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Autarquia assinou protocolo com a empresa pública MOBI.E
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Plano de medidas excecionais e transitórias para o relançamento social e económico do concelho 

Autarquia isenta durante todo o ano as taxas de 

publicidade e de ocupação do espaço público


A Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz vai isentar durante todo o ano 

de 2021 as taxas de publicidade e outras 


ocupações do espaço público pelos esta-

belecimentos de comércio, de serviço, 

de restauração e de bebidas. Esta medi-

da incluída no plano de medidas excecio-

nais e transitórias para o relançamento 

social e económico do concelho aprova-

do em maio do ano passado foi prorroga-

da pela autarquia. 

Também no âmbito deste plano foi 

prolongada durante o estado de emer-

gência a isenção do pagamento de taxas 

ou de rendas das concessões municipais 

que encerrem a sua atividade ou de 50 

por cento do seu valor se estiverem aber-

tas em funcionamento. A autarquia deci-

diu também isentar em 50 por cento o 

pagamento das taxas de ocupação das 

bancas do Mercado Municipal de Re-

guengos de Monsaraz. 

Estas medidas visam apoiar os agentes 

económicos que foram obrigados a 

encerrar a sua atividade ou a restringir 

os horários de funcionamento devido ao 

estado de emergência. 

Presidente da CCDRA esteve a ver as obras no centro da cidade e em Monsaraz 

Ceia da Silva visitou obras apoiadas por fundos 

comunitários no concelho 


O Presidente da CCDRA - Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regio-

nal do Alentejo, António Ceia da Silva, 

esteve no dia 1 de março no Município de 

Reguengos de Monsaraz para conhecer 

os projetos apoiados por fundos comuni-

tários que estão em execução e os que 

estão planeados pela autarquia. Ceia da 

Silva foi recebido no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho por José Calixto, 

Presidente da Câmara Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, onde esteve 

reunido com os vereadores Élia Quintas 

e Jorge Nunes e com técnicos da autar-

quia.Seguiu-se a visita a obras integra-

das no PEDU – Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano de Reguengos 

de Monsaraz, que abrange projetos nas 

áreas da regeneração urbana, da mobili-

dade urbana e para apoiar as comunida-

des desfavorecidas, num investimento 

de cerca de 3,4 milhões de euros apoiado 

a 85 por cento pelo Portugal 2020. No 

âmbito deste plano o Presidente da 

CCDRA esteve a ver as obras na Praça da 

Liberdade e nas ruas adjacentes no 

centro da cidade que estão terminadas 

ou em fase de conclusão. Ceia da Silva 

seguiu depois para Monsaraz para 

conhecer as obras de requalificação das 

muralhas do castelo, que significam um 

investimento de 1,36 milhões de euros 

com financiamento a 75 por cento pelo 

FEDER – Fundo Europeu de Desen-

volvimento Regional. Esta obra na últi-

ma zona de muralhas que necessitava de 

intervenção está quase concluída e o 

projeto permitiu também a reabilitação 

do Caminho da Barbacã e a criação de 

um percurso pedonal ligando o interior 

e o exterior do castelo. A visita do 

Presidente da CCDRA terminou na 

Fábrica Alentejana de Lanifícios que 

produz há quase um século as famosas 

mantas de Reguengos. Nesta empresa 

conheceu o seu projeto para aumentar a 

produção e para a criação de um centro 

interpretativo das mantas de Reguen-

gos. 

Primeiro posto de carregamento de veículos 

elétricos já está em funcionamento

O primeiro posto de carregamento de 

veículos elétricos já está a funcionar em 

Reguengos de Monsaraz. O equipamen-

to está instalado no Largo 25 de Abril, 

junto à praça de táxis da cidade. 

A Autarquia assinou um protocolo com 

a entidade gestora da rede de mobilida-

de elétrica, a empresa pública MOBI.E, 

para o licenciamento e a integração do 

posto de carregamento na rede nacio-

nal. Quem pretender utilizar o equipa-

mento terá de aderir a uma proposta 

comercial de um dos Comercializa-

dores de Eletricidade para a Mobili-

dade Elétrica, que fornecerá um cartão 

de acesso a todos os postos de carrega-

mento de acesso público da rede. A 

autarquia tem já instalado outro posto 

de carregamento de veículos elétricos 

na Rua Alberto de Monsaraz, que 

aguarda licenciamento, e vai colocar 

mais um na Praça da Liberdade. A cada 

equipamento estão afetos dois lugares 

de estacionamento para veículos elétri-

cos. 

Com a instalação dos três postos de 

carregamento de veículos elétricos a 

autarquia pretende promover a mobili-

dade sustentável, baseada na utiliza-

ção de transportes com baixos impac-

tos ambientais, reduzindo emissões de 

Co2. 

Reunião de 10 de fevereiro 2021 

l Aceitação da doação da Casa de Cultura de 
Corval ao Município de Reguengos de Mon-
saraz - Aprovado por unanimidade 

l Apoio extraordinário a associações do concelho 
de caráter desportivo - Aprovado por una-
nimidade 

l Mapa Anual Global de Recrutamentos para o 
ano de 2021 - Aprovado por unanimidade 

l Reconhecimento e atribuição de dominialidade 
pública ao caminho rural denominado 
“Caminho da Junqueira”, sito na freguesia de 
Reguengos de Monsaraz - Aprovado por unani-
midade 

l Construção de Estrutura Residencial para 
Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio 
Domiciliário – Perolivas – Execução de Emprei-
tada -  Aprovado por unanimidade 

Reunião de 24 de fevereiro 2021 

l Construção de Estrutura Residencial para 
Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio 
Domiciliário – Monsaraz – Execução de Emprei-
tada -  Aprovado por unanimidade 

Principais Deliberações 
da Câmara Municipal 

Apoio à Restauração 

RESTAURANTES ADERENTES 

O CONVÍVIO - 965 445 288 

MAFALDA CAKE DESIGN - 965 124 031 

O COMPADRE - 266 503 795 / 967 730 692 

CHURRASQUEIRA GÓIS - 266 502 399 / 963 579 430 

HAMBUÁ - 266 519 014 

O GATO - 968 092 517 / 266 502 353 

CLASSIC PUB - 266 501 066 

PETISQUEIRA “O PENALTI” - 960 057 890 

PIZZARIA Jona - 266 501 383 

SEU CAFÉ - 966 062 723 

ZÉ DO BARCO - 266 519 355 

SABORES DE MONSARAZ - 969 217 800 

CAFÉ AVENIDA - 963 135 615 

CAFÉ SNACK BAR DIAS - 936 457 373 

A MOIRA - 962 854 745 

ALOENDRO - 266 502 109 / 969 067 073 

100 PAPAS - 266 502 138 

CASA DO BENFICA - 966 348 940 

A TAREFA - 964 884 067 

CASA DO FORNO - 932 649 105 

100 ESQUADRIA - 918 115 336 

A GRELHA - 266 502 840 / 963 031 583 

Os restaurantes e os serviços de táxis 

articularão diretamente entre si as entregas 

nas moradas das pessoas que efetuarem as 

encomendas das refeições. 

EM QUE CONSISTE E QUANDO ACONTECE? 
Até ao dia 14 de março, a Câmara Municipal 

de Reguengos de Monsaraz está a envolver os 

setores da restauração e serviços locais de 

táxis com toda a população e alojamentos 

turísticos que pretendam encomendar as suas 

refeições nos restaurantes, numa iniciativa 

de entrega de refeições ao domicílio em todo 

o território do concelho. 

QUANTO CUSTA? 
O serviço será gratuito para os restaurantes e 

para toda a população (munícipes e 

visitantes ou turistas), estando limitado à 

disponibilidade horária de funcionamento de 

cada unidade de restauração aderente a esta 

medida de apoio municipal extraordinário. 

COMO USUFRUIR? 
Para usufruir desta iniciativa, qualquer 

pessoa, em qualquer ponto do concelho de 

Reguengos de Monsaraz, deverá efetuar uma 

chamada telefónica para um dos restaurantes 

aderentes solicitando a entrega ao domicílio 

da sua refeição. Quem solicitar o serviço 

apenas pagará a refeição escolhida, não 

sendo cobrado qualquer valor adicional pelo 

serviço da entrega ao domicílio do cliente. 

Este serviço está igualmente disponível para 

todos os alojamentos turísticos do concelho. 
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