
Câmara Municipal 
de Reguengos de  Monsaraz 

Redação e Design Gráfico: 
Gabinete de Comunicação e Imagem INFORM Direção: 
Marta Prates SÍNTESE INFORMATIVA   |   EDIÇÃO: FEVEREIRO DE 2022 

Compostagem em Reguengos de Monsaraz 
2 boas razões para aderir AGENDA CULTURAL 

No âmbito da missão Cascas Solidárias, projeto 

desenvolvido pela Gesamb em parceria com o 

Município de Reguengos de Monsaraz e outros 11 

município do Distrito de Évora, foram instalados 2 

compostores comunitários em Reguengos de 

Monsaraz, no Campo 25 de Abril, junto à Praça de 

Touros e outro na Rua do Ultramar, junto ao 

estacionamento em frente do Centro de Saúde. 

Primeira razão - A Razão
	
Ecológica e Ambiental
	

Este projeto piloto pretende incentivar as populações 

locais e organizações a adotarem hábitos de 

reciclagem do lixo orgânico que produzem. 

Ao reciclar as sobras de frutas e legumes através da 

compostagem, está a reduzir a quantidade de lixo 

produzido e com isso, a diminuir os custos no seu 

tratamento. 

Vou inscrever-me!
	
Onde e como o faço?
	

Peça o seu compostor doméstico através dos 

Perfeito!
	
Como funciona?
	

Tudo passa pela reciclagem das cascas das frutas, 

legumes, talos e folhas (excluindo proteína animal e 

óleos alimentares). 

Pode colocar por exemplo: 

Ÿ Restos de frutas e vegetais crus 

Ÿ Ervas, flores e folhas (frescas ou secas, sem 

sementes) 

Ÿ Saquetas de chá 

Ÿ Cascas de ovo esmagadas 

Ÿ Borras e filtros de café 

Ÿ Pedaços e migalhas de pão 

Ÿ Cascas de frutos secos (não rígidas) 

Quero aderir!
	
Como posso fazê-lo?
	

seguintes contactos: 

www.re-planta.pt 

Email: replanta.info@gmail.com 

Município de Reguengos de Monsaraz 

Telefone: 266 508 040 

Email: ambiente@cm-reguengos-monsaraz.pt 

cofinanciado por: 

Segunda razão 

- A Razão Solidária 

Ao aderir à compostagem, seja ela doméstica ou 

comunitária, estará a financiar instituições locais de 

apoio a crianças e adultos com deficiência. Tudo 

simplesmente por reciclar os seus restos de fruta e 

legumes. 

O processo é simples: à quantidade de resíduos 

orgânicos que os cidadãos vão passar a separar e a 

depositar nos equipamentos domésticos e comuni-

tários distribuídos e instalados será atribuído um 

valor. 

Esse valor vai ser convertido em apoio monetário às 

Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS) com presença local e/ou regional. 

Estou fora da zona
	
abrangida. Não posso solicitar
	

o balde de depósito?
	

Nesta fase inicial, sendo um projeto piloto, por 
enquanto apenas está disponível para as zonas de 
maior proximidade aos compostores comunitários. 

Não significa, no entanto, que não se possa inscrever. 
Inscreva-se, pois a sua inscrição permitirá que uma 
segunda fase do projeto seja alargada a outras zonas 
onde seja demonstrado o interesse em aderir. 

Uma iniciativa: No âmbito Em parceria: 

Existem 2 formas de participar. 

Caso tenha quintal ou jardim pode requisitar um 
pequeno compostor de forma totalmente gratuita. 

Se não tiver quintal ou jardim, pode utilizar os 
compostores comunitários, requisitando um balde 
para reciclar os resíduos orgânicos em sua casa. 
Neste momento, esta vertente apenas está disponí-
vel para as zonas de maior proximidade aos compos-
tores comunitários. 

Verifique a sua caixa de correio, pois caso a sua zona 
esteja abrangida receberá toda a informação que 
necessita. 

Garantir um bom acolhimento e a integração dos imigrantes nas áreas da saúde, cívica, social, laboral, habitacional e educacional


Autarquia assinou protocolo com o Alto Comissariado para as Migrações


O Município de Reguengos de Monsaraz assinou 

um protocolo de cooperação com o Alto 

Comissariado para as Migrações no âmbito do 

projeto piloto “Integrar Valoriza” para reforçar as 

políticas de acolhimento e a integração de 

imigrantes. Com a adesão à rede de municípios 


que incorporam este projeto, a autarquia preten-
de garantir um bom acolhimento e a inclusão da 

população imigrante no concelho nas áreas da 

saúde, cívica, social, laboral, habitacional e 

educacional. A intervenção das entidades ao 

nível local, que pela proximidade dispõem de 

conhecimento privilegiado, permite identificar e 

responder prontamente e com rigor aos desafios 

e necessidades, mas também estimular e dar visi-
bilidade às oportunidades que a população 

imigrante representa para os municípios de 


acolhimento. O protocolo vigora durante um ano 

e permite à autarquia criar pelo menos uma das 

respostas que ainda não disponha, como por 

exemplo um Centro Local de Apoio à Integração 

de Migrantes, um Plano Municipal para a 

Integração de Migrantes, a Estratégia Local de 

Habitação, oferta de cursos de “Português Língua 

de Acolhimento”, incentivo ao associativismo 

representativo das populações migrantes ou um 

Plano Estratégico Municipal Cultura-Educação. 

Autarquia disponibiliza máscaras cirúrgicas à população


Testes à covid-19 continuam a ser efetuados no centro de testagem, nas 

freguesias, nos lares de idosos e nas escolas do concelho

 Os testes de antigénio à covid-19 continuam a 

ser realizados pelo Município de Reguengos de 

Monsaraz em parceria com as farmácias 

Martins e Moderna. Durante o período de 4 de 

janeiro a 4 de fevereiro foram efetuados 2430 

testes no centro de testagem da biblioteca muni-
cipal, nas freguesias, nas escolas e nos lares de 

idosos do concelho, tendo resultado em 328 posi-
tivos. O centro de testagem à covid-19 continua a 

funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 


13h, na Biblioteca Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, enquanto nas escolas, nos lares de 

idosos e nas freguesias do concelho estão a ser 

feitos testes à população com regularidade em 

datas e horários a definir. Os testes são comparti-
cipados na totalidade mediante a apresentação 

do cartão do cidadão do utente e os locais de 

testagem funcionam na modalidade de casa 

aberta (sem marcação). A autarquia pretende 

contribuir para que os diagnósticos sejam preco-

ces e evitar surtos no concelho, estando igual-
mente a entregar máscaras cirúrgicas de prote-
ção individual no âmbito das medidas de contro-
lo da pandemia. Os munícipes que necessitarem 

poderão levantar conjuntos de 25 máscaras 

cirúrgicas nos dias úteis das 9h às 12h30 e das 

14h às 17h30 no Gabinete da Presidência na câma-
ra municipal. No caso do munícipe ter mobilida-
de condicionada poderá levantar as máscaras no 

Serviço de Aprovisionamento. 

EXPOSIÇÕES 

REGUENGOS DE MONSARAZ 

Biblioteca Municipal 
Núcleo de Arte Contemporânea de Reguengos de 
Monsaraz - Coleção Novo Banco 
Obras de Graça Morais, José Pedro Croft, Rui Sanches, 
Luís Noronha da Costa, Lucio Muñoz e Manuel Amado 
Horário: 10h -12h30 e 14h -17h30 
Encerra à segunda e terça-feira 

MONSARAZ 

Museu do Fresco 
Monsaraz Medieval - O Sistema Defensivo 
Horário: 09h30-12h30 e 14h-17h30 

Sacristia da Igreja de Santiago 
Museu Coleção Vintém 
Instrumentos musicais do mundo 
Horário: 9h30-12h30 e 14h-17h30 

Ruas de Monsaraz 
Mizette Nielsen: Mantas Alentejanas. Arte e Tradição 

Igreja de Santiago 
Around the Blue 
Técnica de Tinta da China - Ana Camilo 
12 de fevereiro a 30 de abril 
Horário: 9h30-12h30 e 14h-17h 

EVENTOS 

Segunda sessão da Comunidade de Leitores Online 

«História de um caracol que descobriu a importância 
da lentidão», de Luís Sepúlveda 
23 de fevereiro - 21h 
Inscrição: Biblioteca Municipal ou através do email: 
clacalentejo@gmail.com 
Organização: RIBAC 

Regadio 20|30 - Discussão dos possíveis 
desafios para o Alentejo na próxima década 

18 de março - 10h30 
Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz 
Organização: Câmara Municipal de Reguengos de 
Monsaraz 
Parceiros: EDIA / FENAREG 

Principais Deliberações 

da Câmara Municipal


Reunião de 19 de janeiro de 2022

l Acionamento de reforço de caução para 

conclusão das obras de urbanização 

previstas no alvará de loteamento n.º 2/2008, 
cujo titular é “Casas D’ Alqueva – CRL” -

Aprovado por Unanimidade


l Fatores de ponderação específicos – critérios 

de apoio ao associativismo cultural e recrea-
tivo –Ano 2022 -Aprovado por Unanimidade


l Fatores de ponderação específicos – critérios 

de apoio ao associativismo social – Ano 2022 

-Aprovado por Unanimidade


Reunião de 2 de fevereiro de 2022

l Minuta do Protocolo de Cooperação a cele-
brar entre o Alto Comissariado para as 

Migrações, I.P. e o Município de Reguengos 

de Monsaraz, no âmbito do projeto-piloto 

“Integrar Valoriza” - Aprovado por Unani-
midade


l Aprovação do Regimento do Conselho 

Municipal da Juventude de Reguengos de 

Monsaraz (CMJRM) - Aprovado por Unani-
midade


l Início do procedimento de alteração ao 

Regulamento de Publicidade, Outras Uti-
lizações do Espaço Público e Mobiliário Ur-
bano do Município de Reguengos de 

Monsaraz  -Aprovado por Unanimidade
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Resumo
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