
EDITAL 


ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EORÇAMENTO 


PARTICIPATIVO JOVEM - PROPOSTAS ADMITIDAS E 


EXCLUÍDAS 


Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, torna 

público, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento do Orçamento Participativo do Município 

de Reguengos de Monsaraz, as listas provisórias das propostas selecionadas para a "fase de votação" e 

a das propostas excluídas do Orçamento Participativo e do Orçamento Participativo Jovem, as quais se 

anexam ao presente edital e aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os legais efeitos. 

Mais se informa, que os interessados poderão apresentar reclamação no prazo de 10 dias úteis 

contados desde a data da divulgação do presente edital. As reclamações deverão ser apresentadas, 

preferencialmente, para o seguinte endereço de correio eletrónico orc.participativo@cm-reguengos

monsaraz.pt, indicando no assunto Orçamento Participativo 2022 ou Orçamento Participativo Jovem 

2022, ou diretamente na plataforma do Orçamento Participativo em https:ijparticipa.gov.pt. 

Reguengos de Monsaraz, 28 de julho de 2022 

A Presi ente da Câmara Municipal 

Marta Prates 
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Orçamento Participativo 2022 

Propostas recebidas 

ID: OPRM2022-1 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Requalificação da Rua 1º de Maio em S. Pedro do Corval 

DESCRIÇÃO 

Requalificação da rua 1º Maio em S. Pedro do Corval, a nível de passeios, rede águas pluviais e 

transito. A rua não tem passeios, existe dificuldade na circulação automóvel e pedonal e não 

tem rede de drenagem pluvial, o que quando chove causa transtornos, sendo que a rua se 

transforma numa linha de água. 

ÁREA TEMÁTICA 

Urbanismo, reabilitação e requalificação urbana 
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ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Corval 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

75000€ 125000€ 

 

Análise Técnica: 

Proposta excluída. 

Proposta vencedora da edição de 2019 do Orçamento Participativo. 

Já se encontra consagrada nos projetos constantes das GOP.  
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ID: OPRM2022-2 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Infraestruturas paisagísticas e urbanas na Urbanização do Monreal, em Reguengos de 

Monsaraz 

DESCRIÇÃO 

Na qualidade de munícipe e residente na Urbanização do Monreal, em Reguengos de 

Monsaraz, venho enumerar alguns aspetos que gostaria de ver resolvidos neste mesmo local e 

que em muito proporcionariam o bem-estar da população e a dignificação da nossa Cidade de 

Reguengos de Monsaraz, os quais passo a citar: - Arranjo do espaço público na referida 

Urbanização, pois toda a zona envolvente necessita de uma intervenção; - Reabilitação e 

requalificação urbana, na citada Urbanização; - Criação de zonas verdes, tais como a plantação 

de árvores e/ou arbustos nas placas existentes na citada Urbanização uma vez que os canteiros 

se encontram vazios, somente com erva e lixo; - Espaços verdes para embelezamento da citada 

Urbanização e possibilitando a existência de sombras as quais não existem; - Limpeza da linha 

de água existente neste local; - Limpeza dos arruamentos pois existem muitas ervas em toda a 

Urbanização; - Solução urgente para a Ribeira que atravessa esta Urbanização, a qual se 

encontra a céu aberto e todos os anos, em especial no verão, aparecerem cobras, ratazanas e 

outros bichos, talvez com a inserção de uma grelha em ferro que sirva para a impossibilidade 
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da saída destes animais desse canal e ao mesmo tempo sirva como um caminho pedonal; - 

Colocação de pavimento ou blocos de cimento ao redor do depósito de gás existente no local 

uma vez que o mesmo está cercado de erva, o que proporciona um grave risco para incêndios; 

- Colocação de Campo de Jogos e/ou Parque Infantil no local já existente e delimitado para esse 

fim, visto existirem algumas crianças a residir neste local e esperando que venham a ser muitas 

mais com a ocupação das casas ainda por habitar neste local; - Colocação de contentor tipo 

molok e ecopontos subterrâneos junto ao espaço delimitado para o Campo de Jogos/Parque 

Infantil uma vez que não perturba a zona habitacional e com a vantagem dos camiões 

efetuarem com facilidade as manobras de recolha; - Arranjo do pavimento frente a algumas 

habitações visto que quando chove se formam lagoas de águas; - Arranjo do parque de 

estacionamento contíguo a esta Urbanização do Monreal, mais precisamente o parque junto 

ao Bairro de S. José, o qual tem estruturado o estacionamento de forma inapropriada, podendo 

ser o mesmo melhorado face ao espaço que poderá ser melhor aproveitado; - Instalação de 

um quiosque junto ao Campo de Jogos/Parque Infantil sugerido anteriormente com pequena 

mercearia, pastelaria/cafetaria, tabacaria e venda de jornais para servir os munícipes da zona, 

sobretudo ao fim de semana. Para bem de todos! 

ÁREA TEMÁTICA 

Urbanismo, reabilitação e requalificação urbana 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

75001 a 125000€ 
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Análise Técnica: 

Proposta Excluída. As obras de urbanização da Urbanização do Monreal ainda não foram 

rececionadas pelo Município, pelo que não se encontram na competência de atuação da 

autarquia (Alínea i) do n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento do Orçamento Participativo do 

Município de Reguengos de Monsaraz. 
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ID: OPRM2022-3 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Vamos vestir o Pelado 

DESCRIÇÃO 

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2021-2030 como a Década das NU para a 

Recuperação dos Ecossistemas. É a oportunidade certa para avançar com a recuperação séria 

do ribeiro Pelado junto à EB António Gião que se encontra num estado de enorme degradação 

que merece ser recuperado com os seguintes objetivos: - Erradicar ou mitigar o impacto das 

espécies invasoras no troço, sobretudo, canas; - Regenerar, com boa densidade, a vegetação 

nas margens da linha de água com espécies autóctones desde herbáceas, arbustos, árvores e 

trepadeiras; - Trazer a biodiversidade ao ribeiro Pelado; - Envolver a comunidade escolar no 

processo de transformação. "Palavras leva-as o vento", é hora de agir localmente. Um pequeno 

gesto em prol do planeta, um grande gesto em prol do nosso território! 

ÁREA TEMÁTICA 

Ambiente, sustentabilidade e energia 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 
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Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

5001 a 10000€ 
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Análise Técnica:  

Proposta Admitida.  

A proposta, caso seja uma das vencedoras, deverá posteriormente ser objeto de estudos 

técnicos, nomeadamente ao nível das soluções  a adotar.   

Valor estimado de intervenção: 75.000€ 
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ID: OPRM2022-4 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Espaço Verde/Lazer em Monsaraz 

DESCRIÇÃO 

Na vila de Monsaraz não existe qualquer espaço verde/Lazer (público) gratuito para que se 

possa usufruir enquanto se espera pela abertura de monumentos, vez no restaurante, ler um 

livro, descansar um pouco apreciar a vista. Sugiro que o parque em frente à porta do Buraco 

que atualmente está ao abandono seja reabilitado para que assim se torne num espaço 

aprazível para uso dos habitantes e visitantes. Equipamento urbano(mesas, cadeiras, 

papeleiras, ponto de agua) floreiras, árvores para sombra. Binóculo panorâmico com moedeiro. 

Também era muito interessante que o jardim da universidade pudesse estar aberto pelo menos 

durante o horário dos monumentos. É um espaço lindíssimo que merece ser apreciado por 

todos, seria uma grande mais valia para todos os habitantes e quem nos visita e ao mesmo 

tempo mais um ponto de interesse turístico. Este espaço poderia ter frequentemente 

exposições ao ar livre ( escultura, fotografia, etc). 

ÁREA TEMÁTICA 

Espaços verdes 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 
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Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

10001 a 25000€ 
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Análise Técnica:  

Proposta Admitida. A proposta, caso seja uma das vencedoras, deverá posteriormente ser 

objeto de estudos técnicos, nomeadamente ao nível das soluções  a adotar.   
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ID: OPRM2022-5 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

In Vino Veritas - Reguengos de Monsaraz 

DESCRIÇÃO 

O Projeto In Vino Veritas – Reguengos de Monsaraz traduz-se num jogo digital híbrido, cuja 

temática envolve cultura, história, enoturismo e gastronomia. Essas serão desenvolvidas em 

etapas, como trilhas e mapas, compondo o universo do jogo. O jogo utiliza dispositivos móveis, 

realidade aumentada, geolocalização e personagens em 3D. Tem início com uma narrativa 

onde os personagens desafiam o jogador a realizar missões no espaço geográfico físico, 

envolvendo pontos geolocalizados, conforme escolha do jogador. Nesse contexto, envolve 

também a interação com a cultura da comunidade local, incluindo pessoas de referência 

(Biblioteca Viva de Reguengos de Monsaraz) na construção de uma narrativa de conhecimentos 

relacionados com memórias pessoais e ou coletivas sobre cultura, história, enoturismo e 

gastronomia, envolvendo os sujeitos num mundo de sensações e descobertas. O jogo pode 

assumir uma dimensão colaborativa, na medida em que os jogadores podem ter a possibilidade 

de se tornarem autores, socializando as vivências construídas no próprio jogo. O objetivo é 

possibilitar experiências de conhecimento (saber), numa proposta que envolve o 

desenvolvimento de missões em pontos geolocalizados no município de Reguengos de 
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Monsaraz, os quais se constituem como espaços integradores de aprendizagens, entendidos 

como elemento para o desenvolvimento humano, cultural, regional (turismo). 

ÁREA TEMÁTICA 

Turismo, comércio e promoção económica 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

75001 a 125000€ 

 

Análise Técnica:  

Proposta Admitida.  
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ID: OPRM2022-6 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Uma carrinha para fazer mover o Agrupamento 1085 

DESCRIÇÃO 

A possibilidade do agrupamento de escuteiros de Reguengos (Agrupamento 1085) ter uma 

carrinha que lhes permita transportar as crianças e jovens, bem como o material para as suas 

atividades será uma mais-valia para toda a comunidade. 1. Possibilitaria uma maior autonomia 

para se deslocarem e realizarem atividades com o material que precisam, em qualquer lugar; 

2. Oferecer transporte seguro às crianças e jovens sem estarem 100% dependentes da 

disponibilidade dos pais para todas as atividades; 3. Maior agilidade para chegar à comunidade 

nas mais diversas colaborações e serviço de voluntariado que habitualmente prestam. No 

fundo é uma família que precisa de rodas para seguir viagem e construir memórias. 

ÁREA TEMÁTICA 

Educação e juventude 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 
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25001 a 75000€  

 

Análise Técnica: 

Proposta Excluída, nos termos da alínea j) do n.º 4 do artigo 15.º do Regulamento do 

Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz – proposta suscetível ser 

apoiada por outros instrumentos municipais de apoio, nomeadamente o Regulamento de 

Apoio ao Associativismo Local do Município de Reguengos de Monsaraz. 
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ID: OPRM2022-7 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

REGUENGOS + CULTURA - Temporada Artística e Cultural / PIANO DE CAUDA AUDITÓRIO 

MUNICIPAL 

DESCRIÇÃO 

A Cultura deve ser um dos fios condutores de concelhos inclusivos, alicerçados e virados para 

o futuro. REGUENGOS DE MONSARAZ é sem dúvida berço de um sem fim de homens e 

mulheres, nas mais diversas vertentes artísticas, com provas dadas no panorama cultural 

nacional e internacional. Encontramos na cultura o veículo essencial para activar e fixar quem 

nos visita mas sobretudo quem aqui vive. A nossa proposta almeja o por vezes utópico futuro 

melhor. Assenta fundamentalmente em : - Valorizar todos os espaços disponíveis no nosso 

concelho; - Aproximar a cultura a todos, quer sejam residentes na sede do concelho ou nas 

variadas freguesias; - Potenciar os jovens e aproximá-los a uma variedade multidisciplinar 

artística; - Promover a inclusão; - Munir o concelho com novos equipamentos culturais; - Ser 

um veículo activo na promoção de cultura: música, teatro, artes performativas... Propomo-nos 

a : - Equipar o auditório Municipal com um PIANO DE CAUDA. - Criação de uma temporada 

Artística eclética e qualidade superior, colocando Reguengos no olho do furacão daquilo que 
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melhor se faz no nosso país e internacionalmente. - Formação de uma Orquestra/ Ensemble 

residente que permita a muitos reguenguenses experienciar o melhor repertório. - Ciclo com 

Solistas Internacionais. - Certame de música de câmara com projectos em que integrem e 

promovam o trabalho diário dos artistas do concelho. - Ciclo de Teatro; - Concertos com 

Orquestras Nacionais. - Apoio directo à Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense e 

Sociedade Filarmónica Corvalense. - Ciclo de workshops artísticos. - Actividades pedagógicas. - 

Dinamização de todos os espaços culturais e possibilidade de activar novos pontos de 

acolhimento cultural. - Ligação à olaria. - Preservação e apoio ao Cante. - Ecletismo cultural. - 

Promoção de Reguengos de Monsaraz com um ponto chave de passagem cultural na Europa. - 

Braço cultural na fixação do turismo do concelho. - Apoio directo à hotelaria e restauração de 

todo espaço territorial. Reguengos tem no seu gene a cultura, a criatividade e esperança que o 

futuro é risonho ! Aposte em nós! "Cultivaremos" o nosso CONCELHO !!! 

 

ÁREA TEMÁTICA 

Cultura e Património 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

10000 a 125000€ 

Análise Técnica: 

Proposta admitida parcialmente.  

Proposta reformulada pela Comissão Técnica de Análise. Admitida a aquisição de um piano 

cauda para o Município de Reguengos de Monsaraz. 

Excluída a restante componente tendo em conta que a mesma não se esgota numa edição do 

Orçamento Participativo, sendo suscetível de onerar vários exercícios económicos o que 

contraria o caráter anual do Orçamento Participativo.  Acresce, ainda, a programação cultural 

do Município já estar contemplada nas Grandes Opções do Plano (alínea g) do n.º 4 do artigo 

15.º do Regulamento do Orçamento Participativo). 
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ID: OPRM2022-8 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Associação Humanitária - Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz 

DESCRIÇÃO 

A finalidade da AHBVRM é o socorro a feridos, doentes e /ou náufragos, e a extinção de 

incêndios, bem como o transporte de doentes urgentes e não urgentes. Para o efeito, e uma 

vez que a nossa frota se encontra parcialmente obsoleta (com muitos quilómetros), fruto do 

enorme desgaste na constante circulação no socorro à população, a AHBVRM, para fazer face 

a esta situação, necessita com urgência de renovar o parque automóvel, sob pena de colocar 

em perigo o socorro à população. Assim, propomo-nos à obtenção de verba para aquisição de 

um VDTD5 e uma ambulância tipo A1 com uma maca e dois bancos na célula. 

ÁREA TEMÁTICA 

Segurança e proteção civil 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

75001 a 125000€ 
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Análise Técnica: 

Proposta Excluída, nos termos da alínea j) do n.º 4 do artigo 15.º do Regulamento do 

Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz – proposta suscetível ser 

apoiada por outros instrumentos municipais de apoio, nomeadamente o Regulamento de 

Apoio ao Associativismo Local do Município de Reguengos de Monsaraz. 
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ID: OPRM2022-9 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense - reparação e aquisição de instrumentos 

DESCRIÇÃO 

Atualmente, a SFHR integra a Banda Filarmónica, a Escola de Música e o Conservatório Regional 

do Alto Alentejo. A formação principal da banda filarmónica conta atualmente com 61 

elementos. Neste momento, é urgente uma renovação e atualização dos recursos e dinâmicas, 

porque mesmo com necessidades e dificuldades, os nossos professores continuam 

empenhados em formar jovens músicos; a prova disso são as dezenas de jovens espalhados 

por território nacional e internacional. Para não pôr em causa o nível de execução da Banda e 

da Escola de Música: é urgente a reparação e a aquisição de novos instrumentos. Como é lógico, 

sendo os instrumentos a base fundamental para qualquer banda, atualmente os que temos são 

antigos e há alunos a comprarem os próprios, os que têm recursos para tal, e esta é uma 

situação que gera desigualdades, pelo que há urgência em adquirirmos novos instrumentos, 

tendo em vista uma melhoria do desempenho musical; sendo eles desde a percussão, metais, 

madeiras, piano a simples estantes. 
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ÁREA TEMÁTICA 

Cultura e Património 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

75001 a 125000€ 

* Orçamento em anexo em PDF 

 

Análise Técnica: 

Proposta Excluída. 

Nos termos da alínea j) do n.º 4 do artigo 15.º do Regulamento do Orçamento Participativo do 

Município de Reguengos de Monsaraz – proposta suscetível ser apoiada por outros 

instrumentos municipais de apoio, nomeadamente o Regulamento de Apoio ao Associativismo 

Local do Município de Reguengos de Monsaraz  
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ID: OPRM2022-10 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Formação complementar para jovens 

DESCRIÇÃO 

Inclusão formativa através de um projeto extracurricular que forme jovens, nomeadamente 

com historial de referência e comportamentos desviantes. Este projeto visaria fomentar a 

construção do projeto de vida dos jovens mencionados, incentivando o seu desenvolvimento 

saudável através de métodos culturais, artísticos e desportivos. Incluiria a interação com 

profissionais reconhecidos de cada área e a participação em competições e/ou exposições a 

grande escala. 

ÁREA TEMÁTICA 

Educação e juventude 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

75001 a 125000€ 
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Análise Técnica:  

Proposta Admitida. A proposta, caso seja uma das vencedoras, deverá posteriormente ser 

objeto de estudos técnicos, nomeadamente ao nível das soluções  a adotar.   

Valor Estimado: 25.000€ 

  



 

Município de Reguengos de Monsaraz | Câmara Municipal 
Praça da Liberdade | Apartado 6 | 7201-970 Reguengos de Monsaraz 

Tel. (+351) 266 508 040 | Fax. (+351) 266 508 059 
geral@cm-reguengos-monsaraz.pt | www.cm-reguengos-monsaraz.pt 

Página 25 de 

27 

 

ID: OPRM2022-11 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Equipamentos para Suporte Básico de Vida e Suporte Avançado de Vida 

DESCRIÇÃO 

Aquisição e instalação de equipamentos de Suporte Básico de Vida e Suporte Avançado de Vida 

(nomeadamente, e com a maior urgência, desfibrilhadores). Estes equipamentos seriam 

predominantemente distribuídos pelas instalações escolares, balneares e turísticas do 

município, com predomínio para a Escola Secundária, Piscinas Municipais e Praia Fluvial. 

ÁREA TEMÁTICA 

Saúde 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

75001 a 125000€ 



 

Município de Reguengos de Monsaraz | Câmara Municipal 
Praça da Liberdade | Apartado 6 | 7201-970 Reguengos de Monsaraz 

Tel. (+351) 266 508 040 | Fax. (+351) 266 508 059 
geral@cm-reguengos-monsaraz.pt | www.cm-reguengos-monsaraz.pt 

Página 27 de 

27 

 

Análise Técnica:  

Proposta Admitida. A proposta, caso seja uma das vencedoras, deverá posteriormente ser 

objeto de estudos técnicos, nomeadamente ao nível dos locais que serão contemplados com 

estes equipamentos. 

Valor estimado: 25.000€ 
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Orçamento Participativo Jovem 2022 

Propostas recebidas 

ID: OPJ22RM-1 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Canoas para os escuteiros poderem conhecer melhor o Alqueva 

DESCRIÇÃO 

Somos jovens e sonhamos sempre fazer atividades diferentes. Queremos ser adultos à pressa 

mas enquanto estamos nos escuteiros queremos aproveitar cada momento para nos 

divertirmos e fazermos coisas diferentes. É assim que crescemos, aprendemos e nos 

desenrascamos sem darmos conta que é isso que estas atividades nos proporcionam. A 

possibilidade de termos canoas é mais do que incrível, porque: 1. Permitirá que todos os 

escuteiros do agrupamento tenham esta experiência de fazer canoagem segura; 2. Deixe-nos 

explorar uma situação diferente de atividade.. na água! E assim conhecer aquilo que é tão 

nosso, o Alqueva. 3. Possibilita outro tipo de atividades como por exemplo: construção de 

jangadas. (Servindo as canoas para acompanhar e prestar apoio); 4. Fazer exercício, criar 
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memórias e divertir-nos muito. Assim que os dias começam a aquecer nós só já pensamos em 

atividades que envolvam água. 

ÁREA TEMÁTICA 

Educação e juventude 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

5001 a 10000€ 

 

 

Análise Técnica: 

Proposta Excluída. 

Nos termos da alínea j) do n.º 4 do artigo 15.º do Regulamento do Orçamento Participativo do 

Município de Reguengos de Monsaraz – proposta suscetível ser apoiada por outros 

instrumentos municipais de apoio, nomeadamente o Regulamento de Apoio ao Associativismo 

Local do Município de Reguengos de Monsaraz. 
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ID: OPJ22RM-2 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Campos desportivos de areia nas Piscinas Municipais Victor Martelo e Praia Fluvial de 

Monsaraz 

DESCRIÇÃO 

Aquisição e instalação de material para a prática de desporto na Praia Fluvial de Monsaraz e/ou 

Piscinas Municipais Victor Martelo (Reguengos de Monsaraz). Além de incentivar à prática de 

desporto entre as nossas gerações mais jovens, torna essas áreas balneares mais atrativas e 

dinâmicas no verão. Um investimento relativamente simples que, se devidamente 

monitorizado (em termos de segurança e saneamento), apenas comporta vantagens para os 

nossos munícipes. 

ÁREA TEMÁTICA 

Desporto 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 



 

Município de Reguengos de Monsaraz | Câmara Municipal 
Praça da Liberdade | Apartado 6 | 7201-970 Reguengos de Monsaraz 

Tel. (+351) 266 508 040 | Fax. (+351) 266 508 059 
geral@cm-reguengos-monsaraz.pt | www.cm-reguengos-monsaraz.pt 

Página 4 de 

10 

0 a 5000€  

 

Análise Técnica: 

Proposta Admitida. A proposta, caso seja uma das vencedoras, deverá posteriormente ser 

objeto de estudos técnicos, nomeadamente ao nível das soluções  a adotar e dos espaços a 

contemplar.   

Valor estimado de intervenção: 10.000€ 
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ID: OPJ22RM-3 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Distribuição de garrafas de água reutilizáveis nas escolas 

DESCRIÇÃO 

Ao produzir (ou suportar a produção) e distribuir garrafas de água reutilizáveis entre as escolas 

e eventos num âmbito municipal, evita-se o desperdício de plástico e incentiva-se a melhores 

hábitos dos nossos munícipes, começando essa educação desde jovens. O objetivo desta 

proposta recai sobre uma defesa do ambiente no nosso espaço municipal e a promoção de 

condutas mais responsáveis sustentável e socialmente. Permite também a criação de uma 

marca própria a atribuir a outras iniciativas municipais em que os nossos jovens podem ajudar 

e aprender a fazer a diferença, sob o objetivo máximo de um "Reguengos + Verde". 

ÁREA TEMÁTICA 

Ambiente, sustentabilidade e energia 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 
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5001 a 10000€ 

 

Análise Técnica: 

Proposta Admitida. A proposta, caso seja uma das vencedoras, deverá posteriormente ser 

objeto de estudos ao nível das soluções  a adotar.   
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ID: OPJ22RM-4 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Novos equipamentos para a Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz 

DESCRIÇÃO 

Aquisição e instalação de equipamentos informáticos e audiovisuais atualizados na Biblioteca 

Municipal de Reguengos de Monsaraz, de forma a preencher a lacuna sentida, em especial na 

população mais jovem. Os nossos jovens estudantes não encontram, hoje, um espaço digno 

em Reguengos de Monsaraz que incentive ao seu estudo autónomo e aquisição de cultura, ao 

nível que poderiam e deveriam ter. Também nestas iniciativas, não podemos ignorar os nossos 

munícipes que não auferem rendimentos próprios suficientes para adquirir os equipamentos 

necessários à prossecução deste nobre (e essencial) objetivo: incentivar à educação e cultura 

dos nossos jovens. 

ÁREA TEMÁTICA 

 Tecnologias 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 
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5001 a 10000€ 

 

 

Análise Técnica: 

Proposta Admitida. Proposta Admitida. A proposta, caso seja uma das vencedoras, deverá 

posteriormente ser objeto de estudos técnicos, nomeadamente ao nível das soluções  a adotar.  
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ID: OPJ22RM-5 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Postos de desporto radical no Município 

DESCRIÇÃO 

 Criação (aquisição e instalação) de postos para a prática de desportos radicais em diversos 

pontos do Município. Entre estes incluir-se-iam, por exemplo, a prática de escalada, de slide, 

rappel e arborismo. O projeto visa: - Dinamizar e sensibilizar os nossos jovens para uma vida 

mais saudável, através da prática de desportos; - Alargar o leque de possibilidades que os 

nossos jovens têm ao seu dispor para praticar desporto (por enquanto mínimo), ampliando-o 

para opções menos convencionais; - Auxiliar diversos grupos e projetos tradicionais do nosso 

Município a desenvolver as suas atividades. Entre estes temos, por exemplo, as atividades de 

campo protagonizadas pelo Agrupamento de Escuteiros de Reguengos de Monsaraz e a célebre 

"MegAventura", dinamizada pelo Agrupamento de Escolas. - Sensibilizar e educar a população 

mais jovem para a importância de manter os espaços verdes do Concelho, dinamizando esses 

espaços. 

ÁREA TEMÁTICA 

 Espaços verdes 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 
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Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

5001 a 10000€ 

 

Análise Técnica: 

Proposta Admitida. Proposta Admitida. A proposta, caso seja uma das vencedoras, deverá 

posteriormente ser objeto de estudos técnicos, nomeadamente ao nível das soluções  a adotar 

e dos espaços a contemplar.   
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		Multimídia marcada		Aprovado		Todos os objetos multimídia estão marcados

		Cintilação da tela		Aprovado		A página não causará cintilação da tela

		Scripts		Aprovado		Não há scripts inacessíveis

		Respostas cronometradas		Aprovado		A página não exige respostas cronometradas

		Links de navegação		Aprovado		Os links de navegação não são repetitivos

		Fomulários



		Nome da regra		Status		Descrição

		Campos de formulário marcados		Aprovado		Todos os campos do formulário estão marcados

		Descrições de campo		Aprovado		Todos os campos do formulário possuem descrição

		Texto alternativo



		Nome da regra		Status		Descrição

		Texto alternativo de imagens		Com falha		Figuras requerem texto alternativo

		Texto substituto aninhado		Aprovado		O texto substituto nunca será lido

		Associado com conteúdo		Aprovado		Texto alternativo deve ser associado a algum conteúdo

		Ocultar anotações		Aprovado		O texto alternativo não deve ocultar anotações

		Textos alternativos de outros elementos		Aprovado		Outros elementos que exigem texto alternativo

		Tabelas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Linhas		Aprovado		TR deve ser um filho de Table, THead, TBody ou TFoot

		TH e TD		Aprovado		TH e TD devem ser filhos de TR

		Cabeçalhos		Aprovado		As tabelas devem ter cabeçalhos

		Regularidade		Aprovado		As tabelas contêm um número igual de colunas em cada linha ou de linhas em cada coluna.

		Resumo		Ignorado		As tabelas devem ter um resumo

		Listas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Itens de lista		Aprovado		LI deve ser filho de L

		Lbl e LBody		Aprovado		Lbl e LBody devem ser filhos de LI

		Cabeçalhos



		Nome da regra		Status		Descrição

		Aninhamento apropriado		Aprovado		Aninhamento apropriado
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