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| OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
Descrição do projeto, com eventual monitorização do nível de execução

O presente projeto, com a duração de 18 meses, visa a reabilitação e reconversão de um espaço público bastante
degradado com 5.230 m2 localizado numa praceta geralmente denominada por "Espaço Radical" (ou "Parque Radical") na
Barrada, vila do Carregado, tendo como objeto de intervenção um conjunto de equipamentos de utilização coletiva (campo
de jogos, parque infantil e parque de skate) aí existentes, bem como as zonas de circulação pedonal e de estadia que
interligam os diferentes espaços e as passagens localizadas sob os edifícios laterais, que ligam às pracetas localizadas a
nascente e a poente (Pracetas João Gonçalves Zarco e Infante D. Henriques, respetivamente).
Tem como objetivos:
1) Conceber um espaço público reabilitado multifuncional, apto a acomodar em boas condições funcionais as funções de
circulação, estada, recreio e de lazer;
2) Promover uma maior integração da população e o estreitamento das relações de vizinhança;
3) Assegurar uma maior noção de pertença e uma melhor apropriação e utilização deste espaço pela população em geral,
prevenindo atos de vandalismo e de criminalidade;
4) Contribuir para uma maior ocupação dos tempos livres e para a atividade física e desportiva dos jovens;
5) Minimizar os perigos e os riscos potenciais de acidentes, promovendo um ambiente seguro;
6) Contribuir para a melhoria do ambiente urbano no Bairro;
7) Promover a mobilidade universal através da eliminação de barreiras arquitetónicas e criação de percursos mais
acessíveis;
8) Promover uma maior eficiência energética através do recurso a um sistema de iluminação pública mais eficaz e
sustentável e
9) Assegurar uma utilização sustentável e parcimoniosa dos recursos.

