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* Quando aplicável 

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 

   

Lagos 

Município de Lagos 

30/12/2020 01/01/2019 31/12/2022 

A operação integrada na estratégio do Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas de Lagos visa a 
intervenção de um espaço público degradado central a vários bairros socias com grandes carências socioeconómicas, 
identificados como território de intervenção na DLBC Urbana LAGOS 2020, dos quais a Urbanização CHESGAL, o Bairro 
dos Pescadores, o Bairro de Santo Amaro, o Bairro 25 de Abril, o Bairro dos Moinhos e Bairro daAbrótea, e adjacente 
à Escola Secundária Júlio Dantas, com a criação de um espaço de bem estar e lazer multigeracional, com condições 
específicas para o desenvolvimento de atividades como os jogos tradicionais como a petanca, mesas de xadrez e 
mesas de ping pong que promovem a interação entre utilizadores de várias gerações, uma área com um anfiteatro 
de betão e um espaço de estadia, para apoio ao desenvolvimento de atividades culturais, uma zona de street workout 
com um circuito de diferentes equipamentos que servem a várias faixas etárias. Valorização com criação de novas 
zonas verdes, com a remoção de espécies que já não se encontram em bom estado, e plantados novos exemplares. 
Conta ainda com a rearborização do passeio confinante à Rua Filarmónica 1º de Maio, para melhorar as condições 
fitossanitárias das árvores e o seu porte exagerado e devido à danificação dos pavimentos, que põe em risco a 
segurança pública, nomeadamente das gerações mais idosas que habitam nos bairros circudantes. Também a 
realização da melhoria das condições de acessibilidade ao equipamento para que seja confortável e seguro para 
pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada. 

Requalificação do Espaço Público (Rua Filarmónica 1º de Maio/Rua 
da CooperativaCHESGAL) 

ALG-06-4943-FEDER-000002 

Promover a a inclusão social e combater a pobreza 

316.390,61€ 205.653,90€ FEDER  


