
REQUALIFICAÇÃO DOS PARQUES INFANTIS DE ALVITO E VILA NOVA DA BARONIA 

O município de Alvito apresentou aos Fundos Comunitários a Operação “Empreitada de 

Requalificação dos Parques Infantis de Alvito e Vila Nova da Baronia”… 

O município de Alvito apresentou aos Fundos Comunitários, no regulamento específico 

“Equipamentos para a Coesão Local” do EIXO 3 - “Conectividade e Articulação Territorial”, a 

Operação “Empreitada de Requalificação dos Parques Infantis de Alvito e Vila Nova da Baronia”. 

Esta operação, aprovada a 31/03/2011 no âmbito do QREN-INALENTEJO, representa um 

investimento total de 60.936,65 Euros, do qual conta com uma comparticipação FEDER de 

45.989,93 Euros. 

Esta intervenção teve como objectivo a dotação de um equipamento recreativo, dentro do novo 

conceito de segurança e das imposições legislativas, no qual visa promover a atividade física e 

desportiva permanente, de modo acessível, saudável, recuperando o sentido lúdico das práticas 

físicas e desportivas.  

Incluídas numa única empreitada, o parque infantil de Alvito ocupa uma área de 392 metros 

quadrados e a intervenção contemplou a montagem de uma estrutura multi-funções composta por 

duas torres, uma ponte, um escorrega, um painel de rede para trepar e uma superfície de 

escalada; um baloiço de dois lugares; um escorrega e dois brinquedos de mola simples, um em 

formato de motorizada e o outro de pónei.  

Quanto ao parque infantil de Vila Nova da Baronia, ocupando uma área de 337 metros quadrados, 

foi colocada uma nova estrutura de escalada, com apoios para escalada e redes de corda para 

trepar, assentes sobre uma estrutura piramidal de madeira. Foram reparados baloiços, os 

escorregas e da torre multi-funções que já se encontravam no local. Nos dois parques foi instalado 

piso sintético de borracha, seguindo as recomendações europeias de segurança para este tipo de 

espaço público e foi colocado bancos e papeleiras. 

Esta aposta no reforço do acesso a equipamentos e serviços colectivos, vai de encontro aos 

objectivos traçados no âmbito da coesão territorial, visando a melhoria da qualidade de vida das 

populações, a inclusão social e o equilíbrio das redes locais de equipamentos, contribuindo para 

um aumento significativo na segurança e utilização dos equipamentos da população. 



 

 



 

 

 

 


