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Orçamento Participativo do Município de Mira - Vote no projecto do Seixo

PARQUE INTERGERACIONAL
Este projecto assenta no conceito de que só através do diálogo e convívio entre gerações é
possível construir o nosso futuro. Visa a fortificação dos laços familiares e intergeracionais bem
com o incentivo ao exercício físico sem custos e desfrutando do espaço natural em que o
projecto será inserido.
Trata-se da construção de um Parque Intergeracional que terá vários equipamentos destinados
à prática de exercício físico, do fitness ao arlivre, com vista ao bem-estar pleno de todos os
cidadãos, ao entretenimento dos mais jovens, à convivência e a partilha de experiências entre
as várias gerações e de forma particular a promover o envelhecimento ativo.
O projecto contribuirá para promover práticas inter-geracionais criando um espaço de diversão
e lazer para toda a família, por forma a maximizar a qualidade de vida de todos os Mirenses e
para os muitos visitantes que utilizam este parque.
A infraestrutura ficará localizada junto no Parque de Merendas de S. João em “pleno coração”
dos equipamentos sociais da freguesia do Seixo, sendo por isso um local privilegiado para
acesso não só à população em geral mas também aos utentes do centro de dia, do lar de
idosos, da Cercimira, do Centro de bem estar infantil do Seixo e do Agrupamento de Escuteiros
do Seixo.
Destaque ainda para preocupação com as acessibilidades para as pessoas com mobilidade
reduzida uma vez que uma parte dos utilizadores serão idosos ou utentes da Cercimira com
particulares dificuldades de locomoção.
A intervenção incluiu a requalificação da zona envolvente com a construção de vedações, por
forma a garantir a segurança de quem utiliza o espaço,
Trata-se de um projecto com forte envolvência comunitária, pois apesar de ser apresentada por
um proponente, representa o envolvimento e a vontade da generalidade das instituições
colectividades do Seixo, tendo como subscritores: Junta de Freguesia do Seixo, Centro Social
e Paroquial do Seixo, CerciMira, Agrupamento de Escuteiros 731, Associação Cultural e
Recreativa do Seixo, Acção Católica Rural, Grupo de Catequese do Seixo.
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Para votar clique no link abaixo e preencha os dados. Depois receberá no seu email um código
que terá submeter no site!
http:/ / orcamentoparticipativo.cm-mira . pt / voto.php?&amp;id=3&amp;titulo_proposta = P
ARQUE+INTERGERACIONAL
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