
 

 

 

 
 
 
Designação do projeto l Serpa- Terra forte no Ambiente: adaptação às alterações climáticas   
Código do projeto l POSEUR-02-1708-FC-000082 
Objetivo principal l Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e a gestão dos 
riscos 
Região de intervenção l Serpa 
Entidade beneficiária l Município de Serpa 
  
Data de aprovação l 04/11/2019 
Data de início l 01/01/2020 
Data de conclusão l 30/09/2021 
Custo total elegível l 312.899,00€ 
Apoio financeiro da União Europeia l FC – 234.674,25€ 

 
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 
 
A operação tem como objetivo fulcral constituir-se como uma verdadeira ação de demonstração e 

disseminação de boas práticas de adaptação às alterações climáticas, que possa ser disseminada e 

replicada a outras escalas e territórios, constituindo referência para futuras intervenções no concelho de 

Serpa. A operação atua em dois domínios considerados fundamentais após a realização de um diagnóstico 

à capacidade de adaptação às alterações climáticas no concelho: - Contrariar o efeito da ilha de calor nos 

espaços públicos do concelho; - Fazer uma gestão sustentável dos recursos hídricos no concelho. A 

operação inclui ações em cinco das tipologias previstas no Aviso: - Criação de estrutura de sombreamento 

sazonal (Praça da República - Serpa) – Tipologia A III; - Criação de planos de água e fontes (Praça da 

República - Serpa) – Tipologia A II; - Criação de corredores de ventilação (sombreamento da R. dos Cavalos, 

R. do Calvário, R. dos Fidalgos e R. das Portas de Beja - Serpa) – Tipologia A IV; - Nebulização nos corredores 

de ventilação (R. dos Cavalos, R. do Calvário, R. dos Fidalgos, R. das Portas de Beja e Praça da República - 

Serpa) – Tipologia A V; - Alteração do abastecimento do sistema de rega a partir da rede pública para a 

utilização de águas subterrâneas (Parque Desportivo Municipal de Vila Nova de S. Bento - Campo de 

Futebol) – Tipologia B II; - Ações de informação, sensibilização, divulgação e disseminação sobre a 

operação e a problemática das alterações climáticas. 

 


