
Designação do Projeto | Implementação de medidas de adaptação às alterações climáticas no 

Parque dos Pinheiros Mansos em Oliveira do Bairro 

Programa | Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos  

Código do Projeto | POSEUR-02-1708-FC-000101 

Objetivo principal | Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 

riscos 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | Município de Oliveira do Bairro 

Data de aprovação | 21 de novembro 2019 

Data de início | 01 outubro de 2019 

Data de conclusão | 20 de dezembro 2021 

Custo total elegível | 165.042,87 € 

Apoio financeiro público nacional| 165.042,87 €

Apoio financeiro da União Europeia | 155.093,90 €

Descrição do projeto, objetivos, atividades e resultados esperados | O parque dos Pinheiros 

Mansos é considerado o Pulmão da Cidade de Oliveira do Bairro, com esta candidatura o 

Município de Oliveira do Bairro pretende com o desenvolvimento da operação candidata, 

alcançar um melhor nível de adaptação às alterações climáticas no seu território, promovendo 

medidas relevantes para os seus munícipes. 

A operação candidata pretende, assim, atuar ao nível de setores como a biodiversidade, 

florestas, saúde e segurança, pessoas e bens. 

Com este projeto, o concelho pretende a adaptação e diminuição da vulnerabilidade às 

alterações climáticas, nomeadamente através da criação de um sistema de recolha das águas 

pluviais provenientes de áreas urbanas impermeabilizadas e o seu armazenamento em lagoas 

integradas numa área verde urbana. 

O Município de Oliveira do Bairro pretende, assim, valorizar e preservar este espaço, 

aproveitando as suas potencialidades paisagísticas, ecológicas, sociais e florestais, de modo a 

contribuir para o desenvolvimento sustentável, consciente e resiliente face aos efeitos das 

alterações climáticas. 

O projeto ambiciona ainda melhorar a qualidade da vida urbana de forma significativa, 

reforçando as razões para promoção de práticas de ar livre e de envolvimento da comunidade. 

A operação “Implementação de medidas de adaptação às alterações climáticas no parque dos 

Pinheiros Mansos em Oliveira do Bairro” compreende seis ações de demonstração em matéria 

de adaptação às alterações climáticas implementadas em espaços públicos, designadamente: 



 

 Ação 1: Implementação de telhados e fachadas verdes em sanitários públicos 

 Ação 2: Intervenção no processo de rega do estádio 

 Ação 3: Sombreamento através de árvores autóctones 

 Ação 4: Monitorização da rega do estádio e incorporação de zonas ajardinadas com 

espécies resistentes ao stress hídrico e com rega eficiente 

 Ação 5: Recirculação de água para rega 

 Ação 6: Implementação de técnicas de drenagem 

 Plano de comunicação 

Prevê-se que a população abrangida por esta operação seja de 6.250 habitantes, 

correspondentes aos habitantes da freguesia de Oliveira do Bairro (freguesia onde se situa o 

parque dos Pinheiros Mansos). 




