
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designação do projeto | (Re) Arborização de Espaços Verdes e Criação de Ilhas–Sombra em Meio Urbano
“OLIVEIRA DO BAIRRO – LUGARES DE SOMBRA”

Programa | Programa Operacional Compe��vidade e Internacionalização

POCI – 07 – 062G4 – FEDER - 181646

 

Código do projeto |

  

Obje�vo principal|

 

Apoio à Transição Climá�ca | Resiliência dos Territórios Face ao Risco
 

Região de intervenção | Oliveira do Bairro

En�dade beneficiária | Município de Oliveira do Bairro

Data de aprovação | 30-06-2022 

Data de início | 01-10-2022  

Data de conclusão | 31-01-2023  

Custo total elegível |  111.026.79€  

Apoio financeiro da União Europeia | 79.998.60€     

 
 

 

O Município de Oliveira do Bairro pretende com esta candidatura, a rearborização e a beneficiação do povoa-
mento através da preservação das espécies arbóreas existentes, com exceção da maioria dos exemplares de 
eucalipto, promovendo o aumento da área recrea�va do Parque, no terreno designado por Tojeira, na fregue-
sia da Palhaça bem como, a criação de um espaço verde na União das Freguesias de Bustos, Troviscal e 
Mamarrosa (UBTM) – Cabeço do Pedro.
As intervenções previstas no âmbito do projeto candidato “Oliveira do Bairro - Lugares de Sombra”, têm como 
obje�vo colmatar as faltas de Parques nas freguesias da Palhaça e UBTM, onde se pretende transformar uma 
zona específica da freguesia da Palhaça, a Tojeira, e um terreno sem árvores, Cabeço do Pedro, em zonas 
fundamentais à conservação da água, do solo e da biodiversidade, bem como, melhorar as condições do solo 
e do clima do território. Estas áreas ficam, portanto, mais resistentes a pragas, doenças, longos períodos de 
seca ou de chuva intensa, ao ser promovida a regulação e melhoria do clima, o sequestro de carbono que 
contribui para a redução do efeito estufa e consequentemente para o combate às alterações climá�cas, 
aumentar o conforto da população e promover uma melhor qualidade do ar.


