
PROJETO LIFE ÁGUA DA PRATA
ADAPTAÇÃO E REGA EM ESPAÇOS VERDES 
(LIFE17 CCA/PT/000076) 

Agir pelo ambiente, adaptar
às alterações climáticas.

AÇÃO C.5
PILOTOS DE ADAPTAÇÃO/MITIGAÇÃO 
EM PEQUENOS ESPAÇOS VERDES
O projeto LIFE ÁGUA DA PRATA procura assegurar a adaptação de espaços verdes da 
cidade de Évora às alterações climáticas, executando um conjunto de medidas identifica-
das na Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas destinadas a mitigar 
efeitos de ondas de calor, seca, assim como a maior variabilidade na precipitação, com 
eventos concentrados em curtos períodos de tempo.

Para atingir esses propósitos, o projeto engloba como principais medidas de adaptação a 
reutilização de água subterrânea proveniente do Aqueduto, o fomento de uma maior efici-
ência no uso da água destinada a rega, o uso de soluções baseadas na natureza para redu-
zir a erosão de margens de linhas de água e o aumento do ensombramento através da plan-
tação de árvores e arbustos. Paralelamente, o projeto prevê ainda um conjunto de medidas 
de mitigação das alterações climáticas, dirigidas ao uso de fontes renováveis de energia 
para apoio à rega de pequenas áreas verdes.

No caso concreto da intervenção neste jardim, os trabalhos do projeto, de natureza piloto, 
envolvem tanto a adaptação às alterações climáticas (através do reforço da densidade de 
árvores e arbustos, com o objetivo de aumentar, a prazo, a área ensombrada) como a miti-
gação dos seus efeitos (através da reativação da rega a partir do poço e reservatório pré-
-existentes, apoiada em energia fotovoltaica, reduzindo-se assim as necessidades de 
energia e água das redes).

Para além das intervenções concretas no terreno, o projeto irá promover um conjunto de 
atividades de sensibilização, informação e capacitação, sobre os temas abordados. Não 
deixe por isso de nos acompanhar, através do Facebook (https://www.facebook.com/LI-
FE.AGUADAPRATA) ou do sítio web do projeto (http://www.life-aguadaprata.pt/).

ACTION C.5 
ADAPTATION/MITIGATION PILOTS 
IN SMALL GREEN AREAS
The project LIFE ÁGUA DE PRATA seeks to assure adaptation of urban green areas of Évora 
to climate change, through a set of measures identified on the Municipal Strategy for Adap-
tation to Climate Change to face heat waves, drought, and increased variability on rainfall 
(with events concentrated in short periods of time).

To ensure such targets, the project foresees as major adaptation measures the re-use of 
groundwater from natural springs that supply the Aqueduct, a higher efficiency on the use 
of water for irrigation, use of nature-based solutions to counteract flood impacts on 
stream margins and increased shadowing through planting of trees and shrubs. Comple-
mentarily, the project also foresees a set of mitigation works, targeting the increased use 
of renewable energy for water pumping and watering of smaller areas.

On this intervention area, pilot project works deal both with adaptation (through planting of 
additional trees and shrubs, for increased shadowing) and mitigation (through reuse of un-
derground water from pre-existing well and its pumping with photovoltaic solutions, redu-
cing grid-based supply).

In addition to concrete adaptation/mitigation, the project also foresees a set of awareness 
raising, information and capacity building works, on the targeted subject areas. Keep on 
touch with our news and updates either by following our Facebook (https://www.facebook.-
com/LIFE.AGUADAPRATA) or our website (http://www.life-aguadaprata.pt/).
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