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Partilhar

A Câmara Municipal de Évora anunciou que está a implementar um projeto com o 

objetivo de reutilizar a água das nascentes do Aqueduto da Água de Prata para a rega 

de alguns espaços verdes da cidade, nomeadamente os jardins da zona oeste, desde 

o Bairro da Cartuxa até ao Bairro de N.ª Sr.ª do Carmo. O projeto chama-se "LIFE - 

Água de Prata" e tem um orçamento global de 1.354.352€, sendo cofinanciado em 

60% pela Comissão Europeia, através do programa LIFE, com uma duração de quatro 

anos e meio.

Ao longo deste período, a câmara vai adaptar o aqueduto com a construção de uma 

rede de distribuição de água, capaz de regar 50% das áreas verdes urbanas por 

gravidade. Assim, o município prevê que possa poupar cerca de 120.000m3 de água 

tratada e ao mesmo tempo reduzir o consumo de energia.
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