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climáticas em todos 

os setores 

OT 6: 

Preservar e 
proteger o ambiente 

e promover a 
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climática
todos os s

OT 6
Preserv
protege
ambien
promov
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ão inter-regional 

O TERRITORIAL

ável 

3

Explicação da
relevância do

indicador 

 

Montante (€)

14.804.803,65

14.804.803,65

25.908.406,39

18.506.004,57

Montante (€)

74.024.018,27

Montante (€)

74.024.018,27

L 

Importe (€) 

74.024.018,27
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