
 

Designação do projeto | Elaboração de Cartografia com vista 

Código do projeto |POSEUR-02-1810

Objetivo principal|O objetivo da presente Opera

informação espacial de apoio à gest
informação espacial de riscos, capaz de apoiar a sua a
risco e catástrofes no seu município. Em resumo, a presente opera
atualizada e rigorosa, para apoio à elabora
permitirão dar apoio à gestão de catá

Região de intervenção |NUT III Cáva

Entidade beneficiária |Comunidade Intermunicipal do C

Data de aprovação |28-04-2017 
Data de início | 05-06-2017 
Data de conclusão | 31-03-2019 
Custo total elegível |453 235,29 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 
Apoio financeiro público nacional/regional | 
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