
 
 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO | BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE ARCOZELO 

 
CÓDIGO DO PROJETO | NORTE-08-5673-FEDER-000042 

 
OBJETIVO PRINCIPAL | INVESTIR NA EDUCAÇÃO, NA FORMAÇÃO E NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

REGIÃO DA INTERVENÇÃO | NUT III MINHO-LIMA 

 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA | MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA 

 

DATA DE APROVAÇÃO | 07-10-2016 
 

DATA DE INÍCIO | 30-10-2016 

 
DATA DE CONCLUSÃO | 30-06-2017 

 
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL | 107 375,85 EUR 

 
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA | FEDER – 91 269,47 EUR 

 
APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL/REGIONAL | 16 106,38 EUR 

 
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS | Serão realizadas no âmbito da presente Operação obras de 

beneficiação da Escola Básica e Secundária de Arcozelo, onde funcionam em simultâneo o 2.º e 3.º Ciclos e o Ensino 

Secundário. Ou seja, não há uma separação física do espaço utilizado pelos alunos destes diferentes níveis de ensino 

cuja construção data de 1995 e necessita agora de uma urgente beneficiação, pois a intervenção a que esteve 

recentemente sujeita apenas contemplou a substituição das placas de fibrocimento. A intervenção que se propõe 

pretende colmatar alguns problemas graves derivados da idade desta construção, que data de 1995, que pela função a 

que se destina tem um uso intensivo, e também pela necessidade de substituição de alguns materiais que 

presentemente já não satisfazem as exigências de funcionamento. Esta escola já foi objeto de substituição de todas as 

coberturas em placas de fibrocimento, sendo este um assunto já resolvido e que não faz parte da presente intervenção. 

Prevê-se a nível geral a reparação de fissuras e pintura das paredes interiores e exteriores que se encontram bastante 

degradadas, bem como a substituição de estores e portas. Não se prevê desta forma a sua ampliação, mas sim apenas 

a sua urgente beneficiação/requalificação tendo em conta o seu grau de degradação elevado. A intervenção irá permitir 

atingir níveis de conforto, segurança, saúde e de eficiência energética que neste momento não correspondem ao 

desejável. 

 

 

 

 

 

 

 


