Designação do Projeto|

Requalificação da Escola Secundária São Pedro

Código do Projeto| NORTE-05-5673-FEDER-000125
Objetivo Principal| Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de
competências e aprendizagem ao longo da vida
Região de Intervenção| Norte
Entidade Beneficiária| Município de Vila Real
Data de Aprovação|25-06-2019
Data de Início|09-11-2016
Data de Conclusão|15-09-2019
Custo Total Elegível|€ 4.000.000,00
Apoio Financeiro da União Europeia| FEDER - € 3.400.000,00
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| € 600.000,00
Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos
Objetivos| 1- Recuperar e modernizar o edifício de forma a permitir:- corrigir problemas construtivos existentes; melhorar condições de habitabilidade e de conforto ambiental, com particular ênfase na higrotérmica, acústica,
qualidade do ar, segurança e acessibilidade; - adequar espaços letivos e não letivos e modernizar os respetivos
equipamentos; - garantir flexibilidade e adaptabilidade dos espaços letivos e não letivos, de modo a maximizar a sua
utilização e a minimizar investimentos no futuro; - garantir a eficácia energética dos edifícios de modo a reduzir os
custos de operação;
2 – Abrir a escola à comunidade, recentrando a escola no meio urbano em que se insere, criando condições funcionais
e de segurança, para que nos horários pós e extraescolares, os edifícios possam ser utilizados pela comunidade no
âmbito das atividades associadas à formação, contínua (pós-laboral), aos eventos culturais e sociais ao desporto e ao
lazer.
3 – Criar um sistema eficiente e eficaz de gestão dos edifícios, garantindo, para além da operação de requalificação
e modernização, a plena utilização das instalações.
Atividades| Com esta intervenção pretende-se concretizar uma efetiva reabilitação da “escola”, promovendo a
requalificação do edifício tendo por referência as exigências decorrentes dos novos paradigmas educativos e
ambientais, uma vez que a “escola”, desempenha um papel fundamental ao nível da elevação do nível médio de
qualificação escolar, cultural e profissional da população bem como da qualificação social e económica das cidades e
do território.
Resultados|
● Indicadores de realização: Capacidade das infraestruturas de acolhimento de crianças ou de educação apoiadas:
1043; Equipamentos de ensino intervencionados; 1
● Indicadores de resultado: Alunos inscritos no estabelecimento de ensino no ano letivo seguinte ao término da
intervenção: 1043

