Designação do projeto| Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica Professor Napoleão Sousa Marques
Código do projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000066
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Município da Trofa
Data da aprovação | 19-12-2016
Data de início | 01-05-2017
Data de conclusão | 31-12-2019
Valor do investimento total | 3.532.878,35 EUR
Custo total elegível | 2.000.000,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 1.700.000,00 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 150.000,00 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A presente operação destina-se nos termos da alínea a) do artigo 36.º do Regulamento
Específico do Domínio do Capital Humano a apoiar a reabilitação e modernização das
instalações escolares e de formação, pretendendo contribuir para a elevação da

Requalificação e modernização das instalações da Escola
Básica Professor Napoleão Sousa Marques

qualidade e do nível de cobertura da rede de infraestruturas de educação, ensino e
formação. Neste contexto, a operação pretende atingir os seguintes objetivos e
resultados: (1) Valorização do espaço escolar; (2) Unificação dos edifícios de ensino; (3)
Reabilitação do espaço exterior com a introdução de novos espaços verdes, novas áreas
de recreio e repavimentação do recinto escolar; (4) Demolição de barreiras físicas e
edifícios que impossibilitam a relação com o espaço urbano; (5) Criação de um espaço
desportivo preparado para utilização polivalente; (6) Introdução de novos materiais de
construção, cumprindo os parâmetros legais exigidos; (7) Remoção de todas as
Executado

coberturas em fibrocimento; (8) Organização funcional dos espaços de ensino e de

Não executado

apoio; (9) Ampliação do edifício principal para cumprimento das áreas regulamentares; (10) Definição e requalificação de novas áreas de ensino; (11) Criação
de áreas de circulação, possibilitando o acesso de todos os utilizadores (inclusivamente com mobilidade condicionada).
Em suma, o objetivo essencial é a requalificação global da escola e do seu perímetro envolvente, contribuindo para a melhoria das condições de ensinoaprendizagem e operacionalizando a rede escolar municipal.
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