
 

Designação do Projeto| Escola Básica de Lordelo - Adaptação da Escola Superior de Enfermagem a 1º CEB+JI 

Código do Projeto| NORTE-08-5673-FEDER-000196 

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| 05-03-2020 

Data de Início| 24-05-2017 

Data de Conclusão| 31-12-2021 

Custo Total Elegível| € 1.213.292,94 

Apoio Financeiro da União Europeia| FEDER - € 1.031.299,00                 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| € 181.993,94                                                                    

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos 

 

Objetivos| A proposta apresentada prevê a adaptação dos espaços exteriores e interiores da antiga Escola Superior 

de Enfermagem a Escola EB1/JI.  

Esta grande remodelação teve como princípios orientadores:  

- Equidade no território com a existência de 3 centros escolares no território do AE Morgado de Mateus, ao passo que 

no AE Diogo Cão existem muitas escolas dispersas;  

- Face à diminuição de alunos nas diversas escolas abrangidas por este reordenamento, verifica-se uma 

manutenção/incremento de turmas mistas que pretendemos reduzir devido a esta intervenção; 

- Racionalização de recursos físicos dado o facto da Escola de Enfermagem estar dotada de boas condições, o que 

implica um menor esforço financeiro na criação de um centro escolar que traga melhores condições de aprendizagem 

a este território; 

- Prevenir situações de isolamento pedagógico. 

 

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. A operação contribui, ainda, para a promoção do desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da 

população estudantil e em geral do concelho de Vila Real, uma vez que pode ser encarada como uma medida padrão 

de transição para um modelo de vida mais sustentável, em termos de qualidade ambiental, eficiência energética e de 

impacto visual. 

 

Resultados|  

● Indicadores de realização: Equipamentos de ensino intervencionados: 1 

● Indicadores de resultado: Alunos inscritos no estabelecimento de ensino no ano letivo seguinte ao término da 

intervenção: 192 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


