
 

Designação do Projeto| Ampliação e Requalificação da Escola EB1 Prado/Ferreiros 

Código do Projeto| NORTE-08-5673-FEDER-000183 

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| 25-11-2017 

Data de Conclusão| 30-12-2021 

Custo Total Elegível| € 551.496,47 

Apoio Financeiro da União Europeia| FEDER - € 468.772,00                 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| € 82.724,47                                                                    

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos 

 

Objetivos| Esta reabilitação visa fundamentalmente dotar ao equipamento de ensino de condições de qualidade 

adequadas às mais rigorosas exigências atuais, assim como ao número de alunos e professores que previsivelmente 

integrarão a comunidade escolar nos próximos anos.  

Procura-se restabelecer, atualizar e melhorar a qualidade das condições físicas e a capacidade do equipamento de 

ensino, potenciando ambientes escolares dinâmicos e motivadores tanto para alunos como para profissionais do 

ensino.  

Objetiva-se, assim, um edifício mais funcional e confortável, esteticamente agradável, adequado às exigências e 

tecnologias contemporâneas, tanto para os seus utilizadores como para a comunidade em geral. 

 

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: 127 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


