Designação do projeto – Requalificação e Modernização da Escola Básica e Secundária de
Barroselas
Código do projeto - NORTE-08-5673-FEDER-000128
Objetivo principal – Investir na educação, na formação e na formação profissional para
aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Região de intervenção - Norte
Entidade beneficiária - Município de Viana do Castelo
Data de aprovação – 07/12/2017
Data de início – 09/06/2017
Data de conclusão – 31/12/2019
Custo total elegível – 940.000,00€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER –799.000,00€
Apoio financeiro público nacional/regional – 141.000,00€

Objetivo Geral
Requalificar e modernizar a Escola Básica e Secundária de Barroselas, criando melhores
condições de saúde, em resultado da eliminação do fibrocimento, das infiltrações de água e
através de um maior controlo da temperatura ambiente/eficiência térmica do edifício.

Atividades
A Operação é composta por 2 componentes:
1ª Construção - implica a intervenção de requalificação das instalações existentes incluindo:
substituição de coberturas, isolamento e impermeabilização de fachadas exteriores, colocação
de novas caixilharias, a remodelação integral do espaço de cozinha / cantina / refeitório / espaço
de alunos e do pavilhão desportivo com colocação de pavimento em madeira flutuante e
substituição integral de rede de águas e saneamento, (re) funcionalização de I.S com adequação
recarga do pavimento do campo de jogos exterior. O desenvolvimento da sua execução será
feito de forma faseada e articulada, de forma a permitir as condições de funcionamento da
mesma sem recurso a solução externas.
2ª Prestação de Serviços relacionada com a contratação do projeto de execução da obra de
requalificação.
Resultados esperados/atingidos
Esta requalificação permitirá adequar a escola às atuais necessidades do ensino aprendizagem,
a um melhor conforto para os seus utilizadores e a melhores condições de saúde em resultado
da eliminação do amianto existente nas estruturas da cobertura, assim sendo a intervenção
proposta irá permitir atingir níveis de conforto, segurança, saúde e de eficiência energética que
neste momento são inexistentes.

