Designação do projeto – Requalificação / Ampliação da EB 2, 3 Frei Bartolomeu dos Mártires
Código do projeto - NORTE-08-5673-FEDER-000057
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 – 25/10/2017
Data de início – 30/10/2017
Data de conclusão – 30/11/2019
Custo total elegível – 3.855.940,00€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER –3.277.549,00€
Apoio financeiro público nacional/regional – 578.391,00€

Objetivo Geral
Requalificar e ampliar as instalações da Escola Frei Bartolomeu dos Mártires, criando melhores
condições de saúde, em resultado da eliminação do amianto existente nas estruturas da
cobertura, promovendo o conforto e a eficiência energética.

Atividades
A Operação é composta por 3 componentes:
1ª - Construção - implica a execução de uma única empreitada com a designação de
requalificação/ ampliação da EB 23 Frei Bartolomeu dos Mártires - onde se fará a requalificação
de dois blocos (A e B) constituído, cada um, por 8 salas, um gabinete Diretor Turma e arrumos e
a construção de raiz de um novo corpo que albergará: 11 salas, gabinete de psicologia,
biblioteca, cozinha, refeitório, polivalente, sala professores, sala de auxiliares, gabinete de
atendimento, gabinete associação de pais, gabinete médico, sala de direção, secretaria,
reprografia, bar, arrumos e instalações sanitárias, bem como a construção de um polidesportivo;
2ª - Aquisição de mobiliário e equipamento necessário ao funcionamento da escola;
3ª - Aquisição de equipamento informático necessário ao funcionamento da escola.

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.

