
 

 

 

Designação do projeto| Ampliação e Requalificação da Escola Básica Sá Couto 

Código do projeto| NORTE-08-5673-FEDER-000127 

Objetivo principal| Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação 

Região de intervenção | NUT III – Área Metropolitana do Porto 

Entidade beneficiária |Município de Espinho (NIF: 501158740)  

 

Data de aprovação|27-04-2018 

Data de início |01-10-2017 

Data de conclusão|30-09-2019 

Custo total elegível |1. 800.000,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia |1 5530.000,00€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 

 

 

  

A operação ao abrigo do programa Norte 2020, vem dar continuidade ao processo de reabilitação da 

requalificação/modernização do Parque Escolar do Concelho, em concreto da freguesia de Espinho e 

respetiva reorganização da rede escolar. Faz parte do Mapeamento dos Investimentos em 

Infraestruturas da Educação Pré-Escolar e dos Ensino Básico e Secundário e por conseguinte 

enquadra-se no contrato do Plano de Desenvolvimento Territorial e de Coesão (PCDT). 

Em conformidade com os objetivos estipulados no aviso (NORTE-73-2016-02), visa a requalificação e 

ampliação da referida escola, de forma a integrar nas suas instalações juntamente com o 2º e 3º ciclo 

do ensino básico e Unidade de Multideficiência e Autismo, o pré-escolar e o 1º ciclo da EB nº 3 de 

Espinho, a desativar. 

A operação tem como objetivos:  

• Promover a melhoria das condições de habitabilidade, de segurança e conforto. 

• Colmatar situações deficitárias e melhorar as condições de educação, o ensino de forma 

complementar às ações de melhoria da qualidade do sistema; 

• Racionalizar a Rede Escolar, através da integração de diferentes níveis de ensino (pré-escolar, 

1º, 2º e 3º ciclos) num único espaço – a Escola Básica Sá Couto. 

Para tal, o projeto compreende a reformulação quase integralmente do modelo funcional da escola, 

sem contudo alterar integralmente as suas instalações. Integra a fusão dos dois pavilhões situados a 

poente, num único módulo, que irá integrar para além dos espaços comuns e administrativos, as 6 

salas do pré-escolar e 12 do 1ºciclo, a criar. Inclui a requalificação dos restantes edifícios afetos ao 2º 

e 3º ciclos (15 salas) e espaço exterior; a remoção da cobertura, em fibrocimento (amianto), bem 

como a construção de novo volume, destinado a uma nova sala de ginástica e ao núcleo de balneários 

para os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


