
Designação do projeto

Código do projeto

Objetivo principal

Região de intervenção

Entidade beneficiária

Data de aprovação

Data de início

Data de conclusão

Custo total Custo total elegível

Apoio financeiro da União Europeia FEDER

Apoio financeiro público nacional / regional

Encargo financeiro público municipal

Descrição da operação

Objetivos

Resultados esperados

1 305 108,66 €

04/04/17

31/12/21

1 306 508,37 €

Escola Secundária de Oliveira do Hospital

CENTRO-03-5673-FEDER-000128

Reabilitação da Escola Secundária de Oliveira do Hospital e eliminação dos elementos de fibrocimento, 
utilizados na construção inicial; Melhoramento das condições de climatização, insonorização e ventilação.

NUT II - Região CENTRO; NUT III - Comunidade Intermunicipal - Região de Coimbra

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

13/09/18

Alunos inscritos no estabelecimento de ensino no ano letivo seguinte ao termino da intervenção: 
1092                                                                 

1 109 342,36 €

0,00 €

A presente operação contempla a reabilitação dos pavilhões que fazem parte da Escola Secundária de Oliveira do 
Hospital, a qual se torna necessária em face do estado de degradação e desconforto que atualmente apresenta.
 Trata-se de uma intervenção em todo o complexo escolar e que se destina a levar a efeito obras de requalificação
 e beneficiação nos diversos edifícios, que consistem na remoção de todos os elementos pré-fabricados com por 
fibrocimento com amianto existentes nas coberturas, com colocação de chapas metálicas sanduiche, na 
reabilitação de algumas instalações sanitárias que estão com deficiente funcionamento, na substituição dos vãos 
envidraçados e claraboias, na reabilitação de fachadas e realização de pinturas, incluindo isolamento térmico das 
fachadas nos pavilhões A,D e H e colocação de painéis solares para aquecimento de águas quentes sanitárias.

Esta operação tem como principal objetivo dotar todo o complexo que constitui a Escola Secundária de Oliveira do 
Hospital das condições adequadas ao seu funcionamento como estabelecimento escolar principal, sendo seu 
principal objetivo eliminar os elementos estruturais que usaram fibrocimento na sua construção inicial, eliminando 
os seus efeitos altamente nocivos para a saúde e acrescentar novas condições de comodidade ao nível da 
climatização, insonorização e ventilação.

Foram fixados como indicadores de realização e de resultado da operação, os seguintes:

Capacidade das infraestruturas de acolhimento de crianças ou de educação apoiadas :                      
1544

197 166,01 €


