DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Ampliação e Reabilitação da Escola EB/JI dos Milagres
CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-10-5673-FEDER-000008
OBJETIVO PRINCIPAL. Completar a rede pública de ensino da Região, com as últimas intervenções no quadro da
programação das infraestruturas e equipamentos que garantem o equilíbrio de oferta de condições em cada ilha dos
Açores.
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Município de Ponta Delgada
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 1.385.591,05€ €
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA. Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER): 1.177.752,39 €;
DESCRIÇÃO:
A presente candidatura visa a ampliação de escola EB/JI dos Milagres, em Ponta Delgada, a qual comporta a
construção de um edifício novo composto por um único piso e com ligação ao existente, permitindo assim a
deslocação e acesso todas as áreas no interior do mesmo e com várias ligações ao exterior incluindo a de pessoas
com mobilidade condicionada à maioria do espaço da Escola. Está ainda integrada na intervenção a reabilitação do
edifício actual da escola, constituído por dois pisos, o qual será completamente reconstruído, mantendo-se
unicamente as paredes exteriores sendo o seu destino a ocupação por apenas salas de aulas de modo a manter
inalteradas as suas caraterísticas arquitetónicas.
RESULTADOS:
De acordo com as orientações expressas do Programa os indicadores de resultado são medidos pela taxa de
cobertura da requalificação das escolas do ensino básico e secundário (% de alunos):
Assim, e considerando (dados do portal da Educação ) que a escola a intervir tem uma população de 96 alunos
englobada na população do concelho de Ponta Delgada RAA ao nível do ensino básico e secundário de 10.018
alunos, a operação contribui com 0,0095% para o cumprimento do valor alvo a atingir em 2023.
Também de acordo com as orientações expressas do Programa os indicadores de realização são medidos pelo
número de crianças em idade escolar que beneficiam da capacitação das infraestruturas.
De acordo com os dados disponíveis (portal da Educação) estão inscritos 96 alunos na Escola a intervir

ESTADO DO PROJETO: Em curso
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