Designação do projeto
Código do projeto

Campus Educativo de Oliveira do Hospital
CENTRO-03-5673-FEDER-000210

Objetivo principal

Trata-se da criação do Campus Educativo de Oliveira do Hospital, agrupando o ensino pré-escolar e
o 1º ciclo do ensino básico, que se destina a funcionar como um polo onde se centralizem variadas
funções, tanto de âmbito educativo e formativo, como sociais, lúdicas, culturais, entre outros,
proporcionando a utilização global de recursos físicos em condições de igualdade de acesso.

Região de intervenção

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

Entidade beneficiária

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Data de aprovação

19-06-2020

Data de início
Data de conclusão

19-10-2018
31-08-2022
5 640 249,98 €

Custo total
Apoio financeiro da União Europeia

3 982 999,45 €

Apoio financeiro público nacional / regional
Encargo financeiro público municipal

4 685 881,71 €

Custo total elegível
FEDER
0,00 €
1 657 250,53 €

Descrição da operação

A presente operação contempla a criação de um Campus Educativo agrupando o ensino préescolar e o 1º ciclo do ensino básico, que funcionará como um polo onde se centralizam várias
funções, tanto de âmbito educativo e formativo como sociais, lúdicas, culturais, entre outras,
proporcionando à população dos grupos etários correspondentes a utilização global de recursos
físicos em condições de igualdade de acesso e que assenta na criação de vários núcleos funcionais
distintos, dando resposta adequada às atividades próprias de cada grupo etário salvaguardando a
privacidade de cada um deles, mas permitindo em simultâneo o relacionamento e utilização de
espaços de apoio comuns.

Objetivos

Tem por principal finalidade reforçar e melhorar a oferta de infraestruturas educativas, garantir o
sucesso educativo pelo contributo para a melhoria do sistema educativo e para o combate ao
abandono e ao insucesso escolar, promover a implementação de soluções integradas ligadas com a
eficiência energética e implementar medidas de eficiência energética, bem como a eficiência dos
edifícios associados aos serviços/equipamentos de utilização coletiva.

Resultados esperados

Foram fixados como indicadores de realização e de resultado da operação, os
seguintes:
Equipamentos de ensino intervencionados:
1
Novas salas de aula:
20
Alunos inscritos no estabelecimento de ensino no ano letivo seguinte ao termino da
intervenção:
484

