
 
 
Designação do projeto: 
Obras de Manutenção e Requalificação do Castelo de Porto de Mós 
 
Código: 
CENTRO-07-2114-FEDER-000088 
 
Objetivo principal: 
Conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património natural e 
cultural 
 
Região de intervenção: 
Centro  
 
Entidade beneficiária: 
Município de Porto de Mós  
 
Data de aprovação: 12/12/2018 
Data de início: 22/09/2017 
Data de conclusão: 28/12/2018  
Custo total: 106 556,32€ 
Despesas Elegíveis Totais Atribuídas à Operação: 100 000,00€  
Apoio financeiro da União Europeia: 85 000,00€  
Taxa de Cofinanciamento da EU: 85%  
 
Programa Operacional: 
Programa Operacional Regional do Centro  
 
Eixo Prioritário:  
Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR) 
 
Objetivo Temático: 
Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética 
 
Tipologia de Intervenção: 
Património natural e cultural 
 
Resumo da Operação:  
Pretendeu-se com esta operação de Requalificação/Ampliação, o reforço e melhoria 
da capacidade de oferta, em termos de instalações e equipamentos no ensino pré-
escolar e cumprimento das exigências curriculares do ensino básico, garantindo 
condições para o processo de ensino/aprendizagem, em complemento das ações 
de melhoria da qualidade do sistema. 
Conforme o estipulado na Revisão da Carta Educativa do concelho de Porto de Mós, 
o Projeto de Ampliação\Requalificação do Jardim de Infância e da Escola Básica do 
1º ciclo de Calvaria de Cima para Centro Escolar tem como pressupostos base: 



- Prevenir o absentismo e abandono escolar; 

- Criar oferta de condições necessárias para que se generalize a “escola a tempo 
inteiro” no 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

- Contribuir para a diminuição do insucesso escolar; 

- Contribuir para a melhoria do sistema educativo e colaborar na qualificação, em 
diferentes níveis, dos diversos intervenientes; 

- Dar resposta ao aumento significativo de população em idade escolar; 

O objetivo principal é requalificar e ampliar os atuais edifícios de EB1 e JI de Calvaria 
de Cima, num amplo e funcional Centro Escolar. 

O edifício escolar terá capacidade para 4 salas de aula do 1º ciclo e 2 salas de 
atividades do Jardim Infantil. A estrutura espacial do edifício é facilmente 
apreensível e a possibilidade de acesso ao exterior é uma presença constante. 
Trata-se de um conjunto homogéneo, harmonioso e livre de barreiras, possibilitando 
a sua utilização por pessoas com mobilidade condicionada. É-lhes facultado o 
acesso a todos os espaços, tanto no interior do edifício como no exterior. 

A área de intervenção encontra-se inserida no núcleo urbano de Calvaria de Cima 
e coabita com edifícios de habitação e comércio. 

Atualmente o espaço é constituído por dois edifícios, um é a escola primária original 
de duas salas de aula, e outro, a ampliação que surgiu mais tarde, onde funcionam 
2 salas do 1º ciclo e uma sala de atividades do pré-escolar e ainda uma sala de 
apoio. 

Estes funcionam de forma independente, não possuindo qualquer relação formal e 
funcional entre eles. Não existe nenhuma estrutura de recreio coberto entre estes 
dois edifícios. 

A proposta consta da criação de um novo piso na escola do 1ºciclo, para criar mais 
duas salas e assim circunscrever este nível de ensino a um único edifício. Propõe-
se ainda a reformulação dos espaços no edifício da pré-escola, que passará a ter 
uma sala de atividades, um novo refeitório e serviços de apoio. 


