
 

Custo total elegível        88.197,08 EUR  

Designação do projeto       EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA EB 2/3 DE VIMIOSO - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL ESCOLAR PARA MODERNIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO  

Código do projeto       NORTE-04-5673-FEDER-000407   
Objetivo principal     MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA DE 

VIMIOSO, COLMATANDO SITUAÇÕES DEFICITÁRIAS E MELHORANDO AS CONDIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO NESTE ESTABELECIMENTO DE 
ENSINO  

Região de intervenção       NORTE 

Entidade beneficiária       MUNICÍPIO DE VIMIOSO 

Data de aprovação       06-01-2022 

Data de início     01-06-2021 

Data de conclusão         31-12-2021 

Apoio financeiro da União Europeia            FEDER – 74.967,52 EUR 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:  
 Pretende-se com a presente candidatura a aquisição e instalação de equipamentos que substituam outros, degradados ou sem as 

necessárias condições da escola básica de Vimioso, nomeadamente ao nível de equipamento informático e mobiliário escolar, 

colmatando, assim, as situações deficitárias identificadas e melhorando as condições para a educação neste estabelecimento de ensino.  

A escola básica de Vimioso foi recentemente objeto de obras de requalificação e modernização, verificando-se atualmente, algumas 

situações deficitárias ao nível de equipamentos que é premente solucionar. 

Ao nível do mobiliário escolar que mais carece de renovação, foi identificado pela direção da escola as necessidades de aquisição de 

mesas e cadeiras para os espaços do pré-escolar e 1º ciclo, bancos para o pavilhão polivalente e refeitório, mesas, cadeiras e pufs para 

instalar na biblioteca, mobiliário para os espaços da direção, cacifos e bancadas para as salas de educação visual/tecnológica e  cacifos 

para o laboratório, armários e cadeiras para a secretaria e movéis/banca em inox para as três salas do pré escolar e para as duas salas 

de Educação Visual/Tecnológica. 

Quanto aos equipamentos informáticos que se pretende substituir, a direção da escola identificou a necessidade de substituição dos 

computadores bem como os respetivos componentes e software das três salas do pré-escolar, das cinco salas do 1º ciclo, das treze salas 

dos 2º/3º ciclos, da sala tecnológica, da biblioteca, do pavilhão desportivo, da secretaria e da direção. 

Pretende-se, assim, com esta candidatura resolver as problemáticas maiores deste estabelecimento de ensino, acima mencionadas. 

 


