MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Adjudicada empreitada para construção
da nova Escola Básica e Pré‐Escola junto à EB 2,3
Vasco da Gama
A Câmara Municipal de Sines aprovou, em reunião realizada no dia 21 de Outubro, por
unanimidade, a adjudicação da empreitada de construção da nova Escola Básica e Pré‐Escola
junto à EB 2,3 Vasco da Gama.
A empreitada foi adjudicada à empresa Construtora Udra Ld.ª, pelo valor de 2 milhões 110 mil e
687 euros (+IVA).
A obra será co‐financiada pelo FEDER (União Europeia), no âmbito do Programa Operacional do
Alentejo / QREN 2007‐2013.
O equipamento a construir inclui 10 salas para ensino básico e quatro para pré‐escola, uma sala
para refeições, uma biblioteca, salas de apoio, salas técnicas e arrumos. Destina‐se a receber 250
alunos e 96 crianças da educação pré‐escolar e a transferir 125 alunos que ocupam as
instalações da EB 2,3 Vasco da Gama actualmente.
A localização dos novos equipamentos escolares junto à Escola EB 2,3 Vasco da Gama criará
naquele local o Centro Escolar Norte da cidade de Sines, num novo conceito de escola integrada,
que se junta na rede educativa de Sines ao Centro Escolar Sul, que inclui a Escola Básica n.º 3,
junto à Escola Secundária Poeta Al Berto, concluída em 2009.
“A Câmara Municipal vai‐se empenhar para que esta obra esteja concluída e pronta a funcionar
no início do próximo ano lectivo (Setembro de 2011).” (Manuel Coelho, presidente da Câmara
Municipal de Sines).
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