MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Lançado concurso para a execução da empreitada
do Centro Escolar de Porto Covo
A Câmara Municipal de Sines aprovou, por unanimidade, em reunião extraordinária realizada no
dia 22 de Dezembro, o projecto de execução e o lançamento do concurso da empreitada do
Centro Escolar de Porto Covo (Escola Básica e Jardim‐de‐Infância).
O procedimento concursal já teve início e a recepção de propostas decorre até 27 de Janeiro.
A localizar no terreno contíguo ao actual edifício centenário, o centro escolar será constituído
por um edifício com 4 salas de aula para ensino básico e 3 para jardim‐de‐infância, com
capacidade para 156 alunos, apoiados por um corpo técnico formado por 4 professores, 2
educadores e 7 auxiliares na sua capacidade máxima.
Os espaços de apoio são, no piso ‐1, instalações para o pessoal de serviço, salas de infra‐
estruturas técnicas e arrecadações gerais, e, no piso 0, sala polivalente, biblioteca, serviços
administrativos, sala de professores, gabinete da direcção e instalações sanitárias (separadas
para o ensino básico e jardim‐de‐infância).
No exterior são propostos dois espaços diferenciados para o ensino básico e para o jardim‐de‐
infância. O espaço exterior do jardim‐de‐infância será coberto e com equipamentos infantis. O
espaço exterior do ensino básico será uma área de jogos e recreio em relva artificial.
O projecto prevê a utilização da cantina e do recreio existente, com o objectivo de rentabilizar os
custos da empreitada.
O custo total da obra está estimado em 1 milhão 166 mil e 509 euros (sem IVA), estando em
curso uma candidatura ao QREN 2007‐2013 para o seu co‐financiamento.
A estimativa de duração da empreitada é de 12 meses.
A área total de intervenção é de 3732m2, com uma área bruta de construção de 1120m2 em dois
pisos, sendo um em cave.
O projecto de execução foi elaborado pela empresa J. J. Garcia, Arq.ª, Ld.ª.
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