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NOTA À IMPRENSA

Obra do novo Centro Escolar
de Porto Covo começou
Os trabalhos de construção do novo Centro Escolar de Porto Covo tiveram início.
O novo centro escolar, junto à escola atual, será constituído por um edifício com quatro salas de
aula para ensino básico e três para jardim-de-infância, com capacidade para 156 alunos.
No exterior serão construídos espaços diferenciados para atividades de recreio do ensino básico
e destinados às crianças do jardim-de-infância.
O projeto prevê a utilização do refeitório existente.
A obra representa um investimento de 1 milhão 112 mil e 240 euros, cofinanciado em 80% por
fundos FEDER / União Europeia no âmbito do programa operacional INALENTEJO do QREN 20072013. Prevê-se a sua conclusão no final de 2012.
Trata-se do terceiro centro escolar do conjunto de três previstos para dotar o concelho de novos
equipamentos qualificados para a educação e o ensino num horizonte de 20 anos. O primeiro
centro escolar, que inclui a nova Escola Básica n.º 3 de Sines, foi inaugurado em 2009, junto à
Escola Secundária Poeta Al Berto. O segundo centro escolar, que inclui a nova Escola Básica n.º 1
de Sines, foi inaugurado em janeiro de 2012, junto à Escola EB 2,3 Vasco da Gama.
“O montante de investimento nestes três novos centros escolares ronda os 6 milhões de euros e
representa um esforço notável da Câmara para dotar o concelho de escolas públicas de
excelência com o objetivo de garantir uma educação e ensino de qualidade para as presentes e
futuras gerações de Sines.” (presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho)
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