Designação do projeto | Ampliação e Apetrechamento da EB Caxieira
Código do projeto | CENTRO-03-5673-FEDER-000031
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação
Região de intervenção | União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista
Entidade beneficiária | Município de Leiria

Data da aprovação | 07-11-2016
Data de início | 09-06-2016
Data de conclusão | 09-06-2018
Custo total elegível | 432.585,20 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 367.697,42 euros
Apoio financeiro público nacional | 300.042,29 euros

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Esta operação consiste na ampliação e apetrechamento de um espaço escolar existente, EB Caxieira, situado na
União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, concelho de Leiria. A proposta assenta numa capacidade até 100
crianças e uma área bruta de construção de 792,50 m2 e recreio coberto com 207,90 m2, e compreende a beneficiação
das 4 salas de aulas / salas de atividades de educação plástica, sala refeitório / polivalente, copa, gabinete de
atendimento / sala de professores, biblioteca, despensas e arrecadações, instalações sanitárias do pessoal auxiliar e
vestiário, instalação sanitária para crianças e pessoas com mobilidade condicionada. A proposta consiste ainda numa
ampliação a tardoz garantindo recreio coberto, espaço de jogo e recreio e zona de equipamentos e Casa da Caldeira para
aquecimento central.
A EB Caxieira será ainda dotada de equipamento escolar, de material didático e de equipamento informático,
eletrónico e redes de informação, de comunicação.
A operação é constituída pelas seguintes componentes:
Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria;
Construções Diversas, onde se incluem a ampliação, reabilitação e modernização de 4 salas de aulas existentes, os
arranjos exteriores, a assistência técnica, outras despesas e o equipamento de monitorização / segurança:
Ajustamento de Preços;
Equipamento Básico;
Aquisição de Bens;
Equipamento Informático;
Publicidade e Divulgação.
Esta candidatura foi aprovada com 7 componentes:
-Componente “Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria”;

-Componente “Construções Diversas”;
-Componente “Ajustamento de Preços (Revisão de Preços)”;
-Componente “Equipamento Básico”
-Componente “Aquisição de Bens”;
-Componente “Equipamento Informático”;
-Componente “Publicidade e divulgação”.

