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VII – PLANO DE FINANCIAMENTO

Os investimentos necessários para a elaboração das medidas apresentadas
serão suportados pela Câmara Municipal de Carregal do Sal e por financiamento do
Ministério da Educação.

Quadro de Investimentos na Educação
Freguesia/
Medidas

Localidade

Calendarização

Investimento €

Fonte

Cabanas de Viriato

2007 a 2008

292 000

CMCS e ME

Recuperação do
Antigo Edifício da
Escola Primária de
Cabanas de Viriato

Requalificação do

CMCS e ME

“Colégio Nuno

Oliveira do Conde/

Álvares”

Carregal do Sal

2007 a 2010

2 250 000

2007 a 2010

1 388 210

2007 a 2008

306 000

Requalificação/
transformação do

Currelos/

antigo Quartel dos

Carregal do Sal

CMCS e ME

Bombeiros
Voluntários

Requalificação/
transformação do

Currelos/

antigo edifício da

Carregal do Sal

CMCS e ME

Câmara Municipal

A recuperação do antigo edifício da escola primária surge como uma medida de
execução, podendo ser implementada já no próximo ano lectivo. Trata-se da
recuperação de edifícios existentes e onde já funciona o jardim-de-infância de Cabanas
de Viriato. Esta acção torna-se de primordial importância para o respectivo
Agrupamento já que para o funcionamento do Centro Educativo de Cabanas de Viriato
basta a concretização desta medida.
No caso do Centro Educativo de Carregal do Sal, a recuperação e requalificação
do ex-Colégio Nun’Álvares é fundamental para a concretização da medida 2. Contudo,
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e dado tratar-se de uma obra de grande dimensão, prevê-se a entrada em
funcionamento até ao ano de 2010. Salientamos ainda o facto da aplicação destas
medidas terem de ser executadas de forma faseada, para uma correcta gestão da
reestruturação do parque escolar e colmatar imprevistos que possam surgir.
No que diz respeito às restantes requalificações (Quartel dos Bombeiros
Voluntários e antigo edifício da Câmara Municipal), estas poderão ser executadas
simultaneamente, dado tratar-se de edifícios com funções complementares aos
restantes estabelecimentos de ensino. Todavia, a recuperação parcial do antigo edifício
da Câmara afigura-se bastante importante para a criação de novas áreas profissionais.
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