
 

 

 

III - VALORES MÁXIMOS DE REFERÊNCIA PARA FINANCIAMENTO 

 

 

 As intervenções que se encontrem definidas em sede de Carta Educativa de 

cada município e que permitam a requalificação do parque escolar do ensino básico 

e da educação pré-escolar, tendo em vista o efectivo reordenamento da rede 

educativa nacional, deverão estar enquadradas em pressupostos máximos de 

financiamento, por forma a assegurar uma efectiva optimização dos recursos 

financeiros disponíveis, bem como, para definir, de forma transparente e equitativa, 

os montantes a atribuir para a realização das obras de construção e arranjos dos 

espaços exteriores de novas escolas do 1.º ciclo e jardins de infância, para a 

realização de obras de ampliação/requalificação e arranjos dos espaços exteriores 

nas escolas e jardins de infância já existentes, bem como para aquisição de 

mobiliário escolar, material didáctico e equipamento informático destinado a 

apetrechar os espaços e edifícios objecto de intervenção ou construção. 

 

 Assim, os quadros I e II que a seguir se apresentam, identificam, para os 

diferentes tipos de intervenção e respectivo apetrechamento, os valores máximos de 

referência em termos de elegibilidade.   

 
 Nota: Ao longo do presente documento não se apresentam listagens 

discriminadas relativas a equipamento informático, uma vez que aquele 

equipamento foi considerado na base de um computador por cada espaço 

referenciado.  
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Quadro I  
 

TABELA DE VALORES MÁXIMOS DE REFERÊNCIA 

 Execução das obras de construção/ampliação/requalificação e arranjos dos espaços 

exteriores 

 
Tipologia da 
Intervenção 

Descrição da Intervenção 
Valores Máximos de 

Referência 

Construção de novos estabelecimentos do ensino 

básico preferencialmente integrando 1.º Ciclo e 
Pré-Escolar, incluindo espaços específicos, 

nomeadamente: polivalente/refeitório, biblioteca e 

sala de professores. 

100.000 Euros por 

sala de aula 

Construção de 

raiz  

Execução dos arranjos exteriores dentro do 

perímetro dos estabelecimentos do ensino básico 

e da educação pré-escolar. 

20% do custo total de 

construção financiado 

Construção de novas salas de aula para o ensino 

básico ou pré-escolar, na perspectiva da criação 
de Centros Escolares, incluindo espaços 

específicos, nomeadamente: polivalente/refeitório, 

biblioteca e sala de professores. 

100.000 Euros por 

sala de aula 

Construção conjunta de 3 espaços específicos, 

englobando: polivalente/refeitório, biblioteca e sala 

de professores. 

100.000 Euros por 

conjunto 

Construção conjunta de 2 espaços específicos de 

entre as tipologias de: polivalente/refeitório, 

biblioteca, sala de professores, casas de banho, 
investimento de reestruturação do sistema 

energético. (1)  

50.000 Euros por 

conjunto 

Construção de 1 único espaço específico de entre 

as tipologias de: polivalente/refeitório, biblioteca 

ou sala de professores) 

30.000 Euros 

Ampliação / 

Requalificação  

Execução dos arranjos exteriores dentro do 

perímetro dos estabelecimentos do ensino básico 

e da educação pré-escolar 

10% do custo total da 

requalificação 

financiada 

 
(1) No caso de englobar apenas 1 dos espaços específicos identificados e a reestruturação 

do sistema energético, o valor máximo de referência deverá ser 40.000 Euros. 
(2) Caso as operações a realizar integrem intervenções referentes a remodelação de 

espaços já existentes, os custos máximos de referência podem ser acrescidos até ao limite 

de 10%, desde que devidamente fundamentados e autorizados pela Autoridade de Gestão. 
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Quadro I I 
 

TABELA DE VALORES MÁXIMOS DE REFERÊNCIA 

Aquisição de Mobiliário Escolar, Material Didáctico e Equipamento Informático 
 

 

Valores Máximos de Referência 

Tipologia da Intervenção 
Mobiliário 

Escolar 
Material 

Didáctico 
Equipamento 
Informático 

Por cada nova sala de aula de 1.º Ciclo 1.300 Euros 1.100 Euros 1.000 Euros 

Por cada nova sala de actividades da 

Educação Pré-Escolar 
3.100 Euros 3.500 Euros 1.000 Euros 

Novo Polivalente/Refeitório 1.100 Euros   

Nova Biblioteca 900 Euros  1.000 Euros 

Nova Sala de Professores 800 Euros  1.000 Euros 


