
 
 
 

Informações Candidatura “Substituição de cobertura em fibrocimento  
do Pavilhão Desportivo da Escola Básica de São Lourenço - Ermesinde” 

para publicitação site CMV 

 
Designação Projeto| Substituição de cobertura em fibrocimento do Pavilhão Desportivo  

da Escola Básica de São Lourenço - Ermesinde 

Código Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000329  

Objetivo Principal| Promover a inclusão social e combater a pobreza 

Região de Intervenção| Norte 

Entidade Beneficiária| Município de Valongo 

Data de aprovação| 28.03.2018 

Data início| 29.12.2020 

Data conclusão| 02.08.2021 

Investimento total | 91 024,11 € 

Custo total elegível| 55 000,00 € 

Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 55 000,00 € 

Apoio Financeiro Público Local | 0,00 € 

 

Objetivos da operação: 

A Escola Básica de São Lourenço é um estabelecimento de ensino público dos 2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico e localiza-se na Freguesia de Ermesinde, no concelho de Valongo. Atualmente, 

apresenta algumas fragilidades, especialmente ao nível das coberturas, pois possui, ainda, 

coberturas em chapa de fibrocimento contendo amianto .Neste sentido, o Município de Valongo 

apresenta a Operação “Substituição de Cobertura em Fibrocimento do Pavilhão Desportivo da 

Escola Básica de São Lourenço – Ermesinde” ao Aviso N.º NORTE-73-2020-24 “Desenvolvimento 

das Infraestruturas de formação e ensino – Infraestruturas Educativas para o ensino escolar (ensino 

básico e secundário) – Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares” e integra a Prioridade de 

Investimento 10.a “Investimento no ensino, na formação, na formação profissional, e nas 

competências e na aprendizagem ao longo da vida através do desenvolvimento das infraestruturas 

de formação e ensino” do Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020. As intervenções 

previstas na presente Operação enquadram-se na Tipologia de Investimento “Remoção de 

fibrocimento nos edifícios escolares” e Tipologia de Operação “Intervenções que permitem dar 

cumprimento à Resolução da Assembleia da República n.º 24/2003, de 2 de abril, e à Lei n.º 2/2011, 

de 9 de fevereiro, para a remoção de fibrocimento de amianto”, e pretendem a melhoria das 

condições de segurança e saúde das escolas públicas, visando eliminar fatores potencialmente 

prejudiciais para a saúde humana e o ambiente. Assim, a operação consiste em obras de 

substituição da cobertura existente no pavilhão desportivo em chapa de fibrocimento contendo 



amianto por novo revestimento em painel Sandwich incluindo todos os trabalhos preparatórios 

exigidos. 

 

As atividades previstas na presente intervenção serão as seguintes: 

A presenta empreitada prevê a intervenção na cobertura do Pavilhão Desportivo da Escola Básica 

São Lourenço - Ermesinde e que atualmente contempla uma cobertura em fibrocimento e que 

sobre esta foi protegida com cobertura em chapa lacada. 

No âmbito do programa nacional para a remoção do fibrocimento a autarquia preparou uma 

empreitada em que estabelece a intervenção na cobertura do Pavilhão Desportivo, numa área de 

925 m2, cuja estrutura de suporte se prevê manter e que servirá de apoio à cobertura de 

substituição em chapa sandwich, tipo ERFI, perfilada em aço galvanizado Termo lacado, cor RAL 

3009, com espessura de 0.5 mm na chapa inferior e de 0.7 mm na chapa superior. Entre as mesmas 

prevê-se uma espessura de 50 mm em material de poliestireno extraído totalmente preenchida e 

com qualificação de reação ao fogo CFL-s2. 

Estão contemplados todos os trabalhos preparatórios e meios humanos e equipamentos 

necessários à sua remoção e aplicação das respetivas coberturas, incluindo todos cortes e remates, 

perfis de suportes, fixação e acessórios e ligações, necessárias à perfeita execução. Nos trabalhos 

incluem-se a remoção das empenas laterais em policarbonato e substituídas por painéis em chapa 

de policarbonato do tipo PCSINUS, branco opalino com 0.08 mm e da substituição de todas os 

cumes, rufos, caleiras e tubos de queda por material novo e resistente. 

A área de intervenção implicará um cuidado especial tendo em conta se situar numa escola e 

deverá prever uma vedação alargada de modo a permitir que os trabalhos em altura se façam em 

condições adequadas e de segurança. O material retirado seguirá para locais próprios, para aterros 

específicos tendo em conta o fibrocimento e todos os restantes para aterros de materiais 

específicos. 

 

Resultados Esperados: 

Indicador 

Unidade Quantidade 

Código Designação 

O.10.05.10. P Área abrangida pela operação de remoção do amianto nos equipamentos de ensino  m2 925,00 

R.10.05.07. P Alunos beneficiados pelas operações de remoção do amianto nos equipamentos de ensino  Número 691,00 

  



Fotos (pré- intervenção): 

 

 

 



 

 

 

 



 


