
 
 

 

 

Designação do projeto | CRII – Escola Digital – Reforço da rede de equipamentos 

tecnológicos e de conetividade 

Código do projeto | POCH-04-52D4-FSE-000006 

Objetivo principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para 

aquisição de competências e aprendizagem ao longo da vida  

Região de intervenção | Algarve - Tavira 

Entidade Beneficiária | Município de Tavira  

Data de aprovação | 10-05-2021 

Data de início |14-06-2017  

Data de conclusão| 30-09-2020 

Custo total elegível | 18.715,32 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 18.715,32 € 

Objetivos, atividades e resultados esperados | Com a presente operação, enquadrada no Eixo 

Prioritário 4 – Qualidade e inovação no sistema de educação e formação – do POCH e especificamente na 

tipologia de operação 4.8 – Reforço da rede de equipamentos tecnológicos e da conetividade, o Município de 

Tavira procurou fazer face às preocupações e procedimentos associados à aplicação dos princípios da 

igualdade de oportunidades adotando um conjunto de medidas que previnem situações de discriminação.  

Assim, atendendo à emergência nacional e internacional de saúde pública, tendo sido suspensas as 

atividades letivas e não letivas com presença de estudantes em estabelecimentos de ensino públicos, tendo 

sido adotadas, em alternativa, medidas no sentido de se manter o ensino à distância, com o início das aulas, 

no 3.º período do ano letivo 2019/2020 constatou-se que existiam alunos carenciados, nos vários níveis de 

ensino, que não dispunham de equipamentos para acesso à internet ou de ligação à internet em casa, 

encontrando-se assim numa situação de desigualdade em relação aos restantes alunos. Não sendo suprida 

aquela necessidade os alunos, não só corriam o risco de perder o 3.º período escolar como até mesmo o ano 

letivo. 

Como forma de aumentar os níveis de igualdade no acesso à educação por via dos apoios sociais e de 

promover a inclusão, o sucesso e a prevenção do abandono escolar procedeu, no âmbito da presente 

operação, à aquisição de: 

• 43 computadores portáteis  

• 43 routers GSM  


