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Código da Operação | Operation Code Programa Operacional | Operational Programme
Eixo Prioritário do PO | OP Priority 

Axis

% Cofinanciamento | 

% EU funding
Objetivo Temático | Thematic Objective Prioridade de Investimento | Investment Priority Nome do Beneficiário | Beneficiary Name Nome da Operação | Operation Name

LISBOA-07-5266-FSE-000017 Programa Operacional Regional de Lisboa

07 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para a aquisição de 

competências e na aprendizagem ao longo 

da vida 

50%

10 - Investir na educação, na formação e na formação profissional 

para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção 

da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de 

boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não 

formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO EANES LOBATO Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
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Resumo | Summary

Despesas Elegíveis Totais 

Atribuídas à Operação | Total 

Eligible Expenditure Allocated to 

the Operation

[€]

FEEI | ESI 

Fund

Fundo Total Aprovado | Total 

Aproved Fund

[€]

Data Início | Start Date Data Fim | Finish Date País | Country NUTS II | NUTS 2 NUTS III | NUTS 3 Concelho | Municipality Freguesia | Parrish

O projeto apresenta-se como uma proposta de melhoria educacional assente numa 

lógica organizacional de planeamento e  ação estratégica , orientado para  todos os 

ciclos, em articulação vertical e horizontal, expresso em práticas de desenvolvimento 

pessoal e curricular promotoras de qualidade de aprendizagem, atento aos 

constrangimentos sociais de uma comunidade escolar aprendente que privilegia a 

liderança educacional e a capacidade de se avalia

388.140,00 FSE 194.070,00 2016/09/01 2019/08/31 Portugal Área Metropolitana de Lisboa; - - -
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