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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Identificação do Proponente 

Nome Teresa Maria Vicente Guerreiro  
 

Morada  Rua Sacadura Cabral 11  
 

Freguesia  Caia, São Pedro e Alcáçova Código Posta  7350 - 280  
 

Nif  200509705 Nº CC ou BI  09575586 Contacto 968094542  
 

Data de Nascimento 26 / 03 / 1971  Género  Feminino X Masculino 
 

E-mail guerreiro_teresa@hotmail.com  
 

Proposta 

Título da proposta  DOIS POLOS DE CULTURA E INOVAÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DE VILA BOIM  
 
 

 

Área de intervenção (assinalar apenas uma) 
 

  Ecologia, Ambiente e Energia  Solidariedade e Coesão Social  Desporto e Lazer 
 

 X Cultura, Ciência e Património   Trânsito, Mobilidade, Acessibilidade e Segurança 

Rodoviária  Turismo, Comércio e Promoção Económica 

 

Valor estimado da proposta  13 000 euros 
 

Descrição da proposta (Descreva, com maior detalhe possível, a proposta de projeto a 

realizar, indicando os seus objetivos, destinatários ou público-alvo, local exato para sua 

implementação e se possível detalhe dos valores de investimento). 
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A biblioteca escolar da Escola Básica de Vila Boim (Agrupamento de Escolas n.º3 de Elvas), por ser alvo de 
processo de requalificação, transferiu provisoriamente os seus serviços para o espaço da sala de convívio. 
Verifica-se, nestas circunstâncias, um afluxo exponencial de alunos do 1.º ciclo a este espaço, aos serviços 
da biblioteca escolar em geral e na pesquisa e requisição de fundo documental em particular. 

Cremos que seria uma mais-valia para a comunidade escolar a criação, no espaço da sala de convívio, de um 
polo da biblioteca escolar direcionado para estes alunos, promovendo a dinamização de atividades e 
projetos de índole educativa/curricular e cultural (que já são uma realidade na ação da biblioteca escolar) e, 
simultaneamente, a adaptação do espaço original da biblioteca escolar visando a sua transformação no 
Espaço ELAS - Espaço para Ler, Aprender e Saber, dotado de tecnologia, conforto e versatilidade, à medida 
da sociedade da informação e do conhecimento do século XXI. 

Assim, é fundamental a dotação de condições adequadas, através da aquisição dos seguintes produtos, para 
os dois espaços de cultura complementares: 

- Sala de convívio (espaço para pré + 1.º ciclo): fundo documental (livros, DVDs, jogos) e estantes para 
o acomodar, sofás, videoprojetor; 

- Biblioteca escolar (pré + 1.º/2.º/3.º ciclos): computadores portáteis. 

 
 

mailto:geral@cm-elvas.pt
http://www.cm-elvas.pt/


Rua Isabel Maria Picão * 7350-476 Elvas   Telef. 268 639 740 
geral@cm-elvas.pt http://www.cm-elvas.pt 

Pág. 3 de 3 

 

Anexos entregues com a proposta (fotografias do local, documentos que se justifiquem ou orçamentos para 
execução).            
     

Portátil Asus 14" F415EP-51BM3CS1 

 
 

599,99 € x 10 
 

(preço Pcdiga - https://www.pcdiga.com/) 

 

Sofá Origem, revestido a tecido ou pele 

sintética, várias cores 

Individual-V.UNIT:133,00 € (+IVA) x 6 

 

Duplo-V.UNIT:213,00 € (+IVA) x 2 

 

(preço Opaco – www.opaco.pt) 

 

 
 

Sofá ANGLE – 140,00 € (s/ IVA) x 4 

 

Sofá CUBE – 132,00 € (s/IVA) x 3 

 

(preço Areal –   

 https://www.arealeditores.pt/content/

material-didatico/catalogos/mirplay-

2020/index.html 

 https://www.arealeditores.pt/equipame

ntos) 

 

 
 

Video Projetor EPSON EB-X05 

 

399,00 € 
 

(preço Pcdiga - https://www.pcdiga.com/) 

 
 

 

Estantes similares às que constam do link 
 

https://abcescolar.pt/collections/estantes/bibli

oteca 
 

 

 
 

 

Informação sobre os direitos dos titulares dos dados 

1- Responsável pelo tratamento: O Município de Elvas sito na Rua Isabel Maria Picão S/N, 7350- 
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476 Elvas, contactável através do website: http://www.cm-elvas.pt/ ou e-mail: geral@cm- 

elvas.pt ou telefone: +351 268 639 740 ou presencialmente no horário de atendimento do 

Balcão Único do Município de Elvas. 

2- Encarregado de proteção de dados: Encarregado de Proteção de Dados do Município de Elvas 

sito na Rua Isabel Maria Picão S/N, 7350-476 Elvas, contactável através do e-mail: 

rgpd.dpo@cm-elvas.pt ou telefone: +351 268 639 740. 

3- Finalidades do tratamento: A tramitação nos serviços municipais, por exigência legal, de 

procedimentos administrativos, seja oficiosamente ou a requerimento dos titulares dos dados 

e o cumprimento pelo Município de Elvas das suas atribuições ou obrigações legais e das suas 

funções de interesse público ou autoridade pública enquanto órgão da Administração Pública 

e ainda o exercício pelo titular dos dados ou pelo responsável pelo tratamento de direitos e/ou 

obrigações previstas na legislação. 

4- Licitude do tratamento: O tratamento necessário para cumprimento pelo Município de Elvas 

de obrigações legais, para o exercício de funções de interesse público e exercício de autoridade 

pública em que está investido o Município de Elvas, enquanto responsável pelo tratamento dos 

dados e órgão da Administração Pública. 

5- Destinatários dos dados pessoais: Os serviços municipais.
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