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          Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, 
vem desta forma o Deputado Municipal do CDS-Partido Popular 
António Pedro Maco, apresentar Requerimento à Câmara Municipal 
de Almada  

           Assunto: Edifícios Municipais com amianto 

 

 

Tendo em conta que está provado que o amianto pode causar graves 
problemas à saúde humana nomeadamente naqueles que estão mais expostos 
à sua proximidade, como tal tem sido feito um esforço por parte das entidades 
estatais para que materiais, construções e edificações que contenham amianto 
sejam definitivamente recolhidos evitando-se assim que mais pessoas possam 
estar sujeitas à sua prejudicial exposição. 

Essa remoção tem normalmente sido efectuada junto das escolas e edifícios do 
meio escolar para evitar que a comunidade escolar mais concretamente as 
crianças, país, auxiliares e professores, não encontrem na escola um factor de 
risco permanente e silencioso e que pode colocar em causa a sua saúde.  



Todavia, nem só nas escolas e jardins-de-infância está presente o amianto que 
tanto coloca em risco a saúde pública como pode em simultâneo criar 
alarmismo junto das populações.   

Desta feita, e porque o amianto pode estar presente nos mais variados 
edifícios e construções quer aqueles sob a tutela do estado quer naqueles sob 
a alçada das autarquias, o CDS-PP vem através do presente requerimento 
questionar a Câmara Municipal de Almada se no concelho existem edifícios e 
construções pertencentes ao município em que tenha sido detectada a 
presença de amianto? Em caso afirmativo, quantos casos foram detectados e 
qual a identificação desses edifícios? Mais se acrescenta, que, no caso da sua 
existência, que medidas a câmara municipal pensa em tomar e qual o 
montante que será despendido para a sua remoção e consolidação da sua 
substituição por materiais que não coloquem em risco a saúde dos 
munícipes? 

                

António Pedro Maco 

Deputado Municipal do CDS-PP  


