
 

 

 

                                                               CDS-PARTIDO POPULAR  

 

Exm.º Sr. Presidente 

Assembleia Municipal de Almada  

Almada, 02 de Dezembro de 2019 

 

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma, o deputado 

municipal do CDS-PP, António Pedro Maco, apresentar o presente Requerimento à Câmara 

Municipal de Almada 

 

Assunto: Edifícios e imóveis municipais e do Estado no concelho de Almada potenciadores de 

libertação de amianto   

 

 

Considerando que:  

 

Notícias reiteradas na Comunicação Social tendo como fonte a Direcção-Geral de Saúde, 

apontam para 126 mortes ocorridas em Portugal entre 2014 e 2017 causadas por amianto 

 

O mesotelioma é a doença associada ao amianto que mais mortes provoca, tal como o cancro 

do pulmão, o cancro gastrointestinal e a asbestose. 

 

Estas doenças potencialmente mortais, decorrem, sobretudo, da exposição e inalação de 

partículas de fibras libertadas para o ar de componentes em fibrocimento, aconselhando a 

Direcção-Geral de Saúde a exposição mínima a este tipo de material  

 

O bastonário da Ordem dos Médicos, já declarou a possibilidade do aumento de mais casos 

relacionados com o amianto nos próximos anos, uma vez que, por norma, estes efeitos 

tendem a manifestar-se passados anos, razão pela qual, alerta para a necessidade de uma 

intervenção urgente nomeadamente nos casos em que haja material deteriorado e danificado 

 



O uso de material em fibrocimento foi durante décadas usado na construção, inclusive, de 

equipamento público e municipal, onde Almada não foi excepção, incluindo escolas, creches, 

cantinas e outros edifícios e imóveis municipais e da responsabilidade directa e indirecta do 

Estado no concelho de Almada,  

 

É, também, competência das autarquias zelar pela qualidade de vida dos seus cidadãos, 

nomeadamente, na protecção dos mesmos a agentes patogénicos nocivos ou das demais 

situações que possam colocar em perigo a integridade física dos seus munícipes   

 

 

O CDS-PP ao abrigo do Regimento da Assembleia Municipal de Almada, questiona a Câmara 

Municipal de Almada nos seguintes termos:  

 

1 -  A Câmara Municipal de Almada tem conhecimento ou registo de alguma morte no 

concelho de Almada, causada directa ou indirectamente, pela libertação de amianto? 

 

2 -  Tem a Câmara Municipal registo de quantos edifícios e imóveis públicos, municipais e do 

Estado, têm na sua estrutura materiais e componentes de fibrocimento ou outros análogos, 

capazes de potenciar perigo para a saúde pública, nomeadamente a libertação de amianto? 

 

3 -  Em caso afirmativo, quais são da responsabilidade da autarquia e da responsabilidade do 

Estado? 

 

4 -  Que medidas pretende a Câmara Municipal de Almada tomar para mitigar e suprimir os 

casos identificados como urgentes?  

 

António Pedro Maco 

Deputado Municipal do CDS-PP 


