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Resposta à Pergunta nº 1919/XIII – Apoios à remoção de amianto em edifícios particulares 

 
 
Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 1919/XIII formulada pelos 

Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do CDS, encarrega-me Sua Excelência, o Ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte 

informação: 

 

A remoção do amianto dos edifícios públicos e particulares é uma prioridade do Governo e terá tradução 

em termos de apoios dos fundos comunitários do Portugal 2020. 

Assim, no domínio Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (SEUR) do Portugal 2020, e mais 

concretamente, no âmbito dos programas operacionais regionais, a remoção de amianto será apoiada 

em todos os projetos de reabilitação urbana. 

Além disso, no âmbito do Programa Operacional SEUR e dos programas operacionais regionais, o Governo 

decidiu dar prioridade à retirada do amianto dos edifícios públicos e particulares que apresentem 

projetos com garantia de aumento de eficiência energética. 

Com efeito, nesses programas há medidas destinadas a apoiar a eficiência energética dos imóveis, no 

âmbito das quais será dada prioridade aos projetos que envolvam a retirada de amianto das 

componentes da infraestrutura, nomeadamente, das coberturas e paredes, e a sua substituição por 

materiais mais eficientes. 

 
Com os melhores cumprimentos,  

 
 
 
P´ A Chefe do Gabinete 

Carlos Alberto 
João Fernandes
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