
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1 – O Grupo Parlamentar do CDS-PP teve conhecimento que o edifício da PSP, no Palácio da

Justiça, sito na Rua Marquês de Fronteira, em Lisboa, está a ser alvo de uma intervenção para a

remoção de fibras contendo amianto.

2 – Assim, através de um comunicado amplamente divulgado, a Quercus alerta para a

existência de 3 falhas graves na remoção de amianto naquele edifício que justificam o seu

encerramento imediato.

3 – Pode ler-se no referido comunicado que “a obra prevê a demolição de teto falso

(potencialmente contaminado com fibras de amianto), a remoção do isolamento com amianto

que envolve as tubagens, por detrás dos tetos falsos a retirar e a limpeza da tubagem por forma

a ficarem isentas de fibras. Mas os trabalhos, apesar de autorizadas pela ACT, foram iniciados

sem quaisquer garantias de conformidade e rigor no cumprimento dos critérios estabelecidos

para um trabalho envolvendo amianto, sem assegurarem a proteção dos trabalhadores da obra

e dos frequentadores do edifício.”

4 – As dúvidas apontadas por esta Organização prendem-se com a proteção e isolamento dos

espaços onde está a ser removido amianto, nomeadamente:

- “Falta de proteção e isolamento das zonas de trabalho, com acessos inadequados entre a

zona “pseudo” área confinada e a cabine de descontaminação de amianto (ligação entre ambas

as áreas realizada através de um túnel com passagem pelo exterior do edifício, até chegar à

cabine que está no exterior). Trabalho a ser realizado com plano de amostragem insuficiente;

não existem garantias de que estejam a ser realizados todos os testes necessários;

- Deficiente proteção individual dos trabalhadores da obra, quer da zona confinada quer do

exterior da área confinada (máscaras inadequadas e alguns trabalhadores sem máscaras);

- Inadequada gestão dos resíduos contendo amianto removidos que foram armazenados em

sacos de plástico pretos, sem qualquer identificação específica para amianto e sem respeitar a



legislação nacional em vigor.”

5 – Esta situação poderá representar perigo e sérios riscos para a saúde pública,

nomeadamente para os trabalhadores que realizam a obra e para os utilizadores do edifício.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Ministra da Justiça,

por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, respostas às

seguintes perguntas:

1 – O Ministério da Justiça tem conhecimento da existência de falhas graves de

segurança, apontadas pela Quercus, na obra que está a decorrer no edifício da PSP do

Palácio da Justiça para remoção de fibras de amianto? Se sim, que diligências já foram

tomadas?

2 – A verificar-se as indicadas falhas de segurança, os trabalhadores da obra e demais

utilizadores do espaço estão a ser expostos a uma situação que lhes pode provocar

graves problemas de saúde. Assim, não considera encerrar o edifício e suspender

imediatamente a obra até à garantia de conformidade e rigor no cumprimento dos

critérios legalmente estabelecidos para trabalhos de remoção de fibras que contêm

amianto?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2017

Deputado(a)s

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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