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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em janeiro deste ano, denúncias de pais e professores da Escola Secundária de Cascais

alertavam para a probabilidade de existência de risco para a comunidade escolar pela

deterioração da cobertura de amianto que existe na escola. Esta questão terá sido agravada

pela existência de rebentamento e explosões em obra em curso nas proximidades, a menos de

100m. A referida obra terá sido alvo de pegas de fogo constantes para reconversão da antiga

praça de touros em complexo habitacional, o que pelo estrondo e vibração, poderá ter

danificado a cobertura e ter aberto ainda mais a possibilidade de deterioração dos materiais.

Em virtude da gravidade da situação a Autoridade para as Condições do Trabalho terá

encerrado as salas de aula devido à libertação de amianto. Pelo seu lado, a Direção Geral de

Saúde terá diligenciado no sentido de fazer uma análise de risco nesta Escola Secundária que

daria a indicação sobre o estado dos materiais e da segurança ou falta desta para a comunidade

escolar.

Recentemente, chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda que as explosões terão voltado

a ter lugar no final de julho e que a Escola se encontra aberta, pelo que é necessário aferir das

condições da estrutura uma vez mais e perceber quais as conclusões da vistoria anteriormente

encetada.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer ao Governo, através do

Ministério da Saúde, o relatório da referida avaliação.

Palácio de São Bento, 5 de setembro de 2019

Deputado(a)s

MARIA MANUEL ROLA(BE)

JOANA MORTÁGUA(BE)



Deputado(a)s

MOISÉS FERREIRA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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