


2. Por se pretender provisória, essa escola foi erigida segundo critérios de baixo

custo de construção, utilizando-se painéis pré-fabricados, aplicando-se

instalações elétricas e de saneamento precárias, deixando-se os espaços

exteriores em terra batida, não construindo um pavilhão polidesportivo nem

espaços de lazer para alunos, sem condições para crianças com mobilidade

reduzida, aplicando-se soluções construtivas desadequadas, como janelas

basculantes nas salas de aula, coberturas de canaletes de

fibrocimentolamianto, sem condições térmicas e acústicas;

3. Desde o ano da construção até ao presente, a escola provisôria” não sofreu

qualquer intervenção de fundo, tendo apenas contado com pequenos arranjos

que em nada contribuíram para alterar as suas condições muito deficitárias;

4. Esta escola uprovisôrian, composta por cinco blocos principais, dois conjuntos de

salas em madeira e uma construção que serve de balneário de apoio à

disciplina de Educação Física, destinava-se a albergar uma população

estudantil de cerca de 400 alunos; hoje, são quase mil os alunos que aí

estudam, em horário diurno e noturno (Anexo 1);

5. No fim-de-semana de 19 e 20 de janeiro do corrente ano, o temporal que se

abateu sobre o território nacional, provocou a destruição do telhado de um dos

blocos de salas de aula (Bloco B), levando ao encerramento do mesmo, com a

consequente impossibilidade de utilização de 12 salas de aula (Anexo 2);

6. Os danos ocorridos naquele telhado, construído com placas de fibrocimento que

contêm amianto, agravaram a exposição de toda a comunidade educativa às

partículas cancerígenas que o amianto liberta;
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7. Foi apenas substituído o telhado naquele Bloco B; porém, até à presente data,

o mesmo continua encerrado, pelo que há alunos a ter aulas em locais como o

refeitório ou a biblioteca, neste caso com três turmas a ter aulas em simultâneo;

8. No dia 21 de fevereiro de 2013, a Proteção Civil de Setúbal fez uma avaliação

das condições dos pavilhões de madeira da escola, considerando-os sem

segurança, pelo que foram encerrados (Anexo 3);

9. Na sequência das obras de reparação no Bloco B (vd. ponto 7.), a Proteção

Civil de Setúbal deslocou-se à escola, a fim de verificar as condições de

segurança dos restantes Blocos, verificando que as placas de cobertura do

Bloco A apresentam flecha acentuada, com os parafusos soltos e sem

possibilidade de serem apertados;

10. Na sequência da observação atrás referida, a 11 de abril de 2013 a Proteção

Civil emitiu parecer no seguinte sentido: “Não podendo as placas ser apertadas,

as mesmas com o vento podem levantar e partir, pondo em iisco quem esteja

no átrio, de referir que no Bloco B as telhas se soltaram e partiram parte do

telhado. Deve ser equacionada a resolução desta situação de uma forma célere

a fim de evitar algum incidente...” (Anexo 4);

11. Na presente data, pelo que, das 32 salas de aula existentes na escola, estão

encerradas 12 do Bloco B (Anexo 5);

12. A escola conta com uma rede de esgotos que frequentemente se encontra

entupida, chegando a transbordar para as salas de aula (Anexo 6);

13. A totalidade das placas de fibrocimento que contêm amianto na sua estrutura

não foram retiradas da escola;

Rua António Maria de Oliveira Parreira, Vila Nogueira de Azeitão, 2925-507 Azeitão
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14. Existe o risco sério de, a manter-se a atual situação, a escola não poder

funcionar no próximo ano letivo:

15. Não existe outra escola de sequndo e terceiro ciclos nas frequesias de Azeitão,

PEDIMOS QUE INTERCEDA JUNTO DO SR. MINISTRO DA EDUCAÇÃO e CIÊNCIA,

para que sejam tomadas, COM URGÊNCIA, as seguintes medidas:

1. Retirada do edificio da escola de todas as estruturas de fibrocimento, em

observância da Diretiva 1999[77ICE da Comissão, de 26107199, relativa à

limitação de colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e

preparações perigosas (amianto) e da Recomendação 24/2003 da Assembleia

da República (in DR, 1 Série A, de 2/0412003);

2. Realização das obras necessárias em todos os Blocos, instalações e espaços

da escola, de modo a permitir que aí funcionem aulas, em condições de

segurança e conforto adequadas;

3. Construção de um pavilhão polidespoitivo;

4. Arranjo do espaço exterior;

5. Implementação do ensino secundário,

na certeza de que, deste modo, serão proporcionadas às crianças e jovens de

Azeitão condições dignas para exercício do seu direito à educação.
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Junto anexamos as assinaturas dos cidadãos que subscreveram o presente petição.

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente da Direção da Associação de Pais da
Escola Básica 2,3 de Azeitão

ASSOCIAÇAO E PAIS E ENAflREOA&E EDUCAÇÃO
J ,A ESCOLA B$tA 2,3 1fÃzEr.

i

(loland Rebelo)
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Escola EB 2.3 de Azeitão

Imaern da Escola EB 2.3 deAzeitão

Rua António Maria de Oliveira Parreira, Vila Nogueira de Azeito, 2925-507 Azeitão
apaiseb23az(gmai1.com



EB 2.3 DE AZEITÃO

BLOCO B - ESTRAGOS RESULTANTES DO TEMPORAL DE 19 E 20 DE JANEIRO DE 2013.
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INFORMAÇÃO

PARECER TÉCNICO

N°:

Data:

4457/13

010208.

2013/02/2 1

De: CMS/SMPCB Proc.N 10423113

Para: Coordenador do SMPCB

Assunto : Condições de Segurança (Pavilhões Escolares) EB 2+3 de Azeitão

No seguimento de informação da Direção da Escola Básica 2+ 3 de Azeitão, referente à solicitação de avaliação

das condições de segurança das salas 30, 31 e 34 (integradas em blocos escolares autónomos construídos em

madeira), compareceram na escola em epígrafe, o Coordenador do SMPCB, Sr. José Luís Bucho, os Subchefes

de 2. Classe Nuno Sousa e Remo Leandro e guarnição de serviço dos BVS em Azeitão.

No local verifica-se uma degradação geral dos pavilhões, contudo não inibidora das atividades curriculares

normais, desde que focalmente, se proceda à sustentação dos tetos, com prumos extensíveis, nos pontos de

abaulamento existentes no interior das salas de aulas.

Esta proposta sustenta-se no registo fotográfico infra, registado na sala 34:

Ilustração 1- Sala 34
Mnd. CI.03



2013,CMS,I,A4,4457, 21-02-2013

3.
SETUBAL
1unxcÍPIo parricxano

INFORMAÇÃO

PARECER TÉCNICO

4457/13
N°

01.0208.

Data: 2013/02/21

O abaulamento visível na ilustração 1 decorre da quebra de uma perna da asna registada na ilustração 2. Foi

possível proceder a este registo devido ao levantamento de uma telha na cobertura do pavilhão. Não existindo

iminência de colapso imediato da cobertura, sugere-nos o princípio da prevenção e da precaução (Lei de Bases

da Proteção Civil), que se atue preventivamente de modo a evitar a geração de danos (colocação de prumos

até à resolução definitiva da situação).

Nas salas 30 e 31 procedeu-se ao registo fotográfico no interior de uma das salas (31) e dos prumos exteriores

(avançado). Registo fotográfico na página seguinte.

Ilustração 2- Sala 34

MOd. CI.03
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INFORMAÇÃO

PARECER TÉCNICO

N°:

Data:

4457/13

01.0208.

2013/02/21

IIustraço 4- Prumo do avançado (salas 30 e 31)

lIustraço 3- sala 31

. •1

Mnd. CI.03
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INFORMAÇÃO

PARECER TÉCNICO

N°:

Data:

4457/13

0102.08.

2013/02/21

IIustraço 5- Avançado (salas 30 e 31)

llustraço 6- Avançado (salas 30 e 31)

Mod. CI.03
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INFORMAÇÃO

SETUBAL PARECER TÉCNICO

UflICPTO parTxcxpaDo
N

/13

01.0208.

Data: 2013/02/21

Nos registos fotográficos das ilustrações 4, 5 e 6 verifica-se um apodrecimento do madeiramento, que importa

solucionar para evitar riscos de quebra de alguma estrutura de suporte do avançado, provocando danos à

integridade física dos alunos. Nas salas 30 e 31 deve ser adotado o mesmo princípio sugerido para a sala 34

(colocação de prumos extensíveis nos locais de abaulamento da estrutura).

Caso não sejam imediatamente colocados os prumos (prevenção e precaução), somos de opinião de interdição

imediata dos espaços visados.

À consideração superior,

(NUNO MIGUEL ALVES DE SOUSA)

Despacho:

Tendo acompanhado todos os trabalhos descrltos, reitero todo o parecerlinformação técnica.
Remeter à Chefe de Divisão de Educação dra Celeste Paulino, para que o presente relatório seja reencaminhado
para a escola.
Com conhecimento da sra. Presidente de Câmara e do sr Vereador Carlos Rabaçal.
JOSE LUIS BUCHO
22-02-2013 - 10:44:45

Mod. CI03



4Eso f
2013,CMS,I,A4,8286, 11-04-2013

)‘:

INFORMAÇÃO

SETUBAL PARECER TÉCNICO

unIcPIo ParrIcIPaDo
8286/13

N°
010208

Data: 2013/04/11

De : CMS/SMPCB Proc. N 19753113

Para : Sr. Assessor José Luís Bucho

Assunto Condições de segurança da cobertura do Bloco A da EB 2.3 de Azeitão

Em cumprimento do despacho deslocou-se este serviço ao local supra citado, afim de verificar condições de

segurança da cobertura do Bloco A.

Verifica-se e de acordo com a empresa que esteve a efectuar reparações nos telhados da escola, que as placas

que cobrem o lanternim apresentam flecha acentuada, e os parafusos estão soltos, não podendo os mesmos

serem apertados. (junto em anexo mail enviado pela empresa para o agrupamento, que procedeu á reparação

e fotografias).

Sou do parecer que:

Não podendo as placas serem apertadas, as mesmas com o vento podem levantar e partir, pondo em risco

quem esteja no átrio, de referir que no bloco B as telhas se soltaram, e partiram parte do telhado.

Deve ser equacionada a resolução desta situação de uma forma célere afim de evitar algum incidente, salvo

melhor opinião.

(REMO ANTONIO DUARTE DOS REIS LEANDRO)

Despacho:

Remeter cópia á direção da escola.
A manter-se a situação poderemos ter que sugerir o encerramento/isolamento da zona.
Remeter cópia à chefe de divisão de educação da CMS
JOSE LUIS BUCHO
15-04-2013 - 00:52:17

Mcd. dOa
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INFORMAÇÃO

SETUBAL
MunIcfpIOlarTtcrPano

N°
8286/13

01.02.08.

Data: 2013/04/11

Anexo

No âmbito da análise das condições de segurança apresentadas pela cobertura do Bloco A da EB 2.3 de

Azeito, reencaminhamos o texto justificativo da intervenção realizada pelo empreiteiro e enviamos, em

anexo, algumas fotografias da cobertura.

Agradecendo a V. disponibilidade e colaboração,

Com os melhores cumprimentos

Fernando Ribeiro

Adjunto da Diretora

Agrupamento Vertical de Escolas de Azeitão

Rua António Maria de Oliveira Parreira, Vila Nogueira de Azeitão, 2929-501 Azeitão

Tel. 212 197 170

Fax 212 191 115

De: paredes-e-paredes@iol pt [mailto: parecles-e-paredes@iol .pt]
Enviada: segunda-feira, 25 de Março de 2013 22:20
Para: Fernando Ribeiro
Assunto: Cobertura do Bloco Administrativo
Importância: Alta

Exmo. Sr. Professor Fernando Ribeiro

A reparação do bloco administrativo foi executada na forma possível. Efetivamente não podemos dar garantia
de trabalhos quer no que diz respeito ao isolamento de águas pluviais quer na fixação das chapas.
Nos isolamentos pluviais a ação resumiu-de a telas asfalticas, silicones e poliuretano em isolamentos das
fissuras das chapas, ou buracos resultante de pedradas ou fendas na junção com argamassas. Resolve
pontualmente mas dado que as chapas da cobertura foram na sua maioria sacudidas pelas fortes rajadas de
vento (que desprendeu e arremeçou também parte da cobertura do bloco B) e deslocadas do seu
posicionamento de origem originando fendas a todo o comprimento das chapas onde cabe uma mão e cuja
intervenção com telas asfalticas nada resolve a prazo.
Pior, a nosso ver, é ainda a situação de desprendimento muito generalizado da atual cobertura do telhado, já
que as referidas rajadas de vento desprenderam as chapas da sua fixação de origem (barrrote de madeira
embutido em murete de alvenaria) que se observou no bloco anexo estarem apodrecidas e incapazes de
garantirem resistência a ventos fortes. Para a situação ficar resolvida teria de haver desmontagem da actual
cobertura, execução de novos suportes (metálicos á semelhança do que se faz para novos revestimentos) e
nova montagem da cobertura. Porém é operação expressamente proibida pelo ACT pois não equacionam o
manuseamento das placas de fibrocimento (com amianto) sem ser para aterro.

Mmd. CI,03
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4unIcÍPio ariciano
N

8286/13

01.02.08.

Data: 2013/04/11

Há ainda situação que consideramos muito gravosa e que se prende com a segurança oferecida pelas placas
de fibrocimento que cobrem o lanternim. As ditas placas tem 7,30 mt de comprimento (lanternim tem 7,30x7,30
mt) e não tem qualquer apoio a meio do vão. A flexa que apresentam, fruto da inércia, desgaste de material e

até viciamento da posição é muito acentuada e faz temer a quebra das mesmas (que seria para o interior do

bloco).

Com os melhores cumprimentos,

Nuno Paredes
Paredes & Paredes, Lda.
Telemóvel: 96 55 83 140
Telef: 21 933 30 09
Fax: 21 934 20 59
e-mau: paredes-e-paredesiol.t
Página lnternet: www.raredeseparedes.com

Mod. CI.03
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EB 2.3 DE ÂZfITO - FOTOGRAFIAS DA COBERTURA DO BLOCO A
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Data: 2013/04/11
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EB 2.3 DE AZEITÃO

PROBLEMAS DO BLOCO B

Porta Principal não funciona
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Humidade resultante do período em que o Bloco B esteve sem telhado
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EB 2.3 DE ÁZEITÃO

PROBLEMÃS DE ESGOTOS

27-09-2012: Junto aos Blocos B e C
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28-09-2012: Junto aos Blocos B e C
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