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Assunto: Retirada de amianto da Escola Secundária Anselmo de Andrade sem interrupção das
atividades letivas
Destinatário: Ministro da Educação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda recebeu a informação de que no dia 13 de outubro
teve início a retirada das coberturas em fibrocimento, contendo amianto, da Escola Secundária
Anselmo de Andrade, em Almada, sem interrupção das atividades letivas.
A intervenção em causa, da responsabilidade da Câmara Municipal de Almada devido a
contratualização com o Ministério da Educação, é uma iniciativa há muito desejada. Porém, o
momento da remoção destas coberturas, que só pode ser feita por empresas certificadas,
aumenta os perigos envolvidos de contacto com amianto. Pelo que a coexistência das obras
com as aulas e outras atividades escolares levantou preocupações na comunidade educativa.
Importa recordar que a Organização Mundial de Saúde e diversos organismos de saúde pública
alertam para os perigos do amianto. Conforme informa a Direção-Geral de Saúde, a exposição
ao amianto pode causar as seguintes doenças: asbestose, mesotelioma, cancro do pulmão e
cancro gastrointestinal. Foi, aliás, por esse motivo que as comunidades educativas, e também o
Bloco de Esquerda, se bateram durante anos pela retirada do amianto.
Quando questionada sobre o assunto pelos encarregados de educação, a direção da escola
afirmou que não teve autorização para o encerramento da escola durante a retirada das
coberturas com amianto. Sendo importante esclarecer esta situação que comporta graves riscos
para a saúde da comunidade escolar.
Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do
Ministro da Educação, as seguintes perguntas:
1. Tem o Ministério da Educação conhecimento desta situação?
2. A Câmara Municipal de Almada apresentou uma calendarização para estas intervenções?
3. Estão previstas outras intervenções semelhantes em escolas do concelho de Almada durante
o período letivo?

Digitally
signed by
Florinda
Gustavo
Behr
Veiga
(Assinatura
Qualificada)
Date:
2021.10.20
2021.10.25
11:26:53
08:35:12
+01:00
Reason:
Location:

Florind
Gustav
o Veiga
a
Behr

4. Que posição toma o Ministério da Educação face a este atentado à saúde da população
escolar?
5. Está previsto o encerramento da escola durante a obra?

Palácio de São Bento, 20 de outubro de 2021
Deputado(a)s
JOANA MORTÁGUA(BE)
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ALEXANDRA VIEIRA(BE)
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