MOÇÃO
EDIFÍCIOS MUNICIPAIS LIVRES DE AMIANTO
A presença de amianto em edifícios públicos, é uma situação recorrente e com
expressão em praticamente todo o país e que urge resolver.
O amianto, também conhecido por asbesto, é um material com grande flexibilidade e
resistências química e térmica. É utilizado para muitas finalidades como sejam em telhas
de fibrocimento, pavimentos, paredes divisórias, isolamentos térmicos, entre outros usos.
O amianto é constituído por feixes de fibras, os quais, por sua vez, são constituídos por
finas e longas, facilmente separáveis umas das outras, com tendência a produzir um pó
de partículas muito pequenas que flutuam no ar e aderem às roupas, podendo estas
fibras serem facilmente inaladas ou engolidas, causando graves problemas de saúde.
A utilização de materiais com amianto, na construção, foi proibida a partir dos anos 90 e
a sua remoção obedece a regras específicas, algumas delas visando a defesa da saúde
dos próprios trabalhadores, na sua remoção.
A Assembleia da República aprovou por unanimidade a Lei n.º 2/2011 para se fazer a
remoção de amianto em edifícios públicos.
É imperioso que também a nível do nosso concelho se faça o levantamento previsto na
Lei e se proceda à remoção em segurança dos materiais que demonstrem conter
amianto, começando pelos edifícios a cargo do município de Aljustrel, onde o risco para
a saúde pública deverá ser acautelado.
Os membros eleitos pela CDU alertam para a necessidade de se proceder à
monitorização das partículas de amianto na atmosfera, com prioridade para os casos do
edifício dos Paços do Concelho, Oficinas Municipais, Antigo CAIM, entre outros,
permitindo conhecer e controlar os potenciais riscos para a saúde dos cidadãos e dos
trabalhadores desses equipamentos municipais.
Nestes termos, a Assembleia Municipal de Aljustrel reunida a 6 de junho de 2019,
reclama:
1. A adopção, por parte da Câmara Municipal de Aljustrel, de procedimentos, com
carácter de urgência, que visem a monitorização de partículas de amianto na
atmosfera, nos edifícios públicos suspeitos;

2. Caso se confirme a existência de amianto nas infraestruturas existentes no concelho,
devem ser divulgados os resultados dessas análises aos trabalhadores afectos às
mesmas, bem como à população em geral, enquanto não sejam removidos os
elementos que contenham amianto.

Aljustrel, 6 de Junho de 2019
Os membros eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel

