
 
 

 

Moção 

Pela retirada do Amianto na Escola Básica Almirante Gago Coutinho (EB 2,3) 

 

A Escola Básica Almirante Gago Coutinho situada no âmbito geográfico da nossa 

freguesia está identificada na lista do “Levantamento dos edifícios, instalações e 

equipamentos públicos que contêm amianto na sua construção, como decorre da Lei 

nº 2/2011 de 9 de Fevereiro” tornada pública em 2014. 

Aí consta como: “Edifícios com materiais presuntivamente contendo amianto”. Porém 

quem visite as suas instalações imediatamente se dá conta que todas as coberturas 

dos seus edifícios são de fibrocimento, em cuja composição o amianto se encontra. 

A situação é tanto mais grave porquanto em locais como a hoje abandonada casa de 

função, a cobertura se encontra partida gerando um risco maior de ser inalada por 

pessoal e alunos, com as gravosas consequências conhecidas. 

É particularmente preocupante que, em Janeiro de 2016, a anterior equipa do 

Ministério da Educação desse por concluído o programa de remoção de placas de 

fibrocimento em mau estado de conservação em cerca de 300 estabelecimentos de 

ensino dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário e no entanto subsistam 

situações como a identificada. 

Acresce ainda a necessidade de uma intervenção profunda nos espaços interiores e 

exteriores desta escola, que tem tido nos últimos anos, fruto de um projeto educativo 

articulado com as escolas do 1º ciclo do referido agrupamento, um aumento 

considerável de alunos. Parece-nos então urgente e essencial garantir condições no 

que respeita aos equipamentos, conforto e segurança para toda a comunidade 

educativa. 

Não estando esta Escola na tutela da Junta de Freguesia ou do Município, mas 

reconhecendo que não pode permanecer alheia a uma situação que afecta de forma 

assaz negativa a saúde e bem-estar de pessoal e alunos, muitos deles da Freguesia 

de Alvalade, os eleitos da CDU, propõem que a Assembleia de Freguesia de Alvalade, 

na sua reunião de 24/04/2018, delibere: 

- Exortar o Governo através do Ministério da Educação a proceder com a 

máxima urgência à requalificação desta Escola EB 2,3 com a integral 

remoção das coberturas em fibrocimento. 

 

Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Alvalade 

 


