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Exmo.	Senhor	Ministro	da	Educação	

Exmo.	Senhor	Diretor-Geral	dos	Estabelecimentos	Escolares	

	

	

	 O	Conselho	Geral	do	Agrupamento	de	Escolas	Romeu	Correia,	reunido	em	plenário	no	dia	17	de	novembro	

de	2021,	e	perante	a	 instabilidade	gerada	pelo	 início	das	obras	de	 remoção	das	placas	de	 fibrocimento	 contendo	

fibra	de	amianto	na	Escola	Básica	da	Alembrança,	vem	expor	e	solicitar	o	seguinte:	

	

1.	Desde	2019	que	têm	decorrido	várias	diligências	no	sentido	de	resolver	o	problema	de	saúde	pública	que	a	

presença	destas	placas	representa	para	a	comunidade	escolar	e	que	passamos	a	enumerar:	

	

• 5	de	janeiro	de	2019	–	Reunião	com	pais	e	professores	e	formação	do	Grupo	GTAA	(Grupo	de	Trabalho	

Alembrança	sem	Amianto);	

	

• 29	 de	 janeiro	 de	 2019	 –	 Redação	 de	 um	 documento	 que	 resume	 os	 pontos	 considerados	 mais	

importantes,	em	relação	às	condições	de	degradação	das	instalações;	

	

• Maio	de	2019	–	Pedido	de	audiência	ao	Ministério	da	Educação,	com	o	objetivo	de	expor	a	situação	de	

degradação	das	 instalações,	 com	conhecimento	à	Senhora	Ministra	da	Saúde,	e	para	o	qual	nunca	 foi	

obtida	resposta;	

	

• Novembro	de	2019	–	Reunião	com	o	MESA	(Movimento	Escolas	sem	Amianto)	e	subsequente	adesão	da	

EB	da	Alembrança	ao	referido	movimento;	

	

• Fevereiro	de	2020	–	Conferência	dinamizada	pelo	MESA	com	o	tema	«Amianto	na	Escola	Pública:	causas,	

consequências,	 soluções»,	 na	 Junta	 de	 Freguesia	 do	 Laranjeiro-Feijó,	 com	 a	 presença	 de	 peritos	 em	

amianto	de	diferentes	áreas	e	representantes	dos	partidos	políticos;	

	

• 3	de	maio	de	2021	–	Envio,	por	parte	do	GTAA,	de	mensagem	por	correio	eletrónico	à	Câmara	Municipal	

de	Almada	(CMA)	a	solicitar	uma	reunião,	na	sequência	da	transferência	de	verbas	para	o	Município	para	

a	realização	das	intervenções	necessárias	à	remoção	do	amianto	nas	escolas.	Como	resposta,	foi	obtida	

apenas	uma	mensagem	automática,	acusando	a	receção;	

	

• Julho	de	2021	–	Informação	de	que	o	início	das	obras	estava	calendarizado	para	o	final	do	mês	de	julho	

de	2021;	

	

• 2	novembro	de	2021	–	Reunião	Geral	de	Professores,	onde	se	tomou	conhecimento	da	data	de	início	das	

obras	 para	 o	 dia	 9	 de	 novembro,	 tendo	 sido	 suscitadas	 várias	 preocupações.	 Desta	 reunião	 saiu	 uma	

proposta	 de	 calendarização	 alternativa	 para	 realização	 das	 obras	 durante	 a	 interrupção	 letiva	 para	

avaliações	intercalares,	com	vista	à	prevenção	de	eventuais	riscos.	

	

• 4	de	novembro	de	2021	–	Reunião	entre	a	CMA,	a	Presidente	do	Conselho	Geral,	o	Diretor	do	AE	Romeu	

Correia	e	representantes	do	GTAA,	para	esclarecimentos	quanto	ao	plano	de	trabalhos	e	apresentação	

de	 proposta	 alternativa	 de	 calendarização	 da	 obra,	 subscrita	 por	 professores	 e	 encarregados	 de	

educação,	 com	 vista	 à	 minimização	 dos	 riscos	 e	 ao	 acautelar	 da	 tranquilidade	 necessária	 às	

aprendizagens.	 Face	 às	 dúvidas	 levantadas,	 a	 CMA	 disponibilizou-se	 a	 reunir	 com	 a	 comunidade	

educativa	do	AERC.	
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• 5	de	novembro	–	Reunião	da	comunidade	educativa	do	AERC	com	a	CMA,	onde	foram	garantidos	todos	

os	procedimentos	de	segurança,	mantendo-se	a	calendarização	inicialmente	prevista.	

	

• 13	 novembro	 –	 Início	 da	 remoção	 das	 placas	 de	 fibrocimento.	 A	 obra	 foi	 de	 imediato	 suspensa	 pela	

CMA,	devido	a	várias	 irregularidades	detetadas	no	decurso	da	mesma	e	que	poderiam	pôr	em	risco	a	

segurança,	entre	as	quais	a	quebra	de	placas.	

	

• 14	de	novembro	–	Ao	final	do	dia,	a	comunidade	educativa	é	informada	da	suspensão	das	aulas	da	EB	da	

Alembrança,	para	os	dias	15,	16	e	eventualmente	17	do	corrente	mês.	No	entanto,	a	ES	Romeu	Correia	

manteve-se	em	funcionamento.	

	

• 15	 de	Novembro	 –	Ocorre	 novo	 incidente,	 no	 decurso	 da	movimentação	 das	 placas	 de	 fibrocimento,	

com	 queda	 de	 placas	 para	 o	 solo	 e	 subsequente	 fratura,	 sem	 que	 tenha	 sido	 determinado	 o	

encerramento	da	ES	Romeu	Correia,	contígua	à	EB	da	Alembrança.	

	

• 15	e	16	de	novembro	–	Face	à	instabilidade	criada	e	ao	sentimento	de	insegurança,	um	número	muito	

significativo	de	pais	e	alunos	da	ES	Romeu	Correia	consideraram	não	haver	condições	para	a	atividade	

letiva	nesta	escola,	pelo	que	estes	últimos	não	compareceram	às	aulas,	conforme	atestam	os	registos	de	

assiduidade	destes	dias.	 Igualmente	ao	final	do	dia,	foi	comunicado	que	as	aulas	da	EB	da	Alembrança	

seriam	retomadas	no	dia	seguinte.	

	

	

2.	De	 acordo	 com	a	 garantia	prestada	pela	Câmara	Municipal	 de	Almada	à	direção	do	Agrupamento	e	 a	 este	

Conselho	 Geral,	 os	 trabalhos	 de	 remoção	 de	 placas	 de	 fibrocimento	 só	 voltarão	 a	 decorrer	 nos	 períodos	 de	

interrupção	 da	 atividade	 letiva,	 nomeadamente	 entre	 os	 dias	 26/11	 e	 1/12	 e,	 caso	 seja	 necessário,	 na	

interrupção	letiva	do	Natal	(entre	22/12	e	2/1).	Igualmente	foi	garantido	que	as	aulas	só	seriam	retomadas	após	

o	conhecimento	dos	resultados	da	monitorização	da	qualidade	do	ar.	

	

3.	 Contudo,	 considerando	 o	 relatado	 e	 dados	 os	 riscos	 inerentes,	 e	 com	 vista	 a	 restabelecer	 a	 necessária	
tranquilidade	para	que	as	aprendizagens	ocorram	e	que	as	atividades	 letivas	não	venham	a	 ser	novamente	
interrompidas	de	forma	súbita,	o	Conselho	Geral	vem	propor	que	seja	antecipadamente	autorizado	o	recurso	
ao	ensino	à	distância	nos	dias	2	e	3	de	dezembro,	caso	se	venha	a	revelar	necessário,	com	o	objetivo	de	evitar	
a	 instabilidade	 experienciada	nos	últimos	dias	 e	 garantindo	 assim	a	preparação	 atempada	das	 atividades	 à	
distância	e	a	organização	das	famílias.	

	
4.	 Importa	 sublinhar	 que	 esta	 proposta	 de	 ensino	 à	 distância,	 por	 apenas	 dois	 dias,	 decorre	 da	 vontade	
expressa	 dos	 representantes	 de	 toda	 a	 comunidade	 educativa,	 nomeadamente	 dos	 Pais	 e	 Encarregados	 de	
Educação	de	ambas	as	escolas,	devendo	aplicar-se	aos	dois	estabelecimentos	de	ensino	(EB	da	Alembrança	e	
ES	Romeu	Correia),	dada	a	contiguidade	dos	mesmos.	

	

	

	

Aprovado	por	unanimidade	em	reunião	plenária,	a	17	de	novembro	de	2021.	

	

A	Presidente	do	Conselho	Geral	

	

	

(Teresa	Antunes)	
	

	
	


