CONSELHO GERAL

31 de março de 2021

Minuta 9 Reunião nº 9
Análise do início das obras para retirar o amianto do Bloco A.
A senhora Diretora explicou que as obras de remoção do amianto na referida escola já
estavam previstas há muito tempo e que só agora serão realizadas porque a burocracia e a
documentação atrasaram o início desta obra. Esclareceu os presentes sobre os
procedimentos tomados.
Informou a DGESTE e esta irá monitorizar o acompanhamento da obra. Articulou com a
autarquia que é a entidade que supervisiona os equipamentos escolares.
No que respeita às obras informou que as telhas de amianto, do Bloco A serão retiradas com
aparelhos próprios e serão envolvidas em segurança e enviadas para um local próprio. A
remoção será feita por partes e terá lugar durante os tempos em que há menos fluxo na
escola. A zona será toda vedada e as janelas das salas de aula estarão fechadas aquando
da remoção. Agilizou todos os procedimentos em relação ao bar e à cantina. A confeção das
refeições será feita na Escola Básica José Ferreira Pinto Basto e as refeições serão
transportadas para a Escola Secundária. A turma da aluna que tem problemas de mobilidade
terá aulas no anfiteatro. O responsável pela obra informará toda a comunidade envolvente e
criará um perímetro de segurança. O Vereador Tiago Lourenço corroborou as informações
prestadas pela senhora Diretora referindo que esta é uma obra muito desejada e que não foi
possível fazê-la em período de interrupção letiva como seria desejável, uma vez que o
despacho que enquadrou o equipamento com amianto abarca mais de seiscentas escolas e
que não é fácil gerir os timings, uma vez que estas obras têm que ser adjudicadas. O mesmo
referiu que estará sempre disponível para esclarecer dúvidas.
A conselheira La Salete Oliveira questionou a senhora Diretora acerca do facto das janelas
das salas onde se encontram os alunos estarem fechadas e se este procedimento foi
articulado com o Plano de Contingência do Covid e se foi feita a articulação com a Delegada
de Saúde.
A senhora Diretora esclareceu que sim e que por esse motivo é que pediu que a retirada do
amianto fosse feita nas tardes onde há poucas aulas e em horário onde existe menos fluxo,
nomeadamente nos finais de tarde. Reforçou que esta situação foi articulada com a
Delegada de Saúde. A conselheira Ana Raquel Simões solicitou à senhora Diretora que a
informação sobre esta obra seja veiculada a todos para que não haja dúvidas e
inseguranças. Solicitou informação para que a Associação de Pais possa transmitir de forma
segura e completa as informações. A senhora Diretora informou que já está a preparar um
documento que fará chegar à Associação de Pais e a todos os Diretores de Turma.
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