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R °siderite,

Assunto: Projecto de Resolugdo sobre utilizagäo do a

0 Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda/Acores entrega a Mesa da Assembleia
Legislativa e a Vossa Excelência, para efeitos de admiss5o, o Projecto de Resolucão
sobre utilizacâo do amianto em edificios pUblicos, nos termos n.° 119.° do Regimento da
Assembleia Legislativa da Regido Aut6noma dos Acores, e pelo o disposto na alinea d) do
n.° 1 do artigo 31.0 do Estatuto Politico Administrativo da Regido Aut6noma dos Acores.

Exc ntissimo Senhor Presidente da
Assembleia Legislativa da Região Aut6noma
dos Agores
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Corn os nossos melhores cumprimentos,

Horta, 20 de Abril de 2009

A Presidente do Grupo Parlamentar do BE/Acores
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Projecto de Resolugão

Recomenda ao Governo Regional da Regido Aut6noma dos Acores que adopte

medidas de prevengão e reparagdo relativamente A poluicAo por amianto.

Os sucessivos programas da Uniâo Europeia, em materia de ambiente, colocam em

evidAncia a importAncia da prevengâo e da redugäo da poluigão do ambiente. Neste

contexto, o amianto tem sido classificado entre os poluentes de primeira categoria,

devido A sua toxicidade e aos seus efeitos, potencialmente graves, sobre a saCide

humana e o ambiente. Urge a Assembleia Legislativa da Regiào AutOnoma dos

Acores, recomendar ao Governo Regional medidas de prevengao e de reparagão

relativamente a esta matória.

Considerando a Directiva 87/217/CEE de 19 de Margo de 1987, relativa a prevengão e

A redugao da poluigào do ambiente provocada pelo amianto; a Directiva 1999/77/CE

da Comissão de 26 de Julho de 1999, que adapta, pela sexta vez, o anexo I da

Directiva 76/769/CEE do Conselho, relativa a aproximagão das disposigOes

legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados — Membros, respeitantes

limitagäo da colocagao no mercado e da utilizagâo de algumas substáncias e

preparagOes perigosas (amianto); a Directiva 2003/18/CE do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 27 de Margo de 2003,.relativa a protecgâo sanitária dos trabalhadores

contra os riscos de exposigâo ao amianto, durante o trabalho; o Decreto — Lei n.°

284/89 de 24 de Agosto, que fixa as substAncias, os agentes e os processos

industriais que comportem riscos cancerigeno, efectivo ou potencial, para os

trabalhadores profissionalmente expostos, sendo o amianto uma dessas substäncias;

a Resolugão da Assembleia da RepOblica n.° 24/2003 — sobre a utilizagao de amianto

em edificios POblicos;

Considerando que a utilizagdo de amianto e de produtos que o contenham pode, pela

libertacâo de fibras, causar asbestose, mesotelioma, doengas pleurais e cancro do

pulmão; que a sua colocagâo no mercado e utilizagdo devem, pois, ser sujeitas as

mais severas restrigOes possiveis;

2



Grupo Parlamentar
Bloco de Esquerda

Acores

Considerando que nos anos 70 e 80 - ate ao conhecimento do seus riscos devido

sua abundancia na Natureza, ao seu baixo custo e sobretudo devido as suas

qualidades, foi largamente utilizado, na indOstria e na construcão de diversos edificios

de fibrocimento, contendo amianto, por se desconhecer na altura a nocividade do

material;

Considerando as recentes situagOes, na Regiao Aut6noma dos Acores, em que foram

detectados edificios pOblicos (Centro SaOde da Horta, Escola Basica e Secundaria de

SA° Roque - Pico), em que se procedeu a remocao do material t6xico (amianto);

0 Grupo Parlamentar do BE/Acores apresenta o seguinte Projecto de Resolucao:

A Assembleia Legislative da Regieo Aut6noma dos Acores, na defesa e no interesse

da Satide POblica e proteccão do Ambiente, resolve recomendar ao Governo Regional

que:

a) Proceda, no prazo maxim° de seis meses, a inventariacao de todos os edificios

pOblicos que contenham, na sua construcao, amianto, em conformidade com a

legislacáo da União Europeia e, consequentemente, com a legislacào da Assembleia

da RepOblica;

b) Fixe um piano de accâo hierarquizado e calendarizado dessa listagem de edificios,

corn vista a remogão do amianto e a sua substituicao por outros materiais, sempre que

o estado de conservagao ou risco para a saOde o justifiquem;

c) Assegure a remocao, de acordo corn os procedimentos de seguranca ambiental

recomendados internacionalmente, concretamente, no que respeita aos

equipamentos, ao isolamento da area, a proteccao dos trabalhadores, a correcta

remocao, acondicionamento, transport°, armazenagem e deposigão dos materiais de

amianto retirados;
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d) Proceda A anAlise da Area libertada pela remocâo do amianto, corn vista a garantir a

eliminacão total das poeiras nas estruturas e no local;

e) Submeta os trabalhadores e utilizadores, corn caracter frequente, dos edificios em

causa, a vigilancia epidemiolOgica activa;

f) Se cumpra, integralmente, a legislacâo que prolbe o uso de amianto, na construcão

de edificios pirblicos, designadamente, ern constructies escolares e em equipamentos

de saCide e desportivos.

A Presidente do Grupo Parlamentar do BE/Agores
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(Zuraida Soares)
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