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N.º da iniciativa/LEG/sessão 
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Proponente/s: 

 

Grupo Parlamentar do PSD 

 

Título 

 

Remoção de amianto dos edifícios 

escolares. 

Resumo 

A presente Iniciativa visa recomendar ao 

Governo Regional dos Açores que:  

1) Faculte à Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores a lista dos 

edifícios públicos (escolas, jardins-de-

infância e creches) que ainda contêm 

materiais de amianto nas suas 

estruturas, no prazo máximo de 60 dias, 

contando da data da publicação da 

presente Resolução; 

2) Confira absoluta prioridade às 

empreitadas de obras públicas que têm 

por objeto a remoção do amianto em 

escolas, jardins-de-infância e creches. 

Comissão competente em razão da matéria 

e eventuais conexões 

Comissão de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(Ambiente) 

 

NOTA DE ADMISSIBILIDADE - RESUMO 
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Existem iniciativas, até ao momento da 

admissibilidade, sobre a mesma matéria 

para apreciação nos termos do artigo 126.º 

do Regimento? 

Não 

Histórico de iniciativas sobre a mesma 

matéria 

• Projeto de Resolução n.º 21/2009 – 

“Recomenda ao Governo Regional da 

Região Autónoma dos Açores que adopte 

medidas de prevenção e reparação 

relativamente à poluição por amianto; 

• Projeto de Resolução n.º 10/2009 – 

“Transpõe para o ordenamento jurídico da 

RAA as Directivas n.ºs 87/217/CEE, do 

Conselho, de 19 de Março de 1987, 

relativa à prevenção e à redução da 

poluição do ambiente provocada pelo 

amianto, n.º 99/77/CE, da Comissão, de 

26 de Julho de 99, que adapta, pela sexta 

vez, o anexo I da Directiva n.º 

76/769/CEE, do Conselho, relativa à 

aproximação das disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas dos 

Estados-Membros, respeitantes à 

limitação da colocação no mercado e da 

utilização de algumas substâncias e 

preparações perigosas (amianto), e n.º 

03/18/CE, do PE e do Conselho, de 27 de 

Março de 2003, que altera a Directiva 

83/477/CEE do Conselho, de 19 de 

Setembro de 1983, relativa à protecção 

sanitária dos trabalhadores contra os 

riscos de exposição ao amianto durante o 

trabalho”. 

Existem iniciativas com o mesmo objeto 

definitivamente rejeitadas na presente 
Não 
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sessão legislativa (n.º 2 do artigo 116.º do 

Regimento e n.º 3 do artigo 45.º do 

EPARAA)? 

Outras considerações  Não Aplicável 

Proposta de decisão: A apresentação desta iniciativa cumpre os requisitos materiais e 

formais legalmente exigidos, pelo que foi admitida por Sua Excelência o Presidente da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores em 24/2/2021. 

 

Data: 25 de fevereiro de 2021 

A Assistente Técnica, 

Lisete Vargas 

 


