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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL SAMPAIO  
COD. 172194 

  

 

CONSELHO GERAL 
 

Remoção das placas de fibrocimento da Escola Secundária Daniel Sampaio 
 

COMUNICADO 
 

 
O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio vem, por este meio, informar a 

comunidade escolar que, na sequência da reunião plenária realizada no dia 27/10/2021, com a 

presença do Dr. Mário Ávila, Diretor Municipal de Desenvolvimento Social, com o ponto único da 

ordem de trabalhos - remoção das placas de fibrocimento da Escola Secundária Daniel Sampaio, 

foram assumidos os seguintes compromissos e deliberações: 

 

a) os trabalhos referentes à remoção das placas de fibrocimento e ao corte dos parafusos 

que as sustentam serão realizados aos fins de semana, feriados e durante a interrupção 

letiva do primeiro semestre (entre 26/11/2021 e 01/12/2021); 

 

b) não haverá qualquer manipulação de placas de fibrocimento ou corte de parafusos de 

suporte das placas com a presença de alunos na escola (e de outros elementos da 

comunidade escolar); 

 

c) no próximo fim de semana haverá apenas remoção de placas de fibrocimento dos 

passadiços, caso a situação atmosférica o permita; 

 

d) o Presidente do Conselho Geral e a Diretora do Agrupamento irão solicitar, de forma 

conjunta, à Câmara Municipal de Almada, o envio dos planos de segurança e saúde, de 

gestão ambiental e de gestão de resíduos da obra; 

 

e) a Câmara Municipal de Almada partilhou o relatório com os resultados da determinação 

de fibras de amianto e minerais artificiais no ar em filtro de membrana, realizada por 

uma entidade externa ao município, com amostragem recolhida no dia 23/10/2021 

(sábado), data da remoção das placas de fibrocimento de três pavilhões da Escola 

Secundária Daniel Sampaio. Os valores registados estão muito abaixo dos valores 

mínimos de segurança e o relatório será divulgado através da página eletrónica do 

Agrupamento. 
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A informação contida neste comunicado é subscrita pelo Conselho Geral do Agrupamento e pela 

Câmara Municipal de Almada, através do Diretor Municipal de Desenvolvimento Social. 

 

 

 

Sobreda, 27 de outubro de 2021 

 

 

 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

Alberto Monteiro 

 

 

 

Diretor Municipal de Desenvolvimento Social 

 

Dr. Mário Ávila 


