
 

NOTA INFORMATIVA Nº 2/2014 – Direção Distrital de Lisboa do STI 

Em relação às últimas notícias veiculadas na comunicação social, relacionado com o 
amianto em edifícios públicos e aos fundados receios de muitos colegas a prestar 
serviço no edifício do DSIVA e na DSIFAE, temos a dizer o seguinte: 

Esta distrital de Lisboa do STI, reuniu-se no dia 14 de Fevereiro, com o responsável, 
pelos Edifícios da Autoridade Tributária e Aduaneira, a fim de nos inteirarmos das 
conclusões das obras efectuadas na DSIVA (Avª João XXI) e das conclusões dos 
relatórios e medições das mesmas.  

O responsável, explicou e expos em detalhe, as diversas fases da obra, desde o seu 
início á sua conclusão, sem que fosse identificado qualquer substância nociva para o 
organismo. 

Mais referiu que foram efectuadas medições, antes do início das obras e que não tinha 
sido detectado amianto, muito embora a comunicação social, tivesse referido tal facto. 

Referiu que foram em tempos detectadas substâncias nocivas, que não aquela, nas 
“coretes verticais” das condutas dos aparelhos de ar condicionado, tendo sido 
totalmente eliminadas. Para além disso, referiu que para além das obras, foi efectuada 
a aspiração total do edifício. 

Solicitámos o relatório que ateste as boas condições do edifício, tendo o responsável 
referido que o dito, estaria na posse do Sr. Diretor Geral da AT, mas que, em princípio, 
não vislumbrava problema na sua divulgação, pelo que aguardamos o envio do 
mesmo, para ser divulgado, no sentido de tranquilizar muitos dos colegas que nos 
contactaram. 

Em relação ao Edifício na Duque de Ávila, foi referido que foram solicitadas 
encomendas para aferir da qualidade do ar, aguardando-se que essas medições 
sejam realizadas em breve. 

TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES 

Lisboa, 18 de Fevereiro de 2014 

A Direção Distrital de Lisboa do STI 
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