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Para conhecimento de todos os serviços e 
organismos dependentes do Ministério 

da Saúde, incluindo as entidades públicas 
empresariais 

 

 

N.º 01/2021/SGMS   DATA 31/08/2021 

 

ASSUNTO: Amianto- Atualização Sistema de Informação dos Imóveis do Estado  

 

  

Na sequência do pedido de divulgação da Direção-Geral de Tesouro e Finanças procede-se à 

difusão da seguinte informação: 

 A Lei n.º 2/2011 de 9 de fevereiro confiou ao Governo a responsabilidade de proceder ao 

levantamento de todos os edifícios, instalações e equipamentos públicos que contêm amianto 

na sua construção. 

Por sua vez, a Lei que aprova o regime da organização e funcionamento do XXII Governo 

Constitucional veio definir um novo enquadramento institucional para resolução do 

problema da existência de amianto em edifícios públicos, atribuindo ao Ministro de Estado e 

das Finanças a coordenação e gestão do Programa de Remoção do Amianto, em articulação 

com as demais áreas governativas. 

Na sequência da publicação da RCM n.º 97/2017, de 7 de julho de 2017, que pretendeu dar 

cumprimento ao Programa de Remoção do Amianto, previsto no Programa Nacional de 

Reformas, aprovado em Conselho de Ministros de 27 de abril de 2017, tornou-se imperioso 

que as entidades públicas responsáveis pelos edifícios, instalações ou equipamentos onde se 

prestam serviços procedam à atualização dos dados inscritos, e ou inscrevam novas 

situações, no módulo «Amianto» na plataforma eletrónica do Sistema de Informação 

dos Imóveis do Estado (SIIE), com vista à adequada programação financeira das 

intervenções necessárias e ao cumprimento do dever de prestação de informação. 

CIRCULAR 

INFORMATIVA 
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Apesar dos esforços desenvolvidos para as entidades manterem atualizados os dados 

inscritos no módulo «Amianto» da plataforma eletrónica do SIIE, constata-se que existem 

dados que carecem de revisão e atualização pelas entidades, nomeadamente mantêm-se 

identificações com base em avaliações presuntivas, sem avaliações confirmadas/concluídas 

e, os dados referentes a intervenções (custo estimado e prazo previsto) não estão atualizados. 

 

Assim, solicita-se a todas as entidades e serviços que adotem todas as diligências tendentes à 

referida atualização de dados no SIIE, na sequência de análises adicionais, entretanto 

efetuadas, ou de intervenções já concluídas. Deverão ser registados dados relativos ao tipo de 

intervenção prevista, previsão da data de início e de conclusão das intervenções, previsão dos 

custos a incorrer, bem como a indicação dos custos associados às intervenções já realizadas e 

respetivas datas de execução.  

Sendo a questão do processo de identificação, monitorização, remoção, substituição ou 

encapsulamento de materiais com amianto em edifícios onde se prestam serviços públicos, 

transversal a todos os ministérios e entidades públicas, revela-se igualmente essencial que 

cada entidade e serviço adote as medidas necessárias com vista ao cumprimento da já referida 

RCM, providenciando a conclusão das avaliações aos imóveis e a preparação e programação 

das intervenções que se revelem necessárias, de acordo com o estipulado nos nºs 9 a 11 da 

RCM, independentemente do nível de prioridade que lhes tenha sido imputada e da 

disponibilidade orçamental, para efeitos de uma tomada de decisão para sanar os 

constrangimentos orçamentais. 

 

Considerando o dever de informação, é crucial a permanente atualização de dados da 

plataforma eletrónica do SIIE por todas as entidades e serviços, bem como das diligências 

para as intervenções necessárias, com a nota da possibilidade de financiamento pelo Fundo 

de Reabilitação Patrimonial (FRCP), conforme previsto na Lei do Orçamento do Estado. 

 

Mais se informa que para aceder ao módulo amianto é necessário que previamente estejam 

registados a entidade e o(s) imóvel(eis), conforme indicado no documento anexo (SIIE 

Procedimentos). 
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As Instruções de Preenchimento do módulo Amianto e demais elementos de suporte, 

encontram-se disponíveis na: Ajuda-Online-Amianto na própria plataforma 

(https://siie.dgtf.gov.pt); 

Qualquer esclarecimento relativo à inscrição de entidades ou imóveis na plataforma SIIE 

deverá ser dirigido ao mail: SIIE.pat@dgtf.gov.pt  

 

 

 

A Secretária-Geral 

   
Ana Pedroso 
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