
PJ investiga
explosões na
pedreira de Borba

©Testemunhas ouviram detonações horas
antes da derrocada G Documento de 2014 que
podia ter evitado tragédia envolve ex-governante
e ficou esquecido nos serviços G Caso "é mais

grave do que tragédia de Pedrogão Grande" P2 o



PJ INVESTIGA
EXPLOSÕES

NA PEDREIRA



Testemunhas garantem ter ouvido
pelo menos duas detonações
de explosivos horas antes da

derrocada que fez ruir a estrada
matando cinco pessoas em Borba

Texto JOANA PEREIRA BASTOS e HUGO FRANCO
Polícia Judiciária (PJ)

fl^ft está a investigar denún-
cias que dão conta daK detonação de explosivos
na pedreira de Borba que
ruiu na semana passada,

poucas horas antes do de-K sabamento de terras queK causou o colapso de um
troço da antiga estrada nacional 255,
provocando a morte de cinco pessoas.

De acordo com fonte da PJ, a utili-
zação de pólvora explosiva numa das

pedreiras é uma das hipóteses que as
autoridades admitem como causa do
aluimento que deu origem à tragédia.
O Expresso sabe que a investigação
está, no entanto, longe do fim. As
perícias forenses ao local, que podem
arrastar-se durante várias semanas,
serão determinantes e a Judiciária e

o DIAP de Évora ainda vão ouvir mais
testemunhas.

"Há várias pessoas que garantem
ter ouvido pelo menos duas descar-
gas de explosivos naquela manhã",
confirma o vereador da Câmara de
Borba, Quintino Cordeiro.

A lei não proíbe o uso de explosivos
na lavra de pedreiras, mas impõe
apertadas restrições de segurança.
A utilização destes materiais perigo-
sos — particularmente arriscados em
pedreiras de mármore por poderem
causar danos estruturais no maciço,
devido às características da pedra,
muito mais frágil do que o granito,
por exemplo — só pode ser feita com
parecer favorável da Direção-Geral
de Energia e Geologia (DGEG) e me-
diante autorização da PSP.

Em março de 2017, menos de dois
anos e meio depois de ter sido aler-
tada para o risco de colapso da estra-
da, a DGEG deu parecer favorável
à utilização de pólvora na pedreira
Olival Grande São Sebastião, contí-
gua à antiga EN255, e que estava em
laboração a menos de dez metros da
berma.

"Na zona do deslizamento da es-
trada, ocorrido em 19/11/2018, exis-
tem duas pedreiras (uma estava em
suspensão de exploração e a outra
encontrava-se a laborar), sendo que
o último parecer favorável da DGEG,
emitido a 1 de março de 2017, pos-
sibilitava a utilização de 75 quilos
de pólvora", refere o Ministério do
Ambiente, em resposta ao Expresso.

O parecer da autoridade que regu-
la e fiscaliza a atividade das pedrei-
ras é válido por um ano, mas pode
ser prorrogado por decisão da PSP.
Ao Expresso, a Polícia de Seguran-
ça Pública confirma "que junto do
local onde ocorreu o aluimento se
encontram autorizadas a empregar
produtos explosivos várias empresas
durante o ano em curso".

A PSP não especifica, no entanto,
se houve ou não detonações no dia
em que se deu a tragédia. "O empre-
go de explosivos pode ser efetuado
por quem se encontrar legalmente
autorizado, não havendo, nem sendo
exigível, uma comunicação prévia a
informar o emprego destes produtos,
o qual pode ser feito enquanto a au-
torização concedida estiver válida",
explica a polícia.

O Expresso contactou igualmente
o proprietário da pedreira onde se

deu a derrocada, António Almeida,
para saber se usou explosivos recen-
temente, mas não obteve resposta até
ao fecho desta edição.

A terem acontecido naquela manhã,
como garantem várias testemunhas,
as explosões podem ter contribuído
de forma decisiva para o desabamen-
to de terras que fez colapsar um troço
da estrada, arrastando consigo uma
retroescavadora onde estavam dois
trabalhadores e dois veículos ligei-
ros, com três ocupantes.

"Nas pedreiras de granito é usual
a utilização de explosivos, mas nas
de mármore é muito mais arriscado

do ponto de vista da estabilidade da
estrutura. O mármore é muito mais
frágil e não há controlo sobre a pro-
pagação das fraturas provocadas pe-
las explosões. Podem causar dano em
todo o maciço", explica Luís Lopes,

do departamento de Geociências da
Universidade de Évora.

SISMO DOIS DIAS ANTES

Nos dias anteriores à tragédia acumu-
laram-se os fatores para a criação de
uma tempestade perfeita. As chuvas
fortes que caíram no fim de semana
fizeram as pedreiras encher-se de água
e infiltraram os solos já de si barrentos
daquela região, contribuindo, segundo
os especialistas, para retirar sustenta-
ção à estrada.

Às 12h42 de sábado, na antevéspera
da derrocada, o Instituto Português do
Mar e da Atmosfera (IPMA) registou
um sismo de magnitude 2.1 em Arrai-
olos, a cerca de 50 quilómetros dali.
"É o suficiente para fazer abalar as
estruturas e provocar ajustes no ma-
ciço de mármore", explica o geólogo
Luís Lopes.

No anexo ao memorando da Direção
Regional de Economia do Alentejo que
alertou em 2014 para o risco de colapso
da estrada — e que foi enviado ao Go-
verno (ver texto ao lado) —

, é chamada
a atenção para a sensibilidade da zona
a um eventual tremor de terra. Aquelas
pedreiras situam-se "na segunda zona
de maior risco sísmico do continente".
Em 2009, a derrocada de outra estra-
da municipal da região igualmente
contígua a uma pedreira, que só não

provocou vítimas por ter ocorrido de

madrugada, também foi precedida de
um sismo, recorda o geólogo.

Com os solos infiltrados pela chuva
e as estruturas abaladas pelo sismo, a
ocorrência de explosões na manhã da
derrocada poderia ser a gota de água
para uma tragédia anunciada.
Com PAULO PAIXÃO e RICARDO MARQUES

jbastos@expresso.impresa.pt



CRONOLOGIA

30.06.2014
Memorando da Direção Regional
da Economia do Alentejo alerta
para o risco de "deslizamento das
camadas" no troço Borba-Vila

Viçosa, podendo arrastar a
Estrada Municipal 255.
Documento foi enviado ao
Governo, mas ficou esquecido

17.11.2018

Às 12h42, dois dias antes da

tragédia, registou-se um sismo de

magnitude 2.1 na zona de

Arraiolos, a cerca de 50
quilómetros das pedreiras de
Borba, asegundazonado país
com risco sísmico mais elevado

19.11.2018
Às 15h45 um grande
deslizamento de terra fez

colapsar a EM 255, arrastando
uma retroescavadora, com dois
trabalhadores, e dois carros com
três ocupantes (no total)

20.11.2018
Foi resgatada a primeira vítima,
um dos operários. O corpo do

colega apareceu três dias depois

30.11.2018
Foram retirados da pedreira os

corpos dos dois eu nhados
arrastados numa carrinha de
caixa aberta. Continua
desaparecido o idoso que ocupava
o segundo carro que caiu

Alerta de 2014
sobre o "colapso" ficou
esquecido nos serviços

O memorando sobre a estrada de Bor-
ba remetido em dezembro de 2014 ao
gabinete do então secretário de Estado
da Energia, Artur Trindade, foi depois
enviado à Direção-Geral de Energia
e Geologia (DGEG), onde acabou ar-
quivado na Direção dos Serviços de
Minas e Pedreiras. O documento, que
considerava "elevado" o "risco de co-

lapso" da estrada de Borba— onde uma
derrocada na segunda-feira da semana
passada fez cinco mortos —

, ficou assim

esquecido, ao sabor de um processo de
transferência de competências entre
organismos da Administração Central
(num sector que também mudou de
ministério) e sem ter sido objeto de
qualquer instrução traduzida em atua-
ções no terreno.

O alerta sobre a perigosidade daquela
via municipal foi feito pela Direção
Regional de Economia (DRE) do Alen-
tejo ao Governo — numa altura em
que Câmara Municipal de Borba tam-
bém já estava a par de tudo —

, como
o Expresso noticiou há uma semana.
O e-mail com o retrato da situação foi
enviado no dia 1 de dezembro de 2014
à chefe de gabinete de Artur Trinda-
de. O ex-governante alega que nunca

soube de nada. "Reafirmo que não tive
conhecimento do assunto", disse Trin-
dade nesta quinta-feira ao Expresso.
A declaração é corroborada pela sua
então chefe de gabinete, Marta Alves,
a quem o e-mail foi dirigido pela DRE.

Contudo, num ofício que enviaria dias

depois, a 4 de dezembro, à Direção-
-Geral de Energia e Geologia (DGEG)
— entidade então em vias de ganhar as

competências sobre minas e pedreiras,
uma vez que as direções regionais de
Economia estavam em processo de ex-

tinção —
, a chefe de gabinete escreveu:

"Encarrega-me o Senhor Secretário de
Estado da Energia de remeter a V. Exa.
cópia do e-mail àa. DRE do Alentejo (...),
para os devidos efeitos."

Numa análise literal das palavras de
Marta Alves, esta parece comprometer
Artur Trindade, pois o governante tê-
-la-ia "encarregado" de uma determi-
nada tarefa. Contudo, confrontada com
aquele excerto do ofício, a ex-chefe de

gabinete diz tratar-se de "uma minuta
Standard", elaborada no "âmbito das

competências delegadas pelo secretá-
rio de Estado", e sublinha não ter dado
"qualquer conhecimento da situação" a
Artur Trindade. O responsável também

fala da "delegação de competências"
para explicar a formulação usada pela
sua antiga colaboradora. Esta justifica
o envio à DGEG no contexto da reorga-
nização dos organismos do Estado, em
que a DRE estava já a passar informação
sobre os assuntos que tinha em mãos e

que deixaria de ter com a sua extinção.
Contudo, o facto de o secretário de Es-

tado ter ou não ter sido informado pela
sua chefe de gabinete não é um dado
inequívoco que possa desonerar Artur
Trindade. Com efeito, mesmo aceitando

que ele não sabia de nada, as opiniões de

juristas dividem-se sobre as responsabi-
lidades do antigo secretário de Estado
do Governo PSD/CDS. O Ministério do
Ambiente era, nessa época, liderado por
Jorge Moreira da Silva.

"UMA CONDUTA OMISSIVA"

Para Paulo Otero, professor catedrático
da Faculdade de Direito de Lisboa, "o
secretário de Estado tanto é responsável
pelo que o delegado [a chefe de gabinete]
fez quer pelo que não fez". Segundo este

especialista em Direito Administrativo,
"o delegado tem o dever de informar dos
seus atos, porque são como se tivessem
sido praticados pelo delegante. Ou seja,



o secretário de Estado". Logo, este "não

pode dizer que não sabia", afirma Otero.
E "se [a chefe de gabinete, Marta Alves]
não informou [Artur Trindade], devia
ter informado", alega. E acrescenta:

O memorando que chamou
a atenção para os perigos da
estrada de Borba chegou aos
gabinetes governamentais,
mas sem sequência prática.
Entre os juristas há quem
defenda a incriminação de
um ex-secretário de Estado

No entanto, nada aconteceu. O então
diretor-geral da DGEG, Pedro Cabral,
estava em fim de mandato (sairia no
final do ano). A 5 de dezembro, um dia
após ter recebido o ofício da chefe de

gabinete, Cabral enviou-o à Direção de

Serviços de Minas e Pedreiras, "para
conhecimento e [devidos] efeitos". O

Expresso não conseguiu contactar em
tempo útil o então responsável por aque-
la direção de serviços. Cabral diz "não se

recordar" de alguma vez ter falado do
assunto com o secretário de Estado. O
mesmo em relação ao seu sucessor na
DGEG. Este, Carlos Almeida, que tomou

posse no início de janeiro de 2015, disse

ao Expresso que "nunca teve conheci-
mento" do assunto.

Revisitar o percurso do memorando a
partir de dezembro de 2014 é percorrer
um caminho de uma Administração Pú-
blica em mudança, com organismos em
vias de extinção e outros que herdariam
as suas competências, numa reestru-
turação que implicava a transferência
de serviços para novos ministérios. O

diploma que decretou a extinção das di-

reções regionais de Economia foi publi-
cado em janeiro de 2014- Em dezembro
desse ano, quando envia o memorando
ao gabinete do secretário de Estado da
Energia (do qual dependia a DGEG, que
passaria a ter tutela das minas e pedrei-
ras), o quadro é paradoxal. A DRE, que

mantém formalmente todos os poderes
para intervir nas pedreiras até ao mo-
mento em que seja extinta, reporta a
informação a uma cadeia hierárquica da
qual não depende (o secretário de Esta-
do da Energia), dando informação a um
organismo que ainda não pode atuar no
sector. Só em maio de 2015 sai em "Diá-
rio da República" o diploma que habilita
a DGEG a assumir as competências que
lhe haviam sido destinadas.

Pedro Cabral destaca que "a comuni-

cação da DRE não apelava a qualquer
ação imediata. E, se o tivesse feito, isso

remetia para uma atuação da própria
DRE, pois era ela quem ainda tinha
as competências e não a DGEG". Por
outro lado, o ex-diretor-geral chama a
atenção para o facto de o memorando
recomendar a criação de um "grupo de

trabalho", facto que em seu entender
mostra que a DRE não recomendava
qualquer urgência.

"Tudo o que se passou é como se tivesse
sido praticado pelo secretário de Esta-
do." Paulo Otero vai mesmo mais longe:
"[A chefe de gabinete e o secretário de

Estado] podem ser responsabilizados
criminalmente por conduta omissiva,
porque foram alertados."

Já Pedro Costa Gonçalves, professor
associado da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, tem opinião
diferente, considerando que a chefe de

gabinete "fez o que devia: enviou para
os serviços competentes, para averi-
guar a situação e instruir a tomada de
decisões". Segundo este especialista em
Direito Administrativo, que diz "aceitar
e perceber perfeitamente o que a chefe
de gabinete quer dizer", o eventual co-
nhecimento pelo secretário de Estado
de toda a situação "não teria acrescen-
tado grande coisa, a não ser, porventura,
reforçar a premência de atuação dos

serviços".
Há um ponto, no entanto, em que Pe-

dro Costa Gonçalves não tem dúvidas:
depois de o memorando ter chegado
à DGEG, alguma coisa devia ter obri-
gatoriamente acontecido no sentido
de corrigir os perigos diagnosticados.
"Uma vez recebida pelos serviços, o teor
da informação eraautoexplicativo quan-
to à exigência de atuação operacional
imediata."

MUITOS SINAIS VERMELHOS

No memorando da DRE e do Alentejo
e no powerpoint anexo são muitos os
sinais de alerta sobre o estado da estrada
entre Borba e Viçosa (ver destaques).
Uma vasta coleção de palavras e expres-
sões-chaye que deviam ter feito tocar as
sirenes: É o "colapso", a "instabilidade",
o "risco de deslizamento", a "queda par-
cial do talude", a "possível interdição
da estrada", o "perigo para a segurança
dos trabalhadores das pedreiras" e para
a "segurança dos utentes da estrada",
o "potencial arrastamento de parte da
estrada" ou a mais direta de todas: "A
possibilidade de colapso dos taludes a
qualquer momento."O momento che-

gou no dia 19 de novembro, às 15h45-
Menos de cinco horas após ter rece-

bido o memorando, a chefe de gabinete
de Artur Trindade fez o mesmo "dar
entrada" nos serviços da SEE.

As investigações, do Ministério do Am-
biente e judiciais, estão em curso. Paulo
Otero é lapidar na sua apreciação deste

caso, que "é muito grave". Havendo um
risco de colapso já detetado, "é mais

grave do que Pedrógão, pois Pedrógão
não foi previsível. E aqui o risco estava
identificado".

Para o professor de Direito Adminis-
trativo, em Borba "o que há é uma plu-
ralidade de responsáveis: o Estado, o

município e os proprietários privados".
PAULO PAIXÃO

com MIGUEL PRADO e VÍTOR MATOS

ppaixao@expresso.impresa.pt




