
TRAGÉDIA ANUNCIADA
Os avisos existiram, mas nem assim a derrocada de Borba foi evitada.

Será que os organismos do Estado fizeram tudo o que deviam?

CLARA TEIXEIRA E OCTÁVIO LOUSADA OLIVEIRA

Estudos geológicos,
memorandos técni-
cos, emails de alerta
enviados para mem-
bros do Governo,
reuniões, assembleias

municipais, e uma di-
reção -geral que pas-
sou as últimas déca-

das a absorver e a perder competências, quase
ao mesmo tempo que saltava do Ministério da

Economia para o do Ambiente, regressando
de seguida ao da Economia para voltar ao do
Ambiente. Afinal, de quem é a responsabilidade
pela derrocada de um troço da Estrada Muni-
cipal 255 (EM255) que, no dia 19, desabou para
o interior do poço de uma pedreira inativa,
arrastando numa amálgama de lama e pedras
uma escavadora, duas viaturas e cinco pessoas?
Do presidente da câmara, que conhecia o peri-
go iminente, mas não encerrou a estrada? Dos

proprietários das pedreiras, que deram o alerta,
mas não repuseram as margens da estrada?

Da Direção-Geral de Energia e Geologia
(DGEG), que não terá exercido integralmente
os seus poderes de licenciamento e fiscali-
zação? O Ministério Público está a investigar
e dará as respostas.

O licenciamento, o acompanhamento e a

fiscalização da atividade das pedreiras estão
concentrados na DGEG, cuja tutela voltou
recentemente para o Ministério do Ambiente.
De acordo com a lei, os planos de lavra devem
ser fiscalizados a cada três anos, cabendo à
DGEG essa tarefa. No entanto, nem sempre
foi assim. Até à década de 80 do século passa-
do, a exploração de uma pedreira nem sequer
exigia uma licença. Bastava uma declaração
para a abertura da atividade. Nos anos se-
guintes, as empresas já em atividade foram-se
adaptando às formalidades do licenciamento

que a lei passou a exigir - umas mais do que
outras, como se verá a seguir.

Terá sido nessa altura que a entidade ante-
cessora da DGEG teve conhecimento de que as

margens que separavam as pedreiras da EM255

pedreiras, num total
de 371 existentes no

Alentejo, não tinham

licença de exploração



eram inferiores a 10 metros, quando a lei im-
punha faixas de segurança de 30 (entretanto
revistas para 50 metros). Apesar disso, ambas
as pedreiras (Olival Grande, São Sebastião e
Carrascal JS, esta última onde ocorreu o des-
lizamento) obtiveram as suas licenças em 1989,
passadas pela então Direção-Geral de Geologia
e Minas. A VISÃO não conseguiu confirmar se
nestes quase 30 anos foi feito o reforço das zo-
nas de defesa da estrada, mas, em 2014, numa
reunião em Borba, amplamente documentada,
que juntou o presidente da câmara, proprietá-
rios de pedreiras e técnicos da Direção Regional
de Economia (DRE), foi declarado o "perigo"
iminente da via e proposto o seu encerramento.

Depois desse encontro, um email de alerta foi
enviado para o gabinete do secretário de Estado
da Energia Artur Trindade, que então tutelava
a DGEG, mas o ex-governante nega ter tido
conhecimento do seu conteúdo.

Os estudos na origem dos alertas, elabo-
rados por técnicos da Universidade de Évora
e do Instituto Superior Técnico, concluíam
que a parede da pedreira para onde a EM2SS
desabou - propriedade da empresa Plácido
Simões - apresentava várias fraturas, exis-
tindo o risco de derrocada.

GOVERNO VS. AUTARQUIAS
Desastre de Borba pode contaminar a discussão sobre
a transferência da gestão das estradas. Executivo quer
descentralizar gradualmente, mas os municípios precisam
de dinheiro para assegurarem a manutenção

0 colapso da Estrada

Municipal 255, que
ligava Borba a Vila

Viçosa, reabriu a

discussão sobre as

responsabilidades
públicas na gestão e

conservação de mi-
lhares de quilómetros
rodoviários, mas 2019
dificilmente será o ano
em que fiquem delimi-
tadas, com eficácia, as
esferas de intervenção
da Administração
Central e das câmaras
municipais. A 7 de

novembro foi promul-
gado um decreto-lei

que regulamentará
a transferência de

competências da

Infraestruturas de

Portugal (IP) para as

autarquias, mas a

Associação Nacional
de Municípios Portu-

gueses (ANMP) avisa

que, sem dinheiro para
obras, nada feito.
0 diploma governa-
mental, publicado em
Diário da República
a 28 de novembro,
entra em vigor a 1 de

janeiro e prevê que os

troços de estradas em
perímetros urbanos
desclassificados pelo
Plano Rodoviário
Nacional (e respeti-
vos subsolos) sejam
integrados no domínio

municipal, mediante
acordo entre a IP e as

autarquias. A intenção
é que as autarquias,
gradualmente, assu-
mam a totalidade da

gestão das rodovias
- o que acontecerá

obrigatoriamente a

partir de 2021.
Em resposta à VISÃO,
o Ministério da Admi-

nistração Interna (MAI)
explica que "os mu-
nicípios têm 60 dias

para se pronunciarem
sobre se aceitam ou
não as competências
em 2019", motivo

pelo qual não conse-

gue, para já, adiantar

quantas estradas
serão abrangidas pela
medida. No entanto,
José Ribau Esteves,

vice-presidente da

ANMP, diz que o valor

para que as autarquias
pudessem assumir
a manutenção seria
"muito alto". "A ANMP
não aceita receber
estradas e ter a seu

cargo os trabalhos de

manutenção sem a
devida compensação
financeira", afirma o

social-democrata,
líder do executivo ca-
marário de Aveiro. "0

problema é que houve

um logro da parte do

Governo, que não quis
e não quer arranjar
dinheiro para investir
nas estradas", critica
Ribau Esteves, que
conta ainda que "não

foram sequer discuti-

dos números" com a

ANMP.
Do lado do Gover-
no também não se
arriscam estimativas,
mas o Ministério do

Planeamento assinala

que "estes trabalhos
são abrangidos pelos
contratos de conser-

vação, geridos pela IP,

que têm uma duração
trienal e resultam
num custo de cerca de

30 milhões de euros/
ano para toda a Rede
Rodoviária Nacional

(a que está sob tutela
da IP)". Já o MAI indica

que a determinação
das verbas dependerá
da avaliação do estado
das estradas, "bem

como [d]os recursos
financeiros para fazer
face às despesas de

manutenção".
Mesmo que os

municípios recusem
a componente da

manutenção, podem
assumir parte da

responsabilidade
sobre as estradas,
designadamente a sua

gestão diária, explica
Ribau Esteves. Para
o autarca aveirense,
ainda que a utilidade

(do decreto-lei) seja
reduzida sem a dimen-
são da conservação
e reparação das vias,
existem outras van-

tagens no facto de as
decisões serem toma-
das localmente. Desde

logo, a desburocratiza-

ção das autorizações
de provas desportivas,
de eventos religiosos
(como procissões) ou

até da afixação de car-
tazes publicitários.

41
QUILÓMETROS

poderão vir

a ser abrangidos
pela passagem

de competências
de gestão do poder
central para o local

CAUSAS PROVÁVEIS
Um início de outono chuvoso e a ocorrência de
duas explosões nas proximidades, pouco antes
do deslizamento de terras, relatadas na última
edição do Expresso, são apontadas como as
causas prováveis do acidente. Dois dias antes,
registou- se um sismo de magnitude 2,1 em Ar-
raiolos, a cerca de 50 quilómetros de distância,
o que também pode ter contribuído para da-
nificar o maciço. Porém, a catástrofe pode ter
outras causas indiretas. Informações recolhidas

pela VISÃO apontam para um corte recente de

árvores na faixa que separava a estrada do poço
da pedreira, o que, a confirmar-se, poderá ter
agravado o risco de aluimento de terras. Além
disso, a passagem, nas proximidades, de uma
conduta de água que abastece Vila Viçosa levan-
ta a hipótese da existência de infiltrações que
podem ter afetado a estabilidade dos terrenos.

Até 2015, o licenciamento, o acompanha-
mento e a fiscalização das pedreiras da região
esteve a cargo da Direção Regional de Econo-
mia (DRE) do Alentejo. Com a sua extinção, em
2015, as competências regressaram à DGEG
(tinham estado na sua antecessora até 1990), que
absorveu o respetivo quadro de pessoal. Mas os

cortes no Estado, as mudanças de funções ao
sabor dos governos e a redução de funcionários
contribuíram para as falhas do serviço. "Era
impossível dar conta de tudo, tanto no terreno
como no gabinete", comentou um antigo res-
ponsável. A falta de pessoal, principalmente na
área dos recursos geológicos, era permanente.
No Alentejo, chegaram a existir "dois técnicos

para tomar conta de 300 pedreiras". Uma tarefa
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