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Resolução

da AR de 1994 já
alertava para a necessidade
de rever rede viária na zona
de exploração de mármores
no Alentejo para precaver
situações de risco. Em mais

de duas décadas, os avisos para o

perigo no local sucederam-se.

1994

As preocupações mais antigas sobre

a EN255 que estão documentadas re-
montam ao início dos anos 1990. As
duas pedreiras à margem desta via
foram licenciadas em 1989. A proxi-
midade da exploração de mármore
à estrada, bem como a convivência
entre os camiões de transporte de

pedra e veículos ligeiros de particu-
lares, causou preocupação nas po-
pulações locais. É por causa de situ-

ações como esta que a Assembleia da

República (AR), na Resolução 86/94,
que promove a elaboração do Plano

Regional de Ordenamento do Territó-
rio da Zona dos Mármores (Prozom),
inclui, entre outras medidas de mi-

tigação dos efeitos das pedreiras na-
quela área do Alentejo, a necessidade
de realizar uma reorganização "das
redes internas de infra-estruturas e
acessibilidade e respectiva articula-

ção". O Prozom foi sucessivamente
adiado e só ficou pronto em 2002,
altura em que foi aprovada uma nova

resolução na AR, idêntica à de 1994.

1998

O plano de urbanização do concelho
de Borba prevê a construção de uma
variante à EN255, com o objectivo de
desactivar o troço daquela estrada

que atravessa zonas de exploração
de mármore. As preocupações em
torno dos perigos que a proximidade
entre as pedreiras e a estrada ofere-
cia cresciam. A variante à nacional
foi construída em 2003 e, em 2005,
a Estradas de Portugal e a Câmara de
Borba assinam um auto de transfe-
rência que passa para o município as

responsabilidades sobre o troço em
que ocorreu agora a tragédia.

2002

0 Instituto Superior Técnico elabora
um relatório de avaliação das condi-

ções de exploração da pedreira n.°
5201 "Carrascal JS", cuja laboração
estava já suspensa. Uma das ques-
tões avaliadas pelo estudo era preci-
samente a possibilidade de extracção
de mármores na parede mais próxi-
ma da EN255. A actividade nessa zona

"oferecia risco" que era "controlado

pelos factores de segurança introdu-
zidos", como a adopção de "prega-
gens" para evitar deslizamentos e

que "garantiam a estabilidade a mé-
dio prazo", assegura Carlos Dinis da

Gama, que coordenou esse trabalho.

2008
A Universidade de Évora é contra-
tada para fazer uma avaliação téc-
nica das condições de exploração
da n.° 5145 "Olival Grande São Se-
bastião". A necessidade deste rela-
tório é sustentada precisamente nos

perigos que a proximidade entre a
EN255 e a exploração de mármore
oferecia. Numa das recomendações
finais desse estudo, os investigado-

res, coordenados por Luís Lopes,
director do departamento de Geoci-
ência da universidade, defendem o

encerramento do troço da via onde
se deu agora o acidente. 0 relatório
foi actualizado em 2015, novamente
a pedido da empresa que explora a

pedreira. A recomendação para o
encerramento da estrada foi manti-
da. De acordo com o Ministério do

Ambiente, foram solicitados "recen-
temente" diversos elementos ao ex-

plorador desta pedreira com vista
à aprovação da revisão do Plano de
Pedreira.
2014
Numa reunião em que participaram
empresários do sector das pedreiras,
o presidente da Câmara de Borba e

representantes da Direcção-Geral
de Energia e Geologia (DGEG) foi
defendido o encerramento total do

troço da EN255 que atravessava a

zona de exploração de mármore.
Empresários e autarca têm dito, nos
últimos dias, que estavam de acordo
com essa solução. Esta é a reunião
a que faz referência uma notícia da
Rádio Campanário, dando conta da

possibilidade de encerramento da
estrada, que tem sido citada desde

o acidente.
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êê Neste momento, o fundamental
é esta mensagem de apoio ao
que está a ser feito com critério,
com cuidado e com segurança
Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República


