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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O anúncio pela empresa Infraestruturas de Portugal (IP) da intenção de encerrar definitivamente

a ligação rodoviária entre Bencatel e Vila Viçosa através da EN254 está a gerar preocupação e

revolta e obriga o Governo a encontrar uma alternativa para que a ligação daquela freguesia à

sede de concelho seja assegurada em condições adequada às necessidades das populações.

Dois anos depois de terem sido introduzidos condicionamentos na utilização da EN254 – na

sequência da tragédia ocorrida em Borba com a queda de uma estrada para o interior de duas

pedreiras – a IP afirma desconhecer a capacidade da via estar sustentada, pelo que decidiu

cortar definitivamente o trânsito.

Estas dúvidas surgiram na sequência de informações relativas à existência de túneis na

exploração da pedreira, túneis esses que terão sido feitos na direção da estrada.

Não é admissível que dois anos depois da tragédia de Borba se mantenham situações de

pedreiras cuja exploração seja feita pondo em risco infraestruturas rodoviárias e todos aqueles

que nelas circulam.

Não é admissível que dois anos depois de o trânsito ter sido condicionado na EN254 não se

saiba com rigor as exatas condições em que se encontra aquela estrada.

E também não é admissível que se decida cortar definitivamente uma estrada sem encontrar

uma alternativa adequada, deixando as populações isoladas e entregues a si próprias.

As populações têm direito a ser protegidas. Essa proteção implica as medidas que forem

necessárias para evitar a circulação rodoviária em estradas que estejam em risco mas implica

também encontrar alternativas de circulação para que as populações possam deslocar-se para o



trabalho ou aceder ao cento de saúde, às escolas ou outros serviços públicos.

É obrigação do Governo assegurar essa alternativa à população de Bencatel.

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, solicita-se, através de Vexa.,

ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática:

1- Todos os estudos, pareceres ou outros documentos elaborados desde 2018 por entidades

públicas sob tutela desse Ministério, ou na sua posse, relativos à EN254 no troço entre Bencatel

e Vila Viçosa;

2- As propostas de decisão apresentadas a quaisquer entidades públicas decorrentes de

estudos, pareceres ou outros documentos relativos à EN254.

Palácio de São Bento, 21 de janeiro de 2021

Deputado(a)s

JOÃO OLIVEIRA(PCP)

ALMA RIVERA(PCP)

BRUNO DIAS(PCP)

DUARTE ALVES(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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