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Informação à população  

Troço da Estrada Nacional 213 e da Variante à EN 213 entre a freguesia de Rio 

Torto, concelho de Valpaços, e os Eixes, concelho de Mirandela 

Caro(s) Munícipe(s) 

 

Antes de mais, e lamentando todos os sinistros ocorridos bem como 

vítimas e danos daí resultantes, cumpre informar que ainda hoje, dia 1 de 

março de 2019, pela manhã, tiveram lugar mais quatro sinistros – envolvendo 

três veículos de passageiros e um de pesados – no troço da Estrada Nacional 

213 e da Variante à EN 213 entre a freguesia de Rio Torto, concelho de 

Valpaços, e os Eixes, concelho de Mirandela. 

Com efeito, e volvidos vários anos, os acidentes repetem-se no troço 

assinalado, mormente no período de inverno, o qual é sujeito a nevoeiros 

densos, sendo que na localidade de Leirós existe uma indústria de extração de 

óleo de azeitona a laborar donde emanam poluentes (fumos) que igualmente 

adensam tal barreira que compromete indiscutivelmente a visibilidade, a 

segurança e tráfego rodoviário. 

O Município de Valpaços, não obstante de se tratar de um troço de 

estrada que cai fora da sua competência assim como de uma indústria a cujo 

licenciamento é alheio, tem renovado os seus esforços junto das entidades 

competentes no sentido de veicular os factos enunciadas e solicitar a adoção de 

medidas urgentes reputadas adequadas com o intuito de evitar situações 

graves e dramáticas como as que têm sucedido. Entre as entidades com 

competências na matéria, têm sido reiteradamente notificadas - conforme 

anexos - as seguintes: 

- Infraestruturas de Portugal; 

- Autoridade Nacional Segurança Rodoviária; 

- Agência Portuguesa do Ambiente; 

- Direção Regional de Economia; 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(CCDR-N). 
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Aliás, ainda no pretérito dia 22 de fevereiro de 2019, o Senhor Vereador 

responsável pelo pelouro do Urbanismo e Ambiente desta câmara municipal se 

deslocou à CCDR-N, onde teve lugar uma reunião acerca da matéria em 

referência. 

Contudo, e além da preocupação e insistência que tem norteado a atuação do 

Município de Valpaços, inexiste qualquer resposta ou atuação por parte das 

entidades competentes atá à presente data, mantendo-se a ocorrência regular 

de sinistros. 

Destarte, e tornando pública a presente situação, alertamos e 

solicitamos, uma vez mais, às entidades com competências na matéria se 

dignem diligenciar a aplicação urgente de medidas, dentro da respetiva área de 

atribuições, aptas para mitigar e prevenir que mais acidentes, subsequentes 

vítimas e danos, tenham lugar. 

Contem sempre connosco, 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, 

 

Dr. Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida 
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