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Ex.mo Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

ASSUNTO: nova ligação rodoviária ao AvePark - requerimento de suspensão de procedimentos

concursais

A Quercus Associação Nacional de Conservação da Natureza, organização não

governamentalde ambiente, pessoa coletiva n.s 501.736492, com sede no CentroAssociativo

do calhau, Bairro do calhau, Parque Florestal de Monsanto, j.500-045 Lisboa, e a AVE -
Associação Vimaranense para a Ecologia, organização não governamental de ambiente, pessoa

coletiva n.s 509826830, com sede no Mercado Municipal, Loja T23, Rua do Mercado

Municipal, 4835-065 Guimarães, tendo tomado conhecimento da autorização dada pela

Câmara Municipal de Guimarães à contratação de serviços referentes ao projeto de execução

da denominada "via de acesso ao AvePark", vêm por este meio expor a V. Ex.e o seguinte:

Considerando:

1. A falta, até ao momento presente, de uma fundamentação adequada que justifique a

construção desta via de acesso rodoviária, devida:

a) à inexistêncía de um plano estratégico para o AvePark, que aponte uma saída para a

situação deficitária em que o mesmo se encontra, com uma subocupação pronunciada da

sua área, inferior a um terço dos lotes disponíveis, com resultados líquidos sucessivamente

negativos, e com resultados da atividade muito aquém dos seus objetivos estratégicos;
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b) à inexistência de um diasnóstico das necessidades de mobilidade dos utilizadores do

AvePark, quer atuais, quer em diferentes cenários de evolução;

c) à inexistência de uma caracterização dos fluxos de tráfeso de e para o AvePark, quanto ao

número e tipologia de viaturas, aos horários de maior fluxo e aos percursos efetuados,

entre outros aspetos, quer atuais, quer em diferentes cenários de evolução;

d) à inexistência de uma prospeção de medidas alternativas à construcão da nova via

rodoviária ao AvePark, e de uma avaliação do impacto destas medidas na redução do

volume de tráfego e no aumento da fluidez nos acessos atuais ao AvePark, podendo

mencionar-se, como exemplos, o reforço do sistema de transportes públicos entre

Guimarães e as Taipas / Avepark e medidas de estímulo à utilização da A1L, nos percursos

entre Guimarães e Braga, de forma a reduzir o tráfego na NL01.

2. A falta de uma análise imparcial e aprofundada das várias possibilidades de traçado

propostas, expostas pela Câmara Municipal de Guimarães no relatório de síntese e avaliação

da apresentação pública do "Estudo de avaliação do acesso ao AvePark", tal como se explicita

adiante.

3. A falta de resposta da Câmara Municipal de Guimarães ao requerimento apresentado pela

Quercus em 2-02-2015, relativo às condições da participação pública neste projeto, e ao

pedido de esclarecimento apresentado pela AVE em 25-03-2015, relativo às questões

suscitadas pelo "Estudo de avaliação do acesso ao AvePark", obstando, desta forma, ao

disposto no Artigo 5.s da Lei n.e 35/98 de 18 de julho.

Considerando ainda que:

4. O "Estudo de avaliação do acesso ao AvePark" foi encomendado à Universidade do Minho

(UM), entidade que, não obstante o seu reconhecido mérito científico e o seu papel relevante

no desenvolvimento tecnológico regional, mantém uma relaÇão de interessq com este

processo, que poderá afetar a isenção e a credibilidade do estudo realizado, atendendo a que:

a) a UM deteve uma participação no capital social da sociedade AvePark (L0,52L %) e

integrou os seus órgãos sociais;
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b) o responsável pela elaboração do estudo de acessibilidade exercia, à data da adjudicação,

o cargo de presidente do conselho de administração da sociedade AvePark;

c) a UM tem instalados vários spin-offs no AvePark.

5. O estudo realizado pela UM, embora caracterize genericamente as condições atuais de

acessibilidade, não pondera a "alternativa zero" (situação existente) a par das restantes

possibilidades de traçado, omitindo a fundamentação dos critérios metodolósicos adotados,

pelo que se aproxima, neste aspeto, mais de um "resumo não técnico" do que de um estudo

com o aprofundamento adequado à dimensão do projeto em causa.

6. Um dos aspetos centrais do estudo - o tempo de percurso - é tratado através de uma escala

que classifica como "fraco", "médio" e "bom" tempos de percurso que, na verdade, têm a

mesma ordem de grandeza, e reduzido desvio percentual em relação ao tempo de referência

escolhido; saliente-se que, na melhor das hipóteses, a economia de tempo de percurso, em

relacão à situação atual, não será superior a 10 minutos, o que levanta justificadas apreensões

quanto à pertinência da construção de um novo acesso.

7. O relatório de síntese e avaliação da apresentação pública do estudo de acessibilidade,

embora introduza novas possibilidades de traçado, efetua uma avaliacão tendenciosa dos

vários canais / soluções, a vários níveis:

a) o critério "extensão da via" atribui uma pontuação díspar aos canais / soluções L,2,3" e

4, estando as suas extensões compreendidas entre 6,48 km e 7,00 km, ou seja,

apresentando diferenças de extensão reduzidas;

b) o critério "elementos notáveis" carece de consistência, sendo atribuída a mesma

pontuação a canais / soluções com graus diferentes de afetação destes elementos, como,

p. ex., as alternativas 1 e 4.

c) a ponderação final do canal / solução 4 - ligação direta das Taipas à All - tem um valor

muito próximo do da "solução final" apontada pelo relatório de síntese e avaliação, o que

sugere a necessidade de aprofundar esta possibilidade de tracado, dado que é a única gue

não implica a construção de uma nova ponte sobre o rio Ave, sendo igualmente a que

apresenta melhor adequação urbanística, e que poderá servir, além do AvePark, outras
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unidades industriais, reduzindo o tráfego de veículos pesados na EN101, e a própria vila

das Caldas das Taipas.

8, Não são considerados quaisquer critérios ecológicos no relatório de síntese e avaliação das

possibilidades de traçado, quer relativos à Reserva Ecológica Nacional, quer à Estrutura

Ecológica Municipal, figura de ordenamento delimitada no âmbito da revisão do pDM de

Guimarães, que define as áreas, valores e sistemas fundamentais para a proteção e valorização

ambiental dos espaços rurais e urbanos (cf. Decreto-Lei n.e 380/99 de 22 de setem bro).

9. Por todos os motivos aduzidos, a solucão de tracado apontada no relatório mencionado

carece de uma fundamentação adequada, rigorosa e ponderada, que se coadune com os

compromissos assumidos pelo Município de Guimarães na área do ambiente e do

planeamento do território municipal, não estando garantida, com esta opção, a realização do

interesse público a longo prazo.

Em face do exposto, os signatários vêm requerer a V. Ex.e a suspensão dos procedimentos

concursais referentes ao projeto de execução da 'tia de acesso ao AvePark" e a realização de

um estudo de acessibilidade por uma entidade sem relações de interesse com o Avepark,

que possa fundamentar adequadamente a necessidade de construção da nova via, analisando

de forma imparcial as várias soluções de acessibilidade e respetiva adequação ambiental.

Informamos o teor do presente requerimento será comunicado a outras entidades,

nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente e a Comissão de Coordenacão e

Desenvolvimento da Região Norte.

Sem outro assunto, subscrevem-se,

De V.3 Ex.s atentamente,


