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1. INTRODUÇÃO 
 

Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto - Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à 
Consulta Pública do “Novo Aeroporto de Lisboa”. 

2. PROJECTO 
 

2.1. Objectivos 

Ao longo do desenvolvimento do Plano Director de Referência (PDR) do Novo Aeroporto de 
Lisboa (NAL) foi definido um conjunto de metas e objectivos, que constitui o enquadramento do 
processo de planeamento associado ao desenvolvimento do novo aeroporto. Os objectivos e 
metas traçados, que tiveram em consideração a actual situação 
aeroportuária nacional, foram os seguintes: 
 

 dotar a nova infra-estrutura de condições de operação aeroportuária seguras, fiáveis e com 
bons níveis de qualidade do serviço e de conforto para os utilizadores, através de um Plano 
Director equilibrado que, evoluindo por fases ao longo do horizonte do Projecto, adapte a 
capacidade do aeroporto à procura; 

 preservar e salvaguardar terrenos não ocupados, no horizonte do Projecto (2050), como 
garantia para a eventual instalação de duas pistas suplementares (para além das duas 
inicialmente previstas), com uma ampla separação entre si; 

 preservar e salvaguardar áreas na plataforma para permitir o posterior desenvolvimento 
das instalações do terminal de passageiros, bem como espaços, com o mesmo objectivo, 
relativos ao terminal de carga e outras instalações de apoio também situadas na 
plataforma, entre as duas pistas; 

 posicionar as actividades de aviação e não-aviação em áreas que constituam, não só, uma 
melhoria operacional para o aeroporto, mas permitam também uma operação eficaz e 
eficiente de cada uma das actividades; 

 manter uma actividade sustentável, assumindo-se o operador aeroportuário como membro 
responsável e valioso da comunidade e como motor económico fundamental para a cidade 
de Lisboa, para a região e para Portugal, potenciando a geração de emprego e de riqueza; 

 permitir operações de hubbing (transferência de passageiros e carga) eficientes e rápidas, 
e proporcionar aos passageiros e visitantes do aeroporto uma experiência de viagem 
completa e de qualidade, quer à partida, quer à chegada; 

 fornecer instalações adequadas a passageiros com mobilidade reduzida; 
 explorar novas oportunidades de crescimento para acrescentar valor aos negócios 

sinergéticos existentes ou em desenvolvimento; 
 promover a boa acessibilidade e elevados padrões de serviço de transportes terrestres e a 

boa articulação com outros modos de transporte que, nalguns casos, são objecto de novos 
projectos na envolvente do NAL (como é o caso da Linha de Alta Velocidade Lisboa-
Madrid); 

 garantir um conceito e um modelo construtivo compatíveis com a eventual evolução da 
rede ferroviária (ligação directa à Linha de Alta Velocidade de Madrid, para Leste; e 
extensão da rede convencional até ao terminal de carga e, ainda, para Norte do NAL); 

 garantir uma boa adesão das comunidades locais; 
 encontrar um conceito e soluções construtivas que preservem os valores ambientais, nas 

várias fases do projecto (concepção, construção e operação). 
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2.2. Breve Caracterização  

O Plano Director de Referência (PDR) do NAL baseia-se no pressuposto de que o actual 
Aeroporto da Portela será encerrado, passando o NAL a constituir o único aeroporto 
internacional e doméstico de Lisboa. 
 
No processo de elaboração do PDR do NAL foram considerados como horizontes de 
planeamento primordiais o dia de abertura do aeroporto, planeado para o final de 2017, e o fim 
do período de concessão, em 2050. 
 
Importa referir que os requisitos das instalações e serviços previstos para o dia da abertura 
foram concebidos de acordo com as previsões de tráfego aéreo para o ano de 2022. Para 
garantir o desenvolvimento do Projecto de uma forma faseada (expansão gradual), foram ainda 
considerados dois períodos de planeamento intercalares, 2030 e 2040. 
 
O PDR do NAL assenta em previsões de tráfego que indicam, para 2050, tráfegos de cerca de 
44 milhões de passageiros e 288.500 movimentos de aeronaves comerciais, sendo a capacidade 
no dia de abertura de 22 milhões de passageiros e 196.500 movimentos de aeronaves 
comerciais. 
 
Para determinar os requisitos gerais de planeamento para o NAL, foi desenvolvido um modelo 
que tem por base um conjunto de parâmetros, entre os quais as previsões de tráfego, os níveis 
de serviço a garantir e as condições de operacionalidade e segurança estabelecidas nos 
normativos internacionais que regulam a actividade aeroportuária. Este modelo permite definir 
os requisitos das infra-estruturas para cada elemento funcional do aeroporto (lado-ar, lado-
terra, terminal de passageiros, serviços de apoio, entre outros). 
 
De acordo com o PDR, o NAL contemplará duas pistas paralelas, com 4.000 m cada, sendo 
ainda garantida a possibilidade de, no futuro e se necessário, serem construídas duas outras 
pistas paralelas. Os caminhos de circulação de aeronaves foram concebidos de forma a 
promover a eficiente circulação das aeronaves no lado-ar, nomeadamente entre as pistas e as 
áreas do terminal. 
 
O terminal de passageiros do NAL apresentará uma área total de 318.000 m2, em 2022, e 
484.000 m2, em 2050. 
 
A plataforma intermodal será o ponto fulcral entre o terminal e a área comercial do aeroporto, 
no lado-terra. Tratar-se-á de um espaço urbano central que definirá a aproximação ao terminal, 
sendo o ponto para onde convergirão os vários meios de transporte de passageiros – comboios, 
automóveis, autocarros, táxis, autocarros vaivém, veículos de aluguer e APM (Automated 
People Mover). 
 
Na plataforma intermodal distinguem-se as seguintes infra-estruturas: 
• estação ferroviária; 
• praça pública central; 
• parques de estacionamento, estação rodoviária e instalações de rent-a-car; 
• zonas para tomada e largada de passageiros. 
 
O NAL disporá de um serviço ferroviário convencional, de um serviço tipo vaivém e de um 
serviço ferroviário de alta velocidade directo ao terminal, bem como de acessos rodoviários ao 
terminal de passageiros e às instalações de apoio. 
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O NAL contará ainda com parques de estacionamento, de curta e longa duração, para 
passageiros, funcionários e viaturas de aluguer, estando projectados um total de mais de 23 mil 
lugares para suprir as necessidades de 2022 e mais de 34 mil lugares para 2050. 
 
A área total disponibilizada para os serviços de apoio (catering, carga, manutenção de 
aeronaves, etc) é de 83 ha. 
 
A área Norte do NAL foi planeada para acomodar os serviços de apoio do aeroporto. Esta 
solução permite a separação dos serviços de passageiros e de tráfego das restantes actividades 
relacionadas com a carga, a manutenção e a assistência técnica. As instalações de carga 
permitirão processar 162 mil toneladas de carga em 2022 e 405 mil toneladas de carga em 
2050. 
 
A central de trigeração a localizar na área de serviços, permitirá converter a energia do 
combustível (gás natural) em energia utilizável (electricidade, água quente e água fria) para 
distribuição no Aeroporto, contribuindo para uma redução de 20% do consumo energético, 
comparativamente com instalações convencionais. 
 
O abastecimento de água do NAL será realizado com recurso às disponibilidades subterrâneas 
existentes. A água será conduzida para uma Estação de Tratamento de Água (ETA) própria, de 
forma a assegurar a sua qualidade. 
 
As redes de rega e de águas industriais serão abastecidas a partir dos furos existentes ou, em 
alternativa, pela reutilização de águas residuais tratadas na Estação de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) a construir no NAL. 
 
O sistema de drenagem das águas pluviais receberá e transportará os escoamentos de todas as 
superfícies impermeáveis e permeáveis do aeroporto para a rede hídrica. 
 
Todos os efluentes domésticos gerados no terminal de passageiros, nas restantes infra-
estruturas aeroportuárias e, ainda, nas aeronaves, serão encaminhados para a ETAR do NAL. 
 
As águas residuais industriais e contaminadas produzidas nas instalações de apoio serão 
lançadas na rede de drenagem de águas residuais, após tratamento prévio no local de 
produção, ou armazenadas e enviadas para estações de tratamento adequadas, exteriores ao 
NAL. 
 
Será o necessário desvio do curso de água existente no local previsto para a sua implantação – 
a ribeira de Vale Cobrão. Na concepção do Projecto optou-se pela construção de canais de 
drenagem abertos, para o desvio e condução dos caudais do curso de água até à rede de 
drenagem natural, através do menor trajecto possível. 
 
 
 

2.3. Localização 

O Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) localizar-se-á a cerca de 40 km a Este de Lisboa, na margem 
Sul do Tejo, inserindo-se maioritariamente no Campo de Tiro de Alcochete (CTA). O Projecto do 
NAL ocupará uma área total de 3.383 ha, distribuídos pelas freguesias de Samora Correia, e 
Canha, localizadas nos municípios de Benavente e Montijo, respectivamente. 
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3. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 
 

Considerando que o Projecto se integra na lista do anexo I do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de 
Maio alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta 
Pública decorreu durante 45 dias úteis, de 26 de Julho a 24 de Setembro de 2010. 
 

4. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA 
 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi 
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:  

 
o Agência Portuguesa do Ambiente (APA)  
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
o Câmaras Municipais de Montijo e Benavente 

 

O Estudo de Impacte Ambiental foi ainda disponibilizado na página da internet da NAER – Novo 
Aeroporto, S.A. 

O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta nas Juntas de Freguesia de Samora 
Correia e Canha. 
 

5. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  
 

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por 
meio de: 

- Afixação de Anúncios nas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia acima referidas; 

- Publicação de um anúncio e envio de nota de imprensa para o seguinte jornal: 

o Correio da Manhã 
 

- Envio de nota de imprensa para os jornais, revista e rádios que constam no Anexo II; 
 
- Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente com anúncio e RNT; 

- Divulgação na Internet no site da NAER; 

- Envio de ofício circular às entidades constantes no Anexo II. 
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6. FORMAS DE ESCLARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DOS 
INTERESSADOS 

 

No âmbito da Consulta Pública, a APA, tendo por objectivo promover um maior envolvimento 
das autarquias e entidades directamente interessadas e prestar esclarecimento relativamente 
ao processo de AIA, do projecto e respectivos impactes ambientais realizou uma Sessão de 
Esclarecimento, no dia 16 de Setembro, às 15h30m no Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida no 
Montijo. 
 
O programa da referida sessão de esclarecimento encontra-se no Anexo III do presente 
relatório. 

7. PROVENIÊNCIA DOS PARECERES RECEBIDOS 
 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 19 pareceres com a seguinte proveniência: 

• Administração Central 
- Turismo de Portugal, I.P. 
- ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações 
- DGADR  - Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
- ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil 
 

• Administração Local 
- CM Vendas Novas 
- CM Moita 
- CM Benavente 
- CM Palmela 
- Junta de Freguesia de Santo Estêvão 
 

• Organizações Não Governamentais de Ambiente 
- Quercus / LPN / GEOTA (Parecer conjunto) 
- SPEA – Sociedade Para o estudo das Aves  
- ADASE – Associação para a Defesa Ambiental de Santo Estêvão 
 

• Outras Entidades 
- RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S.A. 
- REFER – Rede Ferroviária Nacional, E.P.E. 
- Associação de Moradores da Mata do Duque II 
- Associação de Proprietários da Vila de São Estêvão 
- Portucale, Sociedade de Desenvolvimento Agro-turístico, S.A. 
- Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A. 
 

• Particulares 
- Pedro Craveiro Nunes da Silva 
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8. ANÁLISE DOS PARECERES RECEBIDOS 
 

De seguida é apresentada uma síntese das questões relevantes apresentadas nas 
exposições recebidas durante a Consulta Pública. Para questões de pormenor 
sugere-se a consulta dos originais das exposições. 

 

Autoridade Nacional de Protecção Civil 

Destaca os seguintes Factores Críticos de Decisão (FCD): 

- FCD 5 – “Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional” - criação de uma área-
tampão de protecção para evitar fenómenos de expansão urbana e/ou ocupação empresarial 
desordenada, na qual se propõe a aplicação de uma zona non-aedificandi, para prevenir a 
situação que hoje se verifica no Aeroporto de Lisboa; 

- FCD2 – “Sustentabilidade dos recursos naturais e riscos” – verifica que não está contemplado 
o risco de incêndio florestal com a consequente falta de análise/aplicação do pressuposto nos 
Planos Municipais de Defesa da Floresta. 

Considera que deveria ser referido o risco associado à existência de estabelecimentos 
classificados de nível superior de perigosidade conforme o Decreto-Lei n.º 254/2007, 
nomeadamente nos concelhos de Alcochete, Palmela, Barreiro, Almada e Seixal. Alguns 
cenários de acidente industrial grave projectam consequências que, conjugadas com situações 
meteorológicas propícias, podem afectar a área do NAL, o que justifica a necessidade de os 
vários planos de emergência externos devem proceder aos necessários ajustamentos. 

 

ANACOM 

Refere que a área do NAL não apresenta condicionantes decorrentes da existência de servidões 
radioeléctricas constituídas ou em vias de constituição ao abrigo do Decreto-Lei n.º 597/73, de 
7 de Novembro. 

 

DGADR 

Refere que na área de intervenção do NAL não se desenvolvem estudos, projectos ou acções 
da área de competências da DGADR. 

No entanto, considera que no sentido de minimizar os impactes induzidos, dever-se-ão aplicar 
não só as Boas Práticas Agrícolas, mas também o Programa de Acção para a Zona Vulnerável 
do Tejo. 

 

Turismo de Portugal, I.P. 

Apesar dos expectáveis impactes negativos, em particular ao nível dos descritores paisagem, 
ambiente sonoro e ecologia, e da afectação directa de alguns empreendimentos turísticos 
localizados ou previstos nas proximidades do NAL, sublinha os impactes positivos significativos 
inerentes à construção desta infra-estrutura, que considera de inequívoco interesse para o 
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desenvolvimento do sector do turismo e que vem ao encontro das linhas de orientação 
estratégica do Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) quanto ao reforço das 
acessibilidades aéreas. 

Sublinha a importância da implementação, na globalidade, das medidas de minimização bem 
como dos planos de monitorização e de gestão ambiental propostos, em particular os que mais 
relevam para a minimização dos impactes ao nível dos descritores referidos, pela sua 
importância para o sector do turismo. 

 

Câmara Municipal da Moita 

Considera que com o NAL localizado no Campo de Tiro, abrem-se um conjunto de novas 
oportunidades de desenvolvimento socioeconómico para toda a península de Setúbal 
resultantes da previsão de melhoria das redes de transporte e da forte procura de novos 
espaços para a instalação de unidades industriais, empresariais e logísticas. 

Face ao previsível aumento do tráfego na rede viária concelhia, considera que deverá ser 
executada a ER11-2 (via de ligação do IC21 ao nó do IC32 na Moita), reformulado o nó do IC32 
na Moita e desenvolvidos os estudo para o prolongamento do MST. 

 

Câmara Municipal de Palmela 

Refere a importância da construção do NAL em termos de desenvolvimento económico e social 
para o País, especificamente para a AML. 

Considera que deverá ser reduzida a área de abrangência da denominada Zona 10 das medidas 
preventivas à medida que os estudos específicos para a construção do NAL vão sendo 
aprofundados, diminuindo assim a restrição ao desenvolvimento do território; 

Salienta a importância da ligação rodoviária não portajada do NAL ao porto de Setúbal, dando 
continuidade da ligação já prevista à EN4. Numa primeira fase esta ligação poderá ser 
concretizada até à futura estação ferroviária da plataforma logística do Poceirão; 

Demonstra preocupação quanto ao ruído sobre áreas com vocação habitacional e turística já 
programadas no PDM, nomeadamente os núcleos de desenvolvimento turístico para as 
herdades de Rio-Frio e do Alto do Pina. 

 

Câmara Municipal de Vendas Novas 

Considera que foram sub-avaliados alguns dos impactes espectáveis para a região Alentejo, 
nomeadamente: 

O EIA refere que o acesso rodoviário sem portagens a sul é efectuado pela EN4, constituindo 
uma via alternativa à A6. De acordo com o Plano Regional de Ordenamento do Território do 
Alentejo (PROTA), o eixo rodo-ferroviário Lisboa-Elvas assume uma importância fundamental de 
articulação entre o Arco Metropolitano/NAL e a Extremadura/Espanha. Atendendo a estes 
pressupostos, considera fundamental a construção das Variantes à EN4 em Vendas Novas e 
Montemor-o-Novo como projectos relacionados com o NAL, por forma a atenuar os impactes 
negativos do atravessamento da EN4 no centro urbano daquelas cidades. 
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Salienta que a Zona 10 das medidas preventivas geram incompatibilidades ao nível da 
edificabilidade que são incompreensíveis uma vez que sobre esta área não recai qualquer 
implicação para a segurança aeroportuária ou condicionante de protecção à construção do NAL. 
Atendendo à publicação do PROTA, considera que as medidas preventivas da Zona 10 devem 
ser revogadas e substituídas por normas de salvaguarda do Ordenamento do Território contidas 
no PROTA e no PROTAML. 

Apesar do EIA referir a importância da Cidade Empresarial de Vendas Novas, não é feita uma 
abordagem evidencie igualmente a importância da articulação com a rede de parques 
empresariais e logística do Alentejo, consagrada no PROTA. 

 

Câmara Municipal de Benavente 

Considera a deslocação para Norte das pistas em cerca de quilómetro e meio a dois quilómetros 
terá consequências muito graves sobre o ambiente sonoro nas áreas urbanas e turísticas de 
Santo Estevão contempladas no PDM. 

Salienta que as designadas Zona 1 (aglomerado populacional de Santo Estevão), Zona 1 - 
Zambujeiro (área turística), Zona 2 - Mata do Duque (área turística) e a Zona 4 – Herdade da 
Vargem Fresca/Ribagolfe (área urbana) serão afectadas de forma permanente e irreversível ao 
nível do ruído. Considera que as justificações apresentadas no EIA não são credíveis nem 
convincentes e não têm em conta as metodologias de minimização do ruído do tráfego aéreo 
nas áreas habitadas de Santo Estevão, conforme previsto no documento que serviu de base à 
contratação da equipa que elaborou o EIA. 

Questiona as razões que levaram a deslocar as pistas para Norte quando parece possível 
manter as pistas dentro do polígono definido para a localização do NAL. Manifesta profunda 
discordância com a alteração da localização das pistas pelas consequências que essa alteração 
terá na qualidade de vida das populações. 

 

Junta de Freguesia de Santo Estêvão 

Considera que o NAL, na actual localização, configura um crime ambiental gravíssimo que irá 
afectar para sempre a freguesia. 

As principais questões mencionadas na exposição são as seguintes: 

− A localização do NAL em zona que vai de 1.5 km, 11 km. 13,5 km, 18 km, máximo 50 
km de distância de quase uma dezena de áreas classificadas, várias delas com as mais 
altas classificações nacionais e comunitárias em termos de importância proteccionista, 
constitui um atentado ambiental de enorme dimensão; 

− contrariamente ao afirmado aquando da escolha do CTA em detrimento da Ota para a 
localização do NAL, serão necessárias expropriações, para além dos terrenos do CTA; 

− de acordo com o Plano Director do NAL, esta infra-estrutura foi implantada cerca de 2 
km mais para Norte, na direcção de Santo Estêvão, em relação à implantação do 
mesmo como figurava no estudo do LNEC. Esta deslocalização fez com que o NAL fique 
encostado ao aglomerado populacional de Santo Estêvão, assim como dos arrozais de 
Santo Estêvão e da Mata do Duque; 

− face a esta nova localização do NAL, serão expectáveis impactes negativos significativos 
ao nível do ruído no empreendimento da Portucale, sendo proposto no EIA como 
medida de minimização a alteração do uso do solo, o que implica a expropriação ou a 
indemnização do empreendimento; 
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− ineficácia das medidas de gestão dos arrozais proposta no EIA; 
− risco de colisão entre as aves e aviões no NAL resultante do facto da área ser bastante 

rica em termos de avifauna e de biodiversidade; 
− incumprimento da lei do ruído, com a previsão de ultrapassagem dos limites legais 

estabelecidos; 
− violação dos limites legais de CO e benzeno assim como a emissão de valores elevados 

de ozono; 
− não foi abordada nem estudada qualquer alternativa de localização do NAL em 

Alcochete. 

Considera que o NAL deveria ser implantado pelo menos 2km mais a Sul ou adoptar a mesma 
localização 6km a SW do CTA que o LNEC recomendou. Salienta que a localização do NAL 
proposta constitui em relação a uma implantação muito mais a Sul, uma configuração 
comparativamente com inconvenientes gravíssimos, nomeadamente: 

− maior área de sobrevoo da ZPE; 
− custos de milhões a mais em expropriações e compensações; 
− destruição de uma área de biodiversidade riquíssima nos arrozais de Santo Estêvão e 

da Mata do Duque; 
− grave afectação da população da freguesia de Santo Estêvão no que respeita a níveis 

de ruído e poluição do ar, superiores aos limites legais; 
− aumento exponencial do risco de colisão entre aves e aviões com previsíveis e 

potenciais prejuízos incalculáveis de perdas humanas e materiais. 

 

GEOTA; LPN; Quercus 

Concluem que o EIA se limitou a fazer uma avaliação muito limitada do verdadeiro impacte do 
projecto na região, uma vez que a maioria dos impactes avaliados foram-no apenas para a área 
de implantação do projecto, continuando os reais impactes na envolvente e na região por 
apurar, facto tanto mais grave quanto a localização do NAL no CTA o situa no centro do 
Aquífero do Baixo Tejo e Sado e no meio de uma das melhores zonas agrícolas do País. 
 
As alterações ao uso do solo, induzidas pelo projecto e pelas acessibilidades conexas, os 
impactes na maior reserva de água da região e mesmo do País, ou os impactes decorrentes da 
fragmentação de habitats não foram avaliados. A expansão urbana decorrente da implantação 
do projecto e das expectativas criadas à volta do mesmo também não foram equacionadas. 
 
Considerando as incertezas relacionadas com o preço do petróleo e com o sector da aviação 
para a próxima década, a capacidade do Aeroporto da Portela, mediante os investimentos já 
previstos e uma gestão mais eficiente, para acolher a procura pelo menos na próxima década, a 
necessidade de reestruturação e de viabilização da TAP previamente à construção de uma nova 
infra-estrutura aeroportuária, e a conjuntura económica actual, a construção do NAL não se 
afigura como urgente para os próximos anos. 
 
Por outro lado, a região onde se irá localizar o NAL possui um conjunto de valores económicos 
e ambientais, nomeadamente uma reserva estratégica de água e dos melhores solos agrícolas 
do País, cuja protecção não se encontra salvaguardada pelos mecanismos de ordenamento e 
pelos instrumentos de gestão territorial actualmente em vigor. 
 
Em suma, pela não necessidade imediata de uma nova infra-estrutura aeroportuária, pela 
necessidade de salvaguarda de valores estratégicos para o País, pela necessidade de uma maior 
profundidade de análise, nomeadamente os riscos para a segurança decorrentes de bird-strike, 
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e mesmo pela conjuntura económica actual, a Quercus, o GEOTA e a LPN consideram que não 
é necessário nem adequado neste momento avançar com o projecto do Novo Aeroporto de 
Lisboa. 
 
Salientam os seguintes impactes e questões críticas: 
 
O projecto agora em análise apresenta algumas diferenças significativas em relação ao que foi 
considerado na Avaliação Ambiental Estratégica, nomeadamente no que concerne à sua 
localização. Com efeito, a área de implantação do NAL foi deslocada 2km para Noroeste, tendo 
simultaneamente as pistas sido reorientadas para o eixo Norte-Sul. Ao deslocar a área de 
implantação do NAL para Noroeste, será afectada uma maior área de montado, que no projecto 
presente totaliza pelo menos 1100 ha. O EIA refere também uma área de 1278 ha, pelo que a 
área real de montado a ser afectada não é perceptível. O EIA refere ainda como medida de 
compensação a plantação de mais de 1500 ha de montado na área envolvente, sem no entanto 
referir a localização dessa compensação sendo que a eficácia da compensação será diferente 
consoante as características do local. 
 
A localização anterior permitiria poupar uma área significativa de montado e de povoamento de 
sobreiros, uma vez que a zona sul é constituída maioritariamente por eucaliptal e por áreas 
agrícolas. A justificação dada, a maior facilidade de expropriação a norte que a sul, carece de 
fundamentação, uma vez que não foram contabilizados os custos reais da expropriação, quer a 
norte, quer a sul. 
 
Em relação à ecologia, a avaliação de impactes efectuada incide apenas sobre a área de 
implantação do NAL, não abrangendo os impactes directos ou indirectos sobre a envolvente, 
facto tanto mais grave quanto o NAL se situa a uns escassos 5 km de uma Reserva Natural e da 
Zona de Protecção Especial e, para mais, entre duas zonas húmidas (RNET e RNES), com a 
concomitante deslocação de aves entre elas, atravessando a área de influência do NAL. A 
avaliação de impactes sobre a avifauna não incluiu dados para a época de inverno, quando uma 
boa parte das aves presentes na região são invernantes. E o estudo RADAR sobre as rotas 
migratórias e os seus efeitos sobre a possibilidade de bird-strike também não se encontram 
concluídos. Estes dois dados são absolutamente imprescindíveis para se poder aferir com 
exactidão o real impacte do empreendimento na avifauna. De referir que esta lacuna de 
informação assume também graves implicações ao nível da segurança de operação da aviação 
na zona. 
 
A avaliação de impactes sobre a hidrologia também se refere apenas à área de implantação do 
NAL, o mesmo acontecendo com a transformação do uso do solo. Por um lado, a 
impermeabilização dos 1920 ha da área de implantação do NAL terá necessariamente um 
impacte na capacidade de recarga do aquífero em toda a região envolvente, impacte esse que 
não foi devidamente contabilizado. Por outro lado, nunca é equacionado o impacte da expansão 
urbana, nem são apresentadas quaisquer estimativas de evolução da mesma e dos seus 
impactes sobre os valores em presença, nomeadamente os recursos hídricos, a área agrícola e 
os valores naturais. 
 
Nem mesmo os efeitos na qualidade do ar decorrentes da alteração do tráfego na região são 
contabilizados, mesmo quando o EIA reconhece a transformação que é esperada através das 
novas acessibilidades conexas ao projecto. 
 
A avaliação dos impactes cumulativos é insuficiente, reduzindo-se apenas aos projectos 
conexos. Mesmo esta avaliação minimiza de forma inaceitável os impactes decorrentes do efeito 
barreira induzido pelas várias acessibilidades, nomeadamente a fragmentação dos habitats e a 
perda de vastas áreas de montado, bem como a alteração no tecido urbano já existente e nas 



 
 
 
 

Relatório de Consulta Pública 
Novo Aeroporto de Lisboa 

13

suas relações de vizinhança. Uma vez mais, a expansão urbana induzida por infra-estruturas de 
transporte, e em particular as rodoviárias, é completamente omissa desta avaliação. 
 
 
SPEA 
 
Rejeita o EIA apresentado, por ser inadequado e insuficiente na identificação de todos os 
impactos negativos na biodiversidade resultantes deste Projecto. Considera essencial realizar 
um EIA completo, que responda às lacunas e permita uma tomada de decisão objectiva e 
fundamentada sobre o NAL. 
 
Identifica as seguintes omissões, lacunas e violações da legislação comunitária e nacional na 
avaliação ambiental do processo: 
 
Não foram inventariadas e devidamente descritas todas as áreas classificadas e protegidas 
situadas na área de influência do NAL. As áreas afectadas por este Projecto não se limitam 
apenas à ZPE/IBA e Reserva Natural do Estuário do Tejo. Outras áreas situadas a menos de 
50km, que albergam importantes populações de aves migradoras, serão potencialmente 
afectadas. Os valores naturais das seguintes ZPE deveriam ter sido exaustivamente estudados e 
descritos: Estuário do Sado, Açude da Murta, Lagoa Pequena e Cabo Espichel. 
 
Não foi estudada a dinâmica das deslocações locais de aves entre as várias áreas sob influência 
do NAL. Estes movimentos deveriam ter sido intensivamente estudados ao longo do ciclo anual 
e fazer parte da informação de base do EIA. Em particular os movimentos de aves entre a ZPE 
do Estuário do Tejo (situada a Norte do Projecto) e as outras ZPE situadas a Sul (Estuário do 
Sado, Açude da Murta, Lagoa Pequena e Cabo Espichel). Esta é uma condição essencial para se 
avaliar o impacto do Projecto sobre as aves migradoras e para avaliar objectivamente o risco de 
colisão das aeronaves com as aves. 
 
A perda da barragem da Ilha dos Dois Salgueiros, habitat para um grupo de aves vai implicar 
que os indivíduos que o utilizam de forma regular se desloquem para outras zonas húmidas 
presentes na área de estudo ou mesmo na região. Tal será responsável pelo aumento da 
competição intra e interespecífica, impacte classificado com uma significância moderada, 
faltando a classificação do grau de certeza do impacte e da abrangência espacial deste impacte. 
 
Não foi avaliado o impacto directo do Projecto sobre os movimentos das aves migradoras. As 
rotas de utilização do NAL, em particular a rota 36L/404/405, que interfere directamente com a 
ZPE do Estuário do Tejo, foram definidas sem ter em consideração este aspecto fundamental de 
segurança aeronáutica e de protecção das aves e da Rede Natura 2000. 
 
O risco de colisão de aeronaves com aves foi considerado “aceitável” apesar da presença de 
elevado número aves, e sem conhecer em detalhe os movimentos das aves ao longo do ciclo 
anual. A “avaliação pormenorizada da questão da susceptibilidade das espécies da avifauna à 
colisão com aeronaves, mediante a execução de um estudo detalhado dos movimentos de aves 
na zona de implantação do NAL e na totalidade dos dois cones de aproximação das aeronaves, 
com recurso a tecnologia de radar” foi remetida para “um conjunto de recomendações, medidas 
e projectos relativas a aspectos a analisar na fase subsequente de Projecto”. È inaceitável 
qualquer decisão definitiva sobre este projecto sem a realização prévia deste estudo, ao longo 
do período de pelo menos um ano, e da análise subsequente e objectiva dos seus resultados. 
 
A implantação do NAL deverá ser precedida ou pelo menos acompanhada de um plano sectorial 
para esta região de modo a salvaguardar os valores existentes e a sua sustentabilidade em 
relação a pressões de urbanização e industrialização que se farão sentir num futuro próximo; 
este tipo de impactes não se encontra avaliado em sede de AIA. 
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Contrariando o estipulado no Artigo 6º da Directiva Habitats não foram estudados, nem 
considerados, os impactos cumulativos com a nova cidade aeroportuária. 
 
Uma das consequências directas da opção por esta localização para o NAL é a desactivação do 
Campo de Tiro de Alcochete. Este EIA deveria ter estudado e avaliado os impactes ambientais 
desta operação, incluído os impactes da nova localização para o campo de tiro. No espírito do 
Artigo 6º da Directivas Aves a desmoralização do Campo de Tiro de Alcochete é uma 
consequência directa desta localização para o NAL, por isso os seus impactes ambientais 
deverão ser avaliados em simultâneo e deverão fazer parte do processo de decisão sobre este 
Projecto. 
 
 
ADASE; Associação de Moradores da Mata do Duque II (subscreve o parecer da ADASE) 

Considera que no plano metodológico e sistemático o EIA é confuso e pouco transparente, 
apresentando um conjunto de erros e lacunas bastante graves, fazendo uma avaliação de 
impactes distorcida. 

 

As principais questões colocadas na exposição da ADASE são as seguintes: 

− não foi abordada nem estudada qualquer alternativa de localização do NAL em 
Alcochete; 

− A localização do NAL em zona que vai de 1.5 km, 11 km. 13,5 km, 18 km, máximo 50 
km de distância de quase uma dezena de áreas classificadas, várias delas com as mais 
altas classificações nacionais e comunitárias em termos de importância proteccionista, 
constitui um atentado ambiental de enorme dimensão; 

− Atendendo às características sísmicas da zona de implantação do NAL, existe um 
enorme risco para a infra-estrutura;  

− gravíssimo risco de colisão entre as aves e aviões no NAL resultante do facto da área 
ser bastante rica em termos de avifauna e de biodiversidade; 

− necessidade de um estudo com recurso a tecnologia de RADAR para identificar com um 
mínimo de rigor a movimentação das aves, o qual não se encontra concluído; 

− impacte negativo muito significativo resultante da eliminação de cerca de 1100 a 1650 
ha de montado de sobro, não sendo referido no EIA qual o número de árvores a abater 
correspondentes a essa área; 

− a alteração do uso do solo em resultado da construção do NAL e da inerente criação de 
uma área extensa de superfícies impermeabilizadas e sem presença de vegetação 
determinará para além de consequências sobre o aquífero, o aumento do registo de 
temperaturas do ar mais elevadas do que actualmente se faz sentir na zona; 

− contrariamente ao afirmado aquando da escolha do CTA em detrimento da Ota para a 
localização do NAL, serão necessárias expropriações, para além dos terrenos do CTA. 
Esta questão é desvalorizada no EIA; 

− de acordo com o Plano Director do NAL, esta infra-estrutura foi implantada cerca de 2 
km mais para Norte, na direcção de Santo Estêvão, em relação à implantação do 
mesmo como figurava no estudo do LNEC. Esta deslocalização fez com que o NAL fique 
encostado ao empreendimento da Portucale, numa distância mínima de 50m e máxima 
de 2500m assim como dos arrozais de Santo Estêvão e da Mata do Duque; 

− face a esta nova localização do NAL, serão expectáveis impactes negativos significativos 
ao nível do ruído no empreendimento da Portucale, sendo proposto no EIA como 
medida de minimização a alteração do uso do solo, o que implica a expropriação ou a 
indemnização do empreendimento; 
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− ineficácia das medidas de gestão dos arrozais proposta no EIA. Esta medida a ser 
implementada implica limites ao direito de propriedade, existindo lugar a 
indemnizações; 

− incumprimento da lei do ruído, com a previsão de ultrapassagem dos limites legais 
estabelecidos; 

− violação dos limites legais de CO e benzeno assim como a emissão de valores elevados 
de ozono. Poluição ar-solo provocada por hidrocarbonetos. 

Considera que o NAL deveria ser implantado pelo menos 2km mais a Sul ou adoptar a mesma 
localização 6km a SW do CTA que o LNEC recomendou. Salienta que a localização do NAL 
proposta constitui em relação a uma implantação muito mais a Sul, uma configuração 
comparativamente com inconvenientes gravíssimos, nomeadamente: 

− maior área de sobrevoo da ZPE; 
− custos de milhões a mais em expropriações e compensações; 
− destruição de uma área de biodiversidade riquíssima nos arrozais de Santo Estêvão e 

da Mata do Duque; 
− grave afectação da população da freguesia de Santo Estêvão no que respeita a níveis 

de ruído e poluição do ar, superiores aos limites legais; 
− aumento exponencial do risco de colisão entre aves e aviões com previsíveis e 

potenciais prejuízos incalculáveis de perdas humanas e materiais. 

 
Associação de Proprietários de Vila Nova de Santo Estêvão 
 
Mostra-se preocupada com a poluição sonora e atmosférica provocada pelo funcionamento do 
Aeroporto, que atendendo à localização, faz com que o empreendimento seja afectado. Refere 
que a povoação de Santo Estêvão está a apenas 3 km de distância e o loteamento Mata do 
Duque I a apenas 30 metros na sua zona mais a norte (apenas separados pela Estrada dos 
Alemães).  
 
Salienta que a posição das pistas mais a norte, contemplada no EIA, implica impactes negativos 
nas povoações referidas (assim como o loteamento Herdade do Zambujeiro), degradando a 
qualidade ambiental de toda a zona envolvente. Considera que o NAL, e em especial as suas 
pistas deveriam localizar-se na posição inicialmente pensada pelo LNEC,  minimizando o 
impacte negativo na extraordinária biodiversidade existente na zona norte do Aeroporto. 
 
Refere ainda que apoia a posição da Câmara Municipal de Benavente sobre o reposicionamento 
das pistas pretendido pela NAER, assim como as considerações apresentadas pela Associação 
para a Defesa Ambiental de Santo Estêvão. 
 

Portucale 

Considera que não se pode considerar a possibilidade de afectação de parte considerável dos 
lotes do empreendimento sem proceder à análise de alternativas que minimizem fortemente os 
impactes previstos e sem proceder à definição das medidas compensatórias, enquanto 
minimizadoras desses impactes. 

Salienta que a localização das pistas do NAL, conforme definido no Plano Director de Referência 
é geradora de impactes negativos significativos na herdade da Vargem Fresca, tal como 
assumido no EIA.  

Refere que o EIA assume a afectação quer da totalidade do loteamento ou de apenas 170 lotes 
consoante se trate da avaliação de impactes sobre o ambiente sonoro ou sobre o ordenamento 
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do território. Destaca que são propostas medidas de minimização como sejam a alteração do 
uso do solo e a introdução de normas de operacionalidade aeronáutica, considerando que estas 
últimas devido ao seu carácter exógeno e à sua imponderabilidade, não devem ser tomadas 
como verdadeiras medidas minimizadoras. 

Considera que não se encontra justificada a inexistência da alternativa de deslocação das duas 
pistas em cerca de 2km mais para Sul. Em sua opinião, esta alternativa poderia resultar numa 
significativa diminuição dos impactes negativos sobre a herdade da Vargem Fresca, sem que daí 
resulte qualquer prejuízo para a operacionalidade aeroportuária, nem a afectação das 
populações vizinhas. Esta deslocação das pistas para Sul permitiria também diminuir os riscos 
de afectação dos dois campos de golfe que se encontram em exploração. 

Em sua opinião, a conjugação da deslocação para Sul das duas pistas e da alteração do uso do 
solo, na área correspondente aos 170 lotes identificados no EIA, permite uma minimização 
considerável dos impactes sobre o ambiente sonoro, no sentido de tornar aquele uso 
compatível com a existência de actividades humanas, nos termos do Decreto-Lei n.º 278/2007, 
de 1 de Agosto. 

Apresenta um estudo que procede ao enquadramento da alteração da rede hidrográfica da 
barragem da Malhada Alta, contrariando os pressupostos referidos no EIA, os quais considera 
não estarem correctos. Este estudo conclui que o aumento da área impermeabilizada resulta 
num aumento do caudal de ponta de cheia e que não foi correctamente avaliada a alteração no 
sistema actual da bacia hidrológica. Apresenta como preocupação o desconhecimento que a 
ruptura de uma das bacias de amortecimento possa provocar a jusante. 

Refere que o EIA prevê a criação de uma área de protecção do NAL de 200m, não informando 
se essa área é provisória ou permanente, quais os níveis e tipos de limitações de uso do solo 
previstos para essa área, designadamente se compreende a servidão aeronáutica ou se está 
associada a projectos conexos. 

O EIA não explica qual o objectivo da alteração da Zona 2 nem o respectivo timing de 
execução, designadamente face à compatibilização com a caducidade das medidas preventivas. 

Coloca ainda um conjunto de questões, nomeadamente: 

− Qual a alteração ou alterações ao uso do solo previstas para a herdade da Vargem 
Fresca e se se deve considerar essa alteração para os 170 lotes ou para todo o 
loteamento? 

− Foi ponderada alguma alteração ao uso do solo na restante área da propriedade, 
designadamente na área abrangida pelos dois campos de golfe? Em caso afirmativo, 
qual? 

− Qual a classificação que é atribuída ao impacte sobre o ambiente sonoro na herdade da 
Vargem Fresca? 

 
RAVE 

Salienta que o projecto das ligações ferroviárias ao aeroporto e o NAL foram articulados em 
estreita colaboração no âmbito do grupo de trabalho para as acessibilidades ao NAL, sendo no 
entanto necessário assegurar que as fases posteriores dos projectos sejam igualmente 
articuladas, assim como as respectivas zonas de servidão. 
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REFER 

Refere que já foi consultada pela empresa que efectuou o EIA e acrescenta que os estudos de 
viabilidade e de mercado da ligação ferroviária Cartacho/Setil – Coruche – NAL foram 
entretanto concluídos, estando em análise pela tutela da REFER. 

No que se refere à componente do projecto do NAL (Linha Aérea de ligação à Rede Eléctrica) 
que cruza a linha ferroviária do Alentejo nas proximidades da estação de Pegões refere que 
deverá ser garantida a área non aedificandi regulamentar. 

Salienta a necessidade de concertação de soluções e análise do projecto de execução. 

 

Brisa 

O projecto contempla as soluções de acessibilidades contempladas no EIA dos Acessos 
Rodoviários ao Novo Aeroporto de Lisboa. Salienta a necessária articulação no desenvolvimento 
sequente do projecto para garantir que são implementadas as medidas necessárias à 
compatibilização dos dois projectos. 

 
Pedro Nunes da Silva 
 
Salienta a urgente compatibilização do NAL com o PROTAML. Mostra-se preocupado com o 
facto das rotas da aviação comercial coincidirem com o espaço aéreo da instalação da OTAN, 
sem que seja do domínio público o que é armazenado nessa instalação, podendo criar 
problemas ao nível da segurança. Refere que esta situação não se encontra mencionada no 
EIA. 
 

9. SÍNTESE DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 
 

Da análise dos pareceres recebidos durante a Consulta Pública resulta a seguinte síntese das 
principais considerações/questões apresentadas: 

− não foi abordada nem estudada qualquer alternativa de localização do NAL em 
Alcochete; 

− A localização do NAL em zona que vai de 1.5 km, 11 km. 13,5 km, 18 km, máximo 50 
km de distância de quase uma dezena de áreas classificadas, várias delas com as mais 
altas classificações nacionais e comunitárias em termos de importância proteccionista, 
constitui um atentado ambiental de enorme dimensão; 

− Atendendo às características sísmicas da zona de implantação do NAL, existe um 
enorme risco para a infra-estrutura;  

− gravíssimo risco de colisão entre as aves e aviões no NAL resultante do facto da área 
ser bastante rica em termos de avifauna e de biodiversidade; 

− necessidade de um estudo com recurso a tecnologia de RADAR para identificar com um 
mínimo de rigor a movimentação das aves, o qual não se encontra concluído; 

− impacte negativo muito significativo resultante da eliminação de cerca de 1100 a 1650 
ha de montado de sobro, não sendo referido no EIA qual o número de árvores a abater 
correspondentes a essa área; 
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− a alteração do uso do solo em resultado da construção do NAL e da inerente criação de 
uma área extensa de superfícies impermeabilizadas e sem presença de vegetação 
determinará para além de consequências sobre o aquífero, o aumento do registo de 
temperaturas do ar mais elevadas do que actualmente se faz sentir na zona; 

− contrariamente ao afirmado aquando da escolha do CTA em detrimento da Ota para a 
localização do NAL, serão necessárias expropriações, para além dos terrenos do CTA. 
Esta questão é desvalorizada no EIA; 

− de acordo com o Plano Director do NAL, esta infra-estrutura foi implantada  cerca de 2 
km mais para Norte, na direcção de Santo Estêvão, em relação à implantação do 
mesmo como figurava no estudo do LNEC. Esta deslocalização fez com que o NAL fique 
encostado ao empreendimento da Portucale e a Santo Estêvão assim como dos arrozais 
de Santo Estêvão e da Mata do Duque; 

− face a esta nova localização do NAL, serão expectáveis impactes negativos significativos 
ao nível do ruído no empreendimento da Portucale, sendo proposto no EIA como 
medida de minimização a alteração do uso do solo, o que implica a expropriação ou a 
indemnização do empreendimento; 

− a localização anterior permitiria poupar uma área significativa de montado e de 
povoamento de sobreiros, uma vez que a zona sul é constituída maioritariamente por 
eucaliptal e por áreas agrícolas; 

− ineficácia das medidas de gestão dos arrozais proposta no EIA. Esta medida a ser 
implementada implica limites ao direito de propriedade, existindo lugar a 
indemnizações; 

− incumprimento da lei do ruído, com a previsão de ultrapassagem dos limites legais 
estabelecidos; 

− violação dos limites legais de CO e benzeno assim como a emissão de valores elevados 
de ozono. Poluição ar-solo provocada por hidrocarbonetos; 

− deveria ser referido o risco associado à existência de estabelecimentos classificados de 
nível superior de perigosidade conforme o Decreto-Lei n.º 254/2007, nomeadamente 
nos concelhos de Alcochete, Palmela, Barreiro, Almada e Seixal. Alguns cenários de 
acidente industrial grave projectam consequências que, conjugadas com situações 
meteorológicas propícias, podem afectar a área do NAL, o que justifica a necessidade 
de os vários planos de emergência externos devem proceder aos necessários 
ajustamentos; 

− não está contemplado o risco de incêndio florestal com a consequente falta de 
análise/aplicação do pressuposto nos Planos Municipais de Defesa da Floresta; 

− o EIA limitou-se a fazer uma avaliação muito limitada do verdadeiro impacte do 
projecto na região, uma vez que a maioria dos impactes avaliados foram-no apenas 
para a área de implantação do projecto, continuando os reais impactes na envolvente e 
na região por apurar, facto tanto mais grave quanto a localização do NAL no CTA o 
situa no centro do Aquífero do Baixo Tejo e Sado e no meio de uma das melhores 
zonas agrícolas do País; 

− a impermeabilização dos 1920 ha da área de implantação do NAL terá necessariamente 
um impacte na capacidade de recarga do aquífero em toda a região envolvente, 
impacte esse que não foi devidamente contabilizado;  

− não é equacionado o impacte da expansão urbana, nem são apresentadas quaisquer 
estimativas de evolução da mesma e dos seus impactes sobre os valores em presença, 
nomeadamente os recursos hídricos, a área agrícola e os valores naturais; 

− A avaliação dos impactes cumulativos é insuficiente, reduzindo-se apenas aos projectos 
conexos. Mesmo esta avaliação minimiza de forma inaceitável os impactes decorrentes 
do efeito barreira induzido pelas várias acessibilidades, nomeadamente a fragmentação 
dos habitats e a perda de vastas áreas de montado, bem como a alteração no tecido 
urbano já existente e nas suas relações de vizinhança; 

− Não foi estudada a dinâmica das deslocações locais de aves entre as várias áreas sob 
influência do NAL; 
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− Não foram inventariadas e devidamente descritas todas as áreas classificadas e 
protegidas situadas na área de influência do NAL; 

− Não foi avaliado o impacto directo do projecto sobre os movimentos das aves 
migradoras; 

− Uma das consequências directas da opção por esta localização para o NAL é a 
desactivação do Campo de Tiro de Alcochete. Este EIA deveria ter estudado e avaliado 
os impactes ambientais desta operação, incluindo os impactes da nova localização para 
o campo de tiro. No espírito do Artigo 6º da Directivas Aves a desmoralização do 
Campo de Tiro de Alcochete é uma consequência directa desta localização para o NAL, 
por isso os seus impactes ambientais deverão ser avaliados em simultâneo e deverão 
fazer parte do processo de decisão sobre este Projecto; 

− O EIA refere como medida de compensação a plantação de mais de 1500 ha de 
montado na área envolvente, sem no entanto referir a localização dessa compensação 
sendo que a eficácia da compensação será diferente consoante as características do 
local. 

 

Foram propostas as seguintes Medidas de minimização/compensação: 

Face ao previsível aumento do tráfego na rede viária concelhia (Moita), deverá ser executada a 
ER11-2 (via de ligação do IC21 ao nó do IC32 na Moita), reformulado o nó do IC32 na Moita e 
desenvolvidos os estudo para o prolongamento do MST. 

Deverá ser reduzida a área de abrangência da denominada Zona 10 das medidas preventivas à 
medida que os estudos específicos para a construção do NAL vão sendo aprofundados, 
diminuindo assim a restrição ao desenvolvimento do território. 

Construção das Variantes à EN4 em Vendas Novas e Montemor-o-Novo como projectos 
relacionados com o NAL, por forma a atenuar os impactes negativos do atravessamento da EN4 
no centro urbano daquelas cidades. 

 

Foi proposta a seguinte alternativa: 

Implantação do NAL pelo menos 2km mais a Sul ou adoptar a mesma localização 6km a SW do 
CTA que o LNEC recomendou. A justificação apresentada para esta proposta é a seguinte: Esta 
localização constitui em relação a uma implantação muito mais a Sul, uma configuração 
comparativamente com inconvenientes gravíssimos, nomeadamente: 

− maior área de sobrevoo da ZPE; 
− custos de milhões a mais em expropriações e compensações; 
− destruição de uma área de biodiversidade riquíssima nos arrozais de Santo Estêvão e 

da Mata do Duque; 
− grave afectação da população da freguesia de Santo Estêvão no que respeita a níveis 

de ruído e poluição do ar, superiores aos limites legais; 
− aumento exponencial do risco de colisão entre aves e aviões com previsíveis e 

potenciais prejuízos incalculáveis de perdas humanas e materiais. 
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ANEXO I 
Localização do projecto 
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ANEXO II 
Órgãos de Imprensa e Entidades convidados a participar na Consulta Pública 
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Lista de Órgãos de Imprensa 
 

Redacção do “Jornal de Notícias” 
Redacção da T.S.F. Rádio Jornal 
Redacção da Rádio Renascença 
Redacção do Jornal Semanário Sol 
Redacção do Jornal “O Expresso” 
Redacção do “Diário de Notícias” 
Redacção do Jornal “Correio da Manhã” 
Redacção do “Jornal Público” 
Redacção da Agência Lusa 
Redacção da RTP  
Redacção da SIC 
Redacção da TVI 
Jornal do Montijo 
 

Lista de Entidades convidados a participar na Consulta Pública  
 

ANACOM -  Autoridade Nacional de Comunicações 
Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP 
Associação Nacional de Freguesias - ANAFRE 
Associação Nacional da de Conservação da Natureza - QUERCUS 
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente - CPADA 
Centro de Estudos da Avifauna Ibérica - CEAI 
Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente / UNL 
Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente - GEOTA 
Liga para a Protecção da Natureza - LPN 
REN - Redes Energéticas Nacionais, SA 
Sociedade Portuguesa de Ecologia - SPECO 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves - SPEA 
Centro de Estudos de Planeamento e Gestão do Ambiente – CEPGA 
Conselho Científico / IST 
INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil 
Autoridade Nacional de Protecção Civil - ANPC 
REFER – Rede Ferroviária Nacional 
BRISA, S.A. 
ANA – Aeroportos de Portugal, S.A 
CLC – Companhia Logística de Combustíveis, S.A 
INIR, I.P. 
Estradas de Portugal, S.A 
Associação de Municípios da Região de Setúbal 
Grupo Flamingo – Associação de Defesa do Ambiente 
Ordem dos Arquitectos 
Ordem dos Engenheiros 
DGADR – Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Turismo de Portugal, I.P. 
Área Metropolitana de Lisboa 
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ANEXO III 
Programa da Sessão de Esclarecimento 
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Programa da Sessão 

 

 

Organização: Agência Portuguesa do Ambiente (Gabinete de Avaliação de Impacte Ambiental) 

 

Âmbito:  

Está a decorrer no Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território o processo de 
Avaliação de Impacte Ambiental do projecto do Novo Aeroporto de Lisboa, tendo a Consulta 
Pública sido aberta por um período de 45 dias úteis, de 26 de Julho a 24 de Setembro de 2010. 

Neste âmbito, a Agência Portuguesa do Ambiente considera de todo o interesse realizar uma 
Sessão de Esclarecimento no sentido de serem prestados esclarecimentos sobre o projecto em 
avaliação. 

 
Local: Cinema Teatro Joaquim d’Almeida (Montijo) 
 

Dia: 16 de Setembro de 2010 

Hora: 17h30m (previsão de terminar às 20h30m) 

 

Mesa:  
 

Eng.º Augusto Serrano, APA (que preside); Eng.ª Cristina Fontes (Directora de Ambiente da 
NAER); Eng.ª Susana Cortez – NAER; Eng.ª Catarina Sequeira (Coordenadora do EIA, DHV); 
Eng.º João Almeida (DHV); Dr. Sérgio Lorga (Augusto Mateus e Associados) 
 

Desenvolvimento dos Trabalhos: 

 

1. APA – Apresentação e Enquadramento da Sessão nos objectivos da Avaliação de 
Impacte Ambiental, mais precisamente na Consulta Pública do Procedimento de 
AIA; 

2. NAER – Enquadramento do projecto, objectivos e principais características; 

3. NAER / Empresa consultora do EIA  – Explicação das principais condicionantes 
ambientais do projecto, impactes ambientais e Medidas de minimização 
preconizadas. 

4. Período de pergunta e resposta. 
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Novo Aeroporto de Lisboa

Avaliação de Impacte Ambiental – Consulta Pública

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO

 

 

Consulta Pública - Novo Aeroporto de Lisboa

CONTACTOS DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
Apartado 7585
2611-865 AMADORA

Telefone: 21 472 82 00
Fax: 21 471 90 74

E-mail: aia@apambiente.pt
geral@apambiente.pt

Referir sempre no assunto o nome do projecto em avaliação.
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Lista de entidades convidadas para a Sessão de Esclarecimento 

 

Câmara Municipal do Montijo 
Câmara Municipal de Benavente 
Câmara Municipal de Alcochete 
Câmara Municipal de Palmela 
Junta de Freguesia de Samora Correia 
Junta de Freguesia de Canha 
ANACOM -  Autoridade Nacional de Comunicações 
Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP 
Associação Nacional de Freguesias - ANAFRE 
Associação Nacional da de Conservação da Natureza - QUERCUS 
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente - CPADA 
Centro de Estudos da Avifauna Ibérica - CEAI 
Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente / UNL 
Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente - GEOTA 
Liga para a Protecção da Natureza - LPN 
REN - Redes Energéticas Nacionais, SA 
Sociedade Portuguesa de Ecologia - SPECO 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves - SPEA 
Centro de Estudos de Planeamento e Gestão do Ambiente – CEPGA 
Conselho Científico / IST 
INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil 
Autoridade Nacional de Protecção Civil - ANPC 
REFER – Rede Ferroviária Nacional 
BRISA, S.A. 
ANA – Aeroportos de Portugal, S.A 
CLC – Companhia Logística de Combustíveis, S.A 
INIR, I.P. 
Estradas de Portugal, S.A 
Associação de Municípios da Região de Setúbal 
Grupo Flamingo – Associação de Defesa do Ambiente 
Ordem dos Arquitectos 
Ordem dos Engenheiros 
DGADR – Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Turismo de Portugal, I.P. 
Área Metropolitana de Lisboa 
Instituto de Meteorologia 
Autoridade Florestal Nacional  
Estado Maior da Força Aérea 
Associação de Defesa do Ambiente de Santo Estêvão 
Associação de Moradores da Mata do Duque 
Portucale – Herdade da Vargem Fresca 
RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S.A. 
Câmara Municipal de Coruche 
Câmara Municipal de Vendas Novas 
Câmara Municipal de Montemor-o-Novo 
Câmara Municipal de Setúbal 
Câmara Municipal de Salvaterra de Magos 
Câmara Municipal da Moita 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
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Câmara Municipal de Lisboa 
Câmara Municipal de Seixal 
Câmara Municipal de Barreiro 
Câmara Municipal de Almada 
Junta de Freguesia de Pegões 
Junta de Freguesia de Poceirão 
Companhia das Lezírias, S.A. 
Empreendimento Mata do Duque 
IMTT (Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres) 
Associação de Municípios da Região de Setúbal 
Ordem dos Engenheiros 
AECOPS - Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços 
Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal 
AFLOPS – Associação de Produtores Florestais 
Sociedade Agrícola Herdade de Rio Frio, S.A. 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores 
La Varzea Polo Club 
 LUSOPONTE - Concessionária para a Travessia do Tejo, S.A 
 ANTROP _ Associação Nacional de Transportes Rodoviários de pesados de Passageiros 
 ANTRAN – Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
 FERTAGUS - Travessia do Tejo, Transportes, S.A. 
 APLOG – Associação Portuguesa de Logística 
 Entidade gestora da Plataforma Logística do Poceirão (LOG Z) 
 LNEC – Laboratório nacional de Engenharia Civil 
 SILVICAIMA 
 Herdade Vale Cobrão 
NAV – Navegação Aérea, E.P.E. 
Autoridade Metropolitana de Transportes da AML 
CP – Comboios de Portugal, EPE 
Comando do Campo de Tiro de Alcochete 
SIMARSUL - Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, 
S.A.  
Portway, Handling de Portugal, s.a. 
Serviços Portugueses de Handling, SA 
TAP Portugal 
SATA 
CIP-Confederação da Indústria Portuguesa 
AIP/CE-Associação Industrial Portuguesa/ Confederação Empresarial 
Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) 
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ANEXO IV 
Pareceres Recebidos 

 




