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RESUMO NÃO TÉCNICO
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AEROPORTO DE BEJA 
PROJECTO 

VOLUME II - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

RESUMO NÃO TÉCNICO 
 

 

1 - APRESENTAÇÃO, METODOLOGIA ADOPTADA E LOCALIZAÇÃO 

1.1 - APRESENTAÇÃO 

O presente documento, designado por Resumo Não Técnico (RNT), reúne de forma clara e 
simples os principais aspectos considerados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), relativo ao 
Projecto do Aeroporto de Beja; e nele se destacam as informações, conclusões e 
recomendações de maior importância. 

O EIA foi desenvolvido pela COBA SA, Consultores de Engenharia e Ambiente para o 
proponente, a Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja, SA (EDAB), com o 
objectivo de identificar os impactes ambientais associados à construção e exploração do futuro 
Aeroporto de Beja e as respectivas medidas e recomendações a aplicar para reduzir ou 
eliminar esses impactes. 

O EIA encontra-se desenvolvido de acordo com o quadro legal vigente, nomeadamente 
seguindo as orientações contidas no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (regulamentado 
pela Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril), que transpõe para a legislação portuguesa a Directiva 
85/337/CEE de 27 de Junho, com as alterações introduzidas pela Directiva 97/11/CE, do 
Conselho de 3 de Março de 1997. 

1.2 - METODOLOGIA ADOPTADA 

Os estudos ambientais envolveram a análise geral de cerca de 110 ha contíguos à Base Aérea 
n º11 (BA 11), onde se irão implantar as novas infra-estruturas a afectar à componente civil do 
Aeroporto de Beja (correspondentes à 1ª e 2ª fase do futuro empreendimento), sendo que a 
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análise detalhada respeita à área correspondente a 23 ha, designada como 1ª Fase do 
Aeroporto de Beja. 

Os estudos foram desenvolvidos de acordo com os seguintes aspectos: 

♦ caracterização do ambiente na área a ser afectada, na situação actual e futura, sem o 
empreendimento; 

♦ identificação dos impactes ambientais mais significativos, negativos e positivos, 
associados à implantação do empreendimento, quer na fase de construção, quer na 
fase de exploração; 

♦ indicação de medidas de controlo dos impactes mais significativos, com vista a evitar, 
reduzir, ou compensar eventuais impactes negativos, ou valorizar e reforçar os 
aspectos positivos do empreendimento. 

Uma vez que um estudo desta natureza requer a participação de uma equipa multidisciplinar, a 
COBA envolveu nos estudos uma equipa diversificada composta por técnicos de diferentes 
especialidades (socioeconomia, qualidade do ar, ruído, paisagem, património, entre outras), a 
qual, através de informações existentes sobre a região, assim como de levantamentos de 
campo e de reuniões com as entidades locais, elaborou o EIA, cujo Volume I, designado por 
Relatório Síntese, apresenta informações (escritas e desenhadas) mais pormenorizadas sobre 
as várias matérias que constam deste Resumo.  

1.3 - LOCALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE BEJA 

O Aeroporto de Beja será desenvolvido em área adjacente da actual Base Aérea n.º 11, da 
Força Aérea Portuguesa (FAP), passando esta a ser uma infra-estrutura de utilização mista, ou 
seja de utilização civil e militar.  

A área de implantação está integrada na freguesia de S. Brissos, concelho de Beja, que faz 
parte integrante da NUTIII-Baixo Alentejo da região Alentejo. O Aeroporto em estudo 
desenvolve-se nas proximidades do aglomerado rural de S. Brissos e dos montes da Quinta da 
Arramada da Torre, da Quinta da Torre e do Bolor. A EM 528-2, que liga Beja, S. Brissos e 
Trigaches, irá constituir o principal acesso ao Aeroporto (Figura 1A). 
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2 - ESTUDOS ANTERIORES 

2.1 - PROJECTO DO AEROPORTO DE BEJA 

Quando foi decidido rentabilizar a BA 11 com uso civil deram-se início aos estudos do 
empreendimento, incluindo a respectiva avaliação ambiental.  

A zona de localização do futuro Aeroporto de Beja estava estabelecida, desde o início, para o 
lado Oeste da Base, podendo-se estender praticamente a todo o comprimento da Base. Dentro 
desta zona, com uma extensão de cerca de 3,5 km, houve que escolher a área mais adequada 
para a instalação do Aeroporto e mais especificamente da sua 1ª Fase.  

Assim, de acordo com a EDAB, optou-se inicialmente por uma localização a NW da pista 
principal. Contudo, algumas condicionantes relacionadas com eventuais interferências com os 
sistemas de ajuda à navegação aérea, podendo pôr em risco a segurança das operações de 
aterragem feitas com recurso às mesmas ajudas, levou à opção, em acordo com a Força Aérea 
Portuguesa (FAP), de localizar o futuro Aeroporto a SW da pista principal.  

Os estudos iniciais elaborados levaram ao desenvolvimento do Plano Director do Aeroporto de 
Beja, relativo às componentes do Lado de Terra e do Lado do Ar do futuro Aeroporto, que 
precedeu o actual Projecto. 

Como referido os estudos ambientais acompanharam o desenvolvimento do Plano Director do 
Aeroporto de Beja, tendo sido elaborado um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo à 
fase de Plano, que precedeu o EIA agora desenvolvido. 

3 - OBJECTIVOS, JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1 - OBJECTIVOS DO EMPREENDIMENTO 

Os objectivos principais a que o Projecto do Aeroporto de Beja pretende responder são, de 
entre outros, os que se seguem:  

a. Prioritariamente as actividades a considerar para o Aeroporto de Beja, são as de Centro 
Logístico de Carga aérea, com cargueiros puros, e a de aeroporto de passageiros para 
fins turísticos.  
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b. Prevê-se ainda a cedência de espaços para o estabelecimento de actividades 
aeronáuticas complementares (manutenção, fabrico de componentes, catering, formação 
profissional).  

c. Numa fase seguinte prevê-se a instalação de uma zona comercial e eventualmente a 
criação de uma zona industrial geral em terrenos adjacentes; 

d. O aeroporto terá ambas as valências civil e militar; 

e. As actuais infra-estruturas aeronáuticas (pista, caminhos de circulação, torres de controlo, 
ajudas rádio e estação S.A.S.) serão compartilhadas pelas duas componentes civil e 
militar; 

f. Na 1ª Fase do futuro Aeroporto deverão ser construídas as seguintes infra-estruturas 
(Figura 2A): 

♦ placa de estacionamento e caminhos de circulação; 

♦ arruamentos e parques de estacionamento, 

♦ terminais de passageiros e de carga, armazéns industriais e edifícios comerciais e de 
escritórios e edifícios de apoio à actividade aeronáutica (bombeiros, segurança, etc.); 

♦ redes de abastecimento e saneamento de água; 

♦ redes de abastecimento de energia; 

♦ zonas verdes de enquadramento, de protecção e residuais 

3.2 - JUSTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Actualmente o nosso País atravessa uma época de indefinição relativamente ao sector da 
aviação comercial. Com efeito, o maior aeroporto do país, o aeroporto de Lisboa ou da 
Portela, como também é designado, apresenta graves problemas, relacionados com o facto de 
estar a alcançar o limite máximo de utilização, de apresentar problemas ao nível do transporte 
de cargas e, pelo facto de estar completamente delimitado por construções urbanas.  

O aeroporto da Portela tem um limite de capacidade que é determinado pelos terrenos 
disponíveis e pela proximidade da cidade construída. Perante esta realidade, nem mesmo 
investindo em diversos melhoramentos, a Portela poderá vir num futuro muito próximo a dar 
resposta às necessidade do tráfego internacional,  

No que respeita à construção do novo aeroporto a localizar na Ota, ainda que o mesmo 
venha a ser construído com a maior brevidade possível, o momento, a partir do qual o mesmo 
entrará em funcionamento, está, de acordo com a informação recolhida, prevista para o ano de 
2015. 
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Contudo, a alternativa para o crescimento da Portela poderá não passar apenas pela 
construção de um novo e maior aeroporto na Ota. De facto, pode considerar-se uma outra 
solução, que resulta da coordenação do aeroporto de Lisboa com o aeroporto de Faro, 
integrando o aeroporto militar já existente em Beja, que apresenta um posicionamento 
favorável no domínio da rede aérea nacional, estando a meia distância do aeroporto de Lisboa 
(180 km) e do aeroporto de Faro (160 km), situação que confere um carácter estratégico. 

Com efeito, o Aeroporto de Beja apresentar-se-ía integrando uma rede de aeroportos e, não 
como concorrente dos aeroportos actualmente existentes. Se se pensar ainda que a ligação a 
Espanha é cada vez maior, pode-se também pensar que o futuro o Aeroporto de Beja se 
constitui como a melhor opção para a criação de um centro de distribuição regional, quer de 
passageiros quer de mercadorias, o que constitui um impacte positivo muito significativo 
para o desenvolvimento do Alentejo.  

Assim, considerando que a situação de ruptura do aeroporto da Portela está prevista para o 
ano de 2012, especialmente no transporte de carga, e que o futuro aeroporto da Ota não 
entrará em funcionamento, na melhor da hipóteses, antes do ano de 2015, o aproveitamento 
civil de uma estrutura sub-aproveitada já existente, a BA 11 em Beja, assume-se como a 
solução mais favorável, menos onerosa, mais rápida de executar e ambientalmente mais 
favorável, dado que, será possível à aviação civil partilhar com a FAP parte das infra-
estruturas já construídas (pista, caminhos, radares,...), assumindo-se ainda como uma 
intervenção no território de reduzida expressão, logo de reduzido impacte e benefícios 
consideráveis. 

O futuro Aeroporto de Beja na rede de aeroportos nacionais terá assim, uma importância 
grande no transporte de mercadorias, funcionando o aeroporto de Lisboa essencialmente 
ligado ao transporte regular de passageiros e o aeroporto de Faro no domínio do tráfego 
turístico, pelo menos até à entrada em funcionamento do aeroporto da Ota.  

Em conclusão, o Aeroporto de Beja, pelas possibilidades de transporte que abre, poderá 
significar um incremento significativo nas ligações de diversos meios de transporte, quer de 
passageiros quer de mercadorias, fazendo com que o Aeroporto de Beja se assuma como 
uma das mais importantes placas regionais, em particular de entrada e saída do espaço 
ibérico/comunitário.  

Adicionalmente, está-se em crer que o futuro Aeroporto de Beja poderá ser o um dos 
“motores”, a par e complementarmente, com o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e 
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com o Porto de Sines, para o desenvolvimento económico da região do Alentejo, 
sustentando, para além de outros aspectos, a atracção e crescimento da população, 
contribuindo para travar o processo de despovoamento actual, promover a oferta de emprego 
reduzindo o desemprego existente, situação que se traduzirá no aumento dos rendimentos 
familiares e consequentemente na melhoria da qualidade de vida da população. 

3.3 - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.3.1 - PLANEAMENTO DO LADO DE TERRA 

O Planeamento do Lado de Terra (Figura 3A) de um aeroporto compreende em geral o estudo 
dos seguintes equipamentos e infra-estruturas de apoio: 

♦ Terminal de passageiros  

♦ Terminal de carga; 

♦ Arruamentos e parques de estacionamento; 

♦ Acessos ao aeroporto. 

 TERMINAL DE PASSAGEIROS  

As zonas a reservar para os terminais de passageiros e de carga tiveram em atenção não só 
as áreas previstas para uma fase inicial, mas também as possíveis ampliações futuras, 
decorrentes da evolução da procura. No caso do terminal de passageiros, estabeleceu-se um 
programa preliminar para a 1ª fase do edifício, fazendo-se uma subdivisão do edifício por 
sectores. 

 TERMINAL DE CARGA 

No caso do terminal de carga definiu-se a correspondente área de implantação, ao longo da 
placa de estacionamento do aeroporto, considerando ainda dois lugares destinados ao 
estacionamento de frente de duas aeronaves de grandes dimensões do tipo B-747/400. 

Na 1ª Fase prevê-se ainda uma zona a ser ocupada por hangares (zona de expansão da 1ª 
Fase), a fim de se poder ter também a valência da manutenção de aviões nessa fase. Mais 
tarde os hangares poderão ser deslocados para Norte, sendo substituídos por um segundo 
terminal de carga. 
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 ARRUAMENTOS E PARQUES DE ESTACIONAMENTO 

Estudou-se uma rede de vias de circulação interna simples, que dessem acesso fácil e 
seguro, quer ao terminal de passageiros, que ao terminal de carga, tendo-se previsto zonas 
amplas de estacionamento para veículos ligeiros e pesados, com separação dos 
estacionamentos dedicados às actividades de passageiros e carga. 

 ACESSOS AO AEROPORTO 

Como o futuro Aeroporto se irá desenvolver do lado Oeste da Base Aérea nº 11, houve 
necessidade de estudar um acesso rodoviário. Foram assim estudados novos acessos 
rodoviários a partir da rede viária actualmente existente e tendo em atenção as obras 
planeadas pelo Instituto de Estradas de Portugal (IEP) para a zona, nomeadamente a 
construção do IP 8.  

Neste sentido, como forma de articular a rede viária existente e a futura, foi prevista uma 
ligação do lado Sul do Aeroporto à actual EN 121 (futuro IP 8), através do nó da Chaminé (em 
estudo) que ligará à EM 528-2, passando esta estrada a ser o acesso principal ao novo 
Aeroporto de Beja. 

 EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS 

Previu-se a constituição de zonas reservadas para a implantação de Edifícios de Serviços 
destinados à instalação de escritórios, unidades comerciais e até equipamento 
hoteleiro/restauração em apoios ou em complemento às actividades a desenvolver nas áreas 
dos terminais. 

Os edifícios constituir-se-ão em bandas situadas dos dois lados do eixo viários principal, 
podendo as bandas do Lado Norte da EM 528-2 ser construídas logo na 1ª Fase de 
desenvolvimento do Aeroporto e as bandas do Lado Sul da EM 528-2 ser construídas em fases 
subsequentes do mesmo desenvolvimento. 

 LOTES INDUSTRIAIS 

Previu-se também a constituição de lotes destinados à implantação de Instalações 
Industriais, em articulação com as restantes áreas de actividade. Prevê-se a instalação de 
industrias ligeiras, ou de armazéns ligados à actividade aeronáutica, ou em apoio à viabilização 
do empreendimento. 
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 ZONAS VERDES 

Foi previsto um conjunto de zonas verdes com diferentes funções, conforme a sua localização 
e a sua relação com as diferentes áreas de actividades ou parcelas previstas no Projecto, bem 
como com o território envolvente, promovendo, em termos gerais, a valorização ambiental do 
empreendimento e reduzindo ao mínimo o impacte que o mesmo traz, necessariamente, 
consigo. 

3.3.2 - PLANEAMENTO DO LADO DO AR 

As grandes alterações previstas a introduzir no Lado do Ar do futuro Aeroporto de Beja, 
consistem na construção de uma nova placa de estacionamento para a aviação civil, do lado 
Oeste da pista, e na construção e beneficiação de caminhos de circulação de ligação entre a 
placa e a pista. 

Seguidamente faz-se uma breve descrição das acções a levar a cabo ao nível de Planeamento 
de novos caminhos de circulação, placa de estacionamento e ajudas visuais à navegação. 

 CAMINHOS DE CIRCULAÇÃO 

A construção e a beneficiação dos novos caminhos de circulação obedeceu às características 
geométricas relativas ao código de referência previsto para o futuro Aeroporto, que considera a 
aterragem e descolagem de aeronaves do tipo B-747/400. 

 PLACAS DE ESTACIONAMENTO 

A localização da nova placa de estacionamento para a aviação civil e o seu dimensionamento 
geométrico obedece às características das aeronaves que irão operar no futuro Aeroporto ao 
longo, não só na 1ª. Fase de desenvolvimento, como nas fases de desenvolvimento 
subsequentes, tendo em atenção as dimensões dos aviões que se prevê que aqui venham a 
operar e as distâncias de segurança adequadas a respeitar. 

 AJUDAS VISUAIS À NAVEGAÇÃO 

Das ajudas visuais à navegação existentes, foram estudadas a sinalização diurna e luminosa 
das novas infra-estruturas aeronáuticas (caminhos de circulação e placa para a aviação civil). 
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3.3.3 - OUTROS ELEMENTOS DE APOIO ÀS OPERAÇÕES AÉREAS 

O Planeamento dos Elementos de Apoio compreende as instalações de apoio às operações 
aéreas, as instalações de combustíveis e as instalações de segurança. 

No presente caso, em que já existem algumas instalações que darão apoio quer à aviação civil 
quer à aviação militar, a análise destes elementos torna-se mais simplificada do que o usual. 

 INSTALAÇÕES DE APOIO ÀS OPERAÇÕES AÉREAS 

Nas instalações de apoio às operações aéreas englobam-se, com excepção das instalações 
de combustíveis e de segurança, todas as instalações necessárias ao normal funcionamento 
do futuro Aeroporto e que, não são consideradas especificamente nos estudos relativos ao 
Lado do Ar e ao Lado de Terra, nomeadamente os edifícios administrativos, centro médico, 
edifício de bombeiros, entre outros. 

 INSTALAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS 

No estudo das instalações de combustíveis verificou-se ser possível que, as necessidade de 
combustíveis para abastecer as aeronaves civis sejam suportadas a partir dos depósitos de 
combustível existentes, com recurso a autotanques que levarão o combustível até à placa de 
estacionamento.  

 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA 

O estudo destas instalações considerou as medidas gerais de segurança específicas a 
adoptar, tanto para o Lado do Ar como para o Lado de Terra, incluindo neste último, por uma 
questão de sistematização os Terminais de Passageiros e Carga. 

No que se refere à segurança do Lado do Ar dá-se particular destaque à vedação de 
segurança, que garante a separação física entre os dois lados, e à iluminação geral da placa 
de estacionamento que se considera o melhor elemento dissuasor da prática de actos ilegais 
no Lado do Ar. 

3.3.4 - MOVIMENTOS DE TERRAS 

Relativamente às terraplenagens (decapagem, escavações e aterros) a realizar nas áreas 
destinadas ao Lado de Terra e ao Lado do Ar, correspondentes à 1ª Fase, os movimentos de 
terras a realizar contemplam não só a construção de arruamentos, estacionamentos e placas e 
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área dos hangares, mas também plataformas preparadas para a construção futura dos 
diversos edifícios previstos (terminais de passageiros e carga, edifícios de apoio, edifícios de 
serviços e edifícios industriais) sem necessidade de se proceder então a terraplenagens 
individualizadas. 

Como resultado final das terraplenagens a executar verifica-se uma situação de desequilíbrio 
entre o volume de escavações e o volume de aterros, pelo que será necessário recorrer a solos 
de empréstimo para a execução dos aterros num máximo de 280 000 m3. No Projecto 
identificou-se uma área de empréstimo dentro do recinto a ser intervencionado pelo 
empreendimento, na 2ª Fase, na qual é possível obter o volume de terras necessário para os 
aterros a construir, sendo esta área objecto de recuperação e integração paisagística com a 
conclusão da obra da 1ª Fase. 

3.3.5 - REDE DE DRENAGEM 

A rede de drenagem a construir apoia-se numa rede de colectores e vigas caleiras que 
suportam os sistemas de drenagem das águas residuais e das águas pluviais, 
respectivamente, do “Lado de Terra” e do “Lado do Ar”.  

♦ Sistema de águas residuais 

O sistema de drenagem de águas residuais abrange apenas o “Lado de Terra”, ou seja, 
desenvolve-se ao longo dos arruamentos e destina-se a servir os edifícios a construir, quer 
os relativos à actividade aeronáutica (ex: terminais de passageiros e de carga quer os 
relativos a outros tipos de actividades (ex: edifício de serviços ou para fins industriais). 

Este sistema de drenagem não recebe quaisquer águas contaminadas por eventuais 
derrames acidentais de óleos e combustíveis dos aviões. As águas residuais serão 
encaminhadas para uma ETAR, a situar a Sul do empreendimento, a qual será construída, 
segundo projecto próprio, durante a 1.ª Fase do Aeroporto de Beja. A ETAR fará o 
tratamento normal das águas residuais de uma zona urbana.  

♦ Sistema de Águas Pluviais 

No que se refere às águas pluviais foram projectados dois sistemas de drenagem distintos:  

→ o sistema de drenagem do “Lado da Terra”; 

→ e o sistema de drenagem do “Lado do Ar”. 

O sistema de drenagem de águas pluviais do “Lado da Terra” desenvolve-se ao longo dos 
arruamentos e parques de estacionamento a construir e não irá receber quaisquer águas 
contaminadas resultantes de eventuais derrames acidentais de óleos e combustíveis 
dos aviões.  
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Este sistema de drenagem encaminha as águas directamente para 3 linhas de águas 
existentes no lado Sul do empreendimento, não necessitando de qualquer tratamento, à 
semelhança dos esgotos pluviais de qualquer zona urbana. 

O sistema de drenagem de águas pluviais do “Lado do Ar” recebe as águas pluviais das 
novas áreas operacionais (áreas utilizadas pelos aviões, nomeadamente a placa de 
estacionamento) do futuro Aeroporto de Beja. Este sistema é susceptível de receber águas 
contaminadas devido a derrames acidentais de óleos e combustíveis das aeronaves, que 
podem ocorrer eventualmente na placa de estacionamento dos aviões, onde irão decorrer 
as actividades relativas ao reabastecimento e manutenção dos aviões. 

As águas provenientes da placa de estacionamento dos aviões são colectadas numa viga 
caleira que as conduz para os extremos Nascente e Poente da mesma placa, onde as 
mesmas dão entrada nos de sistemas de separação de hidrocarbonetos1, onde se 
processa a separação dos eventuais derrames das águas de lavagem das placas ou das 
águas da chuva, no sentido de se evitar a contaminação das linhas de água para onde 
serão lançadas as águas colectadas na placa do estacionamento. 

4 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO FUTURO 
AEROPORTO DE BEJA 

4.1 - CARACTERIZAÇÃO GERAL 

O Aeroporto de Beja situar-se-á no local da actual Base Aérea nº 11, da Força Aérea 
Portuguesa (FAP), passando a ser uma infra-estrutura de utilização mista civil e militar, 
mantendo-se o controle operacional do aeroporto na esfera de competências das autoridades 
militares.  

Actualmente, de acordo com informação recolhida junto da FAP, operam na BA 11 um total de 
57 aeronaves distribuídas por: 25 Alpha-Jet; 14 Epsilon e 18 Alouette, os quais realizam, em 
média, um total anual de 7 651 voos, ou seja uma média de 21 voos por dia. 

O concelho de Beja é, do ponto de vista físico, uma região homogénea apresentando uma boa 
localização e fácil acessibilidade, situando-se a meia distância entre Lisboa (180 km) e o 

                                                 
1 Os hidrocarbonetos são compostos formados por moléculas de carbono e de hidrogénio. São conhecidos alguns milhares de 

hidrocarbonetos. As diferentes características físicas são uma consequência das diferentes composições moleculares. Contudo, 
todos os hidrocarbonetos apresentam uma propriedade comum: "ardem", isto é, oxidam-se facilmente libertando calor, são 
combustíveis. Os hidrocarbonetos com moléculas simples e leves (metano, etano, propano, butano ), são gasosos às 
temperaturas e pressões normais; o metano, o mais simples de todos os hidrocarbonetos, só passa ao estado líquido à 
temperatura de -1600º C; o propano e o butano passam ao estado líquido (liquefazem-se) a temperaturas normais e a baixas 
pressões, deste modo, podem ser colocados dentro de botijas metálicas dando origem ao chamado "gás líquido" ( G.P.L. ). Os 
outros hidrocarbonetos, na sua grande maioria, são líquidos nas condições naturais e as suas misturas em proporções variáveis 
constituem o petróleo. Os aviões utilizam maioritariamente JET A-1 FUEL, que é uma mistura de hidrocarbonetos de petróleo. 
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Algarve (150 km), assim como entre o litoral alentejano (100 km) e a fronteira com Espanha 
(60 km).  

No que se refere à climatologia da zona onde se irá construir o futuro Aeroporto de Beja, 
verifica-se a ocorrência de temperaturas amenas na Primavera e Outono e de temperaturas 
bastante elevadas no Verão. No que se refere à precipitação, a mesma é escassa ao longo do 
ano e praticamente nula nos meses de Julho e Agosto. Trata-se de uma zona de ventos em 
geral fracos, sendo os ventos predominantes do quadrante Oeste. 

A área onde se localizará o futuro Aeroporto está situada sobre um maciço de gabros e é, do 
ponto de vista da sua forma, designada por peneplanície alentejana, caracterizada por 
relevos suaves, recortados por uma rede hidrográfica pouco desenvolvida. Os vales, de 
encostas pouco declivosos, alternam com elevações pouco significativas. Este tipo de relevo, 
muito plano dá origem, em termos de paisagem, a uma única unidade, a Peneplanície. 

No que respeita aos solos e capacidade de uso do solo foi possível aferir que a área onde se 
virá a inserir o futuro Aeroporto é, como toda a área em seu redor, dominada por solos de 
capacidade de uso A e B, ou seja solos com elevada capacidade para a actividade agrícola 
que, correspondem aos solos conhecidos por Barros de Beja. 

No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, o futuro Aeroporto localiza-se nas 
proximidades do aquífero dos Gabros de Beja - um dos mais importantes de todo o Alentejo, 
apresentado as águas no geral, boa qualidade. 

Em relação à qualidade da água superficial e com base nos resultados da campanha de 
qualidade da água levada a efeito em Junho de 2003, concluiu-se que três dos pontos 
amostrados apresentavam uma qualidade da água imprópria para consumo humano. 

No que respeita aos aspectos ecológicos, observa-se que o coberto vegetal da área a afectar 
ao futuro Aeroporto e a sua envolvente se encontram consideravelmente modificadas pela 
intervenção humana, constituindo uma paisagem típica da planície do Baixo Alentejo, pela 
presença predominante das seguintes associações: culturas cerealíferas de sequeiro 
(Fotografia 1A) e montados, as quais se encontram, contudo, modificadas pela introdução das 
culturas de regadio, principalmente girassol mas também hortícolas. Esta alteração reflecte-se 
nos povoamentos vegetais, que são dominados por espécies introduzidas pelo Homem. 
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Fotografia 1A - Terrenos com Sequeiro e Regadio a Norte da Área Directa de Intervenção 

Enumeram-se as seguintes unidades de vegetação na área de estudo, por ordem de 
representatividade na área de estudo: 

1. zonas agrícolas com culturas anuais; 

2. pousios e pastagens; 

3. montado de azinho esparso; 

4. olivais; 

5. vegetação espontânea ripícola; 

6. eucaliptais; 

7. zonas com pedra exposta. 

Em relação à fauna, a região do Baixo Alentejo é considerada muito rica em avifauna, facto que 
se deve à diversidade de biótopos presentes, ao seu grau de preservação e ao baixo índice de 
ocupação populacional. 

A área de inserção e envolvente do futuro Aeroporto, apesar de se encontrarem perto de uma 
fonte de perturbação permanente, reflecte de algum modo essa riqueza, pois apresentam três 
dos habitats mais representativos deste região designadamente: montados de azinho, 
agricultura extensiva cerealífera e abundância de água (Fotografia 2A). 
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No entanto, apesar de se considerar esta área e a envolvente como representativas dos 
sistemas ecológicos da região de estudo (Alentejo), não parecem existir localmente valores 
faunísticos ou florísticos de valor, em termos de conservação da Natureza.  

 

Fotografia 2A - Lagoa (Antiga Pedreira) na Área Directa de Intervenção 

Do ponto de vista da qualidade do ar na área do futuro Aeroporto de Beja, identificou-se como 
principal fonte emissora de poluentes atmosféricos da região, a já existente BA 11. No entanto, 
observou-se que os valores encontrados para os principais poluentes atmosféricos são 
inferiores aos limites impostos na legislação, em especial no que respeita aos níveis 
esperados de monóxido de carbono (CO). Por outro lado, e tendo em conta as estimativas 
efectuadas, não há evidência da existência de fenómenos crónicos ou episódicos de 
poluição atmosférica resultantes das fontes emissoras consideradas. Assim, pode 
considerar-se esta zona como não apresentando problemas em termos de poluição 
atmosférica. 

No que respeita ao ambiente acústico, e apesar da presença da actual BA 11, de acordo com 
as medições de ruído efectuadas no local, verificou-se, que os níveis de ruído se encontram 
dentro dos valores estipulados na legislação, não sendo os mesmos ultrapassados, pelo que 
se considera a zona como não apresentando problemas relativamente ao ruído. 

Em termos de estrutura urbana e rede viária a cidade de Beja encontra-se bem servida de 
acessos rodoviários, sendo o local de cruzamento dos itinerários principais nºs 2 e 8 (IP 2 e 
IP 8), encontrando-se o seu acesso facilitado pelo cruzamento do IP 8 com a auto-estrada A 2 
da BRISA (auto-estrada do Algarve) situado entre Grândola e Santa Margarida do Sado. A 
região do Baixo Alentejo, na qual Beja se insere, é uma região de grande potencial de 
desenvolvimento e em mudança, prevendo-se que essa mudança seja acelerada com a 
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implementação do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA), que abre novas 
perspectivas no domínio não só da agricultura, mas também do turismo. 

Em termos populacionais, o concelho de Beja, a par do que se verificou quer na subregião 
Baixo-Alentejo, quer mesmo na região Alentejo vem perdendo população nas últimas décadas, 
processo que teve o seu início na década de 50, com a migração para a grande aglomeração 
urbana de Lisboa, assim como para a Europa (em menor escala). A falta de oportunidades de 
emprego e o baixo nível de vida da população alentejana nesse período, foram os factores que 
contribuíram para este processo de esvaziamento demográfico. 

O concelho de Beja seguiu a tendência verificada a nível regional e sub-regional, mas de uma 
forma menos intensa. Entre 1991 e 2001, o concelho continuou a perder população mas o 
ritmo foi mais reduzido comparado ao da década anterior (de -6,3% para -0,2%). Com efeito, o 
concelho de Beja, numa conjuntura de perda demográfica, apresenta uma situação menos 
desfavorável que a sub-região Baixo Alentejo onde se insere.  

A diminuição do ritmo de perda do concelho de Beja face ao conjunto regional, está em muito 
ligada ao seu posicionamento como centro administrativo (capital de distrito e sede de 
concelho) e à instalação recente de um pólo universitário. De facto, Beja concentra cerca de 
26,5% da população do Baixo Alentejo, sendo o primeiro concelho da sub-região em termos 
demográficos, dos treze que a integram.  

O município de Beja apresentava, em 2001, uma densidade populacional de 31,2 hab/km2, 
enquanto que a média subregional era de 15,8 hab/km2, a média regional era de 19,6 hab/km2 
e a média nacional era de 112,4 hab/km2. Os valores apresentados são sinónimo de um 
importante fenómeno de despovoamento que, é comum à generalidade das regiões interiores 
de Portugal e que apresenta particular incidência na região Alentejo. 

No que respeita às actividades económicas, no concelho de Beja predomina o sector 
terciário (comércio, restauração, serviços - ensino, bancos, entre outros) absorvendo 77,5% 
da população activa. A agricultura absorve ainda uma parte significativa da mão-de-obra do 
concelho (8,0%). No sector secundário (indústria transformadora) está empregada 14,6% da 
população activa, denotando este valor a fraca industrialização do concelho  

Ao nível do património, na região em estudo existem vestígios de ocupação de grande 
importância e valor monumental e patrimonial, que datam pelo menos da Idade do Bronze 
como testemunha a ocupação do Outeiro do Circo, localizado nas proximidades da área de 
enquadramento, no concelho de Beja. 
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O território de Pax Julia apresenta uma ampla ocupação de época romana, materializada por 
villae de grandes dimensões, que exploravam o território através do latifúndio, e por pequenos 
casais agrícolas integrados ou não nas villae de maiores dimensões. 

A área onde irá ser construído o futuro Aeroporto e a sua envolvente caracterizam-se pela 
riqueza dos diversos achados que foram identificados dentro do perímetro militar. Aquando da 
sua construção dos diversos achados que foram identificados na BA 11 foi identificada uma 
necrópole visigótica, e existem registos de dois achados funerários, para além de mais um 
achado sepulcral da Idade do Bronze.  

Em 1987, durante os trabalhos de plantio de árvores junto às habitações militares foram, mais 
uma vez, identificadas novas sepulturas desta vez do período romano. Já na envolvente são 
conhecidos diversos sítios do período romano, como é o caso do Monte do Meio, importante 
vila romana. 

Assim, face à informação existente pode-se concluir que se está perante uma área de grande 
potencial arqueológico. Contudo, no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental, durante 
a prospecção realizada, que abrangeu uma área superior à que será afecta à 1ª. Fase do 
Aeroporto de Beja, não foram encontrados quaisquer elementos do património 
arqueológico. 

5 - IMPACTES AMBIENTAIS ASSOCIADOS À CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO 
DO AEROPORTO DE BEJA 

São considerados impactes ambientais todas as modificações relevantes em relação à 
situação de referência actual e perspectivas de evolução futuras, directa ou indirectamente 
associadas à implantação de um empreendimento. 

A identificação e avaliação de impactes ambientais associados à implantação do futuro 
Aeroporto de Beja, constitui uma das etapas fundamentais do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA), na qual foram identificados vários impactes, positivos e negativos. No presente Resumo 
Não Técnico foram reunidos os impactes considerados mais importantes; no entanto, esta 
abordagem não substitui uma leitura do EIA. 
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5.1 - PRINCIPAIS IMPACTES POSITIVOS  

Os principais impactes positivos associados ao futuro Aeroporto de Beja, são 
essencialmente de carácter socioeconómico. 

Na fase de construção do empreendimento os impactes positivos estarão relacionados com a 
oferta de emprego que o mesmo irá gerar e, naturalmente, com todas as consequências que 
lhe estão associadas:  

♦ aumento do rendimento das famílias;  

♦ dinamização das actividades económicas (comércio, restauração e serviços diversos, 
ensino, saúde, bancos...);  

♦ atracção de população jovem ao concelho de Beja; 

♦ melhoria geral da qualidade de vida da população. 

Na fase de exploração do Aeroporto de Beja registar-se-ão impactes socioeconómicos 
positivos associados à implantação do Aeroporto de Beja, que , por uma lado estarão 
associados aos seguintes aspectos: 

♦ oferta de emprego, directa e indirectamente, a qual terá associados todos os efeitos 
positivos que foram referidos para a fase de construção; 

♦ redistribuição mais adequada do tráfego aéreo no contexto nacional, prestando 
ainda um importante serviço de transporte à população e actividades económicas 

♦ incremento da capacidade competitiva e dinamização do desenvolvimento sócio-
económico da região; 

♦ impactes cumulativos associados aos sectores de eleição do Empreendimento de 
Fins Múltiplos do Alqueva, através do desenvolvimento de um turismo de qualidade 
ligado ao ambiente natural / rural, bem como à possibilidade de transporte rápido que o 
Aeroporto irá oferecer aos produtos perecíveis produzidos (flores, primores, frutas, 
etc.); 

♦ impactes cumulativos associados ao desenvolvimento do Porto de Sines, através da 
possibilidade reforçar o posicionamento do Aeroporto de Beja como placa logística de 
mercadorias; 

Em síntese, pode afirmar-se que o Aeroporto de Beja irá criar, tanto na fase de construção, 
como na fase de exploração, importante número de postos de trabalho criando condições 
de fixação da populações local, a qual tem vindo a abandonar a região do Baixo Alentejo 
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devido essencialmente ao baixo nível de desenvolvimento e, consequentemente, às fracas 
condições de trabalho que esta região tem para oferecer.  

As possibilidades de emprego que o Empreendimento irá oferecer não se esgotam com a 
população local, pelo que é também esperada mão-de-obra de fora do concelho, constituída 
por população jovem e com formação específica, que assegurará o funcionamento do futuro 
Aeroporto, bem como contribuirá, numa primeira fase para o incremento da população e, 
posteriormente para a renovação da mesma. 

Prevê-se igualmente que esta população venha a ser ainda responsável por uma nova 
dinâmica económica, que envolverá diversas actividades económicas, nomeadamente a 
construção civil, o comércio e a restauração. 

5.2 - PRINCIPAIS IMPACTES NEGATIVOS 

Na fase de construção do futuro Aeroporto de Beja, de um modo geral os impactes negativos 
estão relacionados com as obras, e devem-se essencialmente às alterações na forma do 
relevo devida ao movimento de terras (escavações e aterros), que provoca, e 
consequentemente, alterações na paisagem. Contudo, o facto de não se verificar a 
construção da pista, dado que será usada a actual pista militar, vem reduzir 
consideravelmente a importância destes impactes. 

Ainda que na fase de construção a grande maioria dos impactes negativos identificados 
tenham carácter temporário, identificam-se impactes negativos associados à afectação de 
solos de elevada capacidade de uso e integrados na Reserva Agrícola Nacional, os quais 
assumem carácter permanente, tendo sido classificados como significativos.  

Para além dos impactes já mencionados, poderão ainda ocorrer, na fase de construção os 
seguintes impactes negativos: 

♦ eventual contaminação dos solos e das águas por derrame acidental de substâncias 
poluentes; 

♦ emissão de poluentes para a atmosfera, dispersão de poeiras e aumento dos 
níveis de ruído resultantes da movimentação de terras e de maquinaria afecta às 
obras. Contudo, a reduzida ocupação populacional na sua envolvente e a constatação 
de que a maioria das intervenções associadas à obra se circunscrevem à área do 
futuro Aeroporto, serão minimizados de forma muito significativa os impactes que 
habitualmente lhe estão associados, nomeadamente no que respeita à degradação das 
condições de habitabilidade; 

♦ alteração de reduzida expressão, ao nível da paisagem e da ocupação do solo. 
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Ocorrerá também, na fase de exploração do Aeroporto, um incremento, geralmente de 
reduzida magnitude, dos valores dos poluentes analisados e dos níveis de ruído associado à 
movimentação das aeronaves. Contudo, os valores apurados para os aspectos de qualidade 
ambiental situam-se abaixo dos valores legais admitidos, identificando-se impactes pouco 
significativos. 

6 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DOS IMPACTES 
AMBIENTAIS 

Como já foi referido, grande parte das actividades relacionadas com a fase de construção do 

Aeroporto de Beja podem ter associados impactes negativos mais ou menos expressivos, os 

quais são geralmente bem localizados no tempo e no espaço, tendo normalmente implícitos 

benefícios a prazo, ou seja, após a sua conclusão, pelo que, no contexto geral do 

empreendimento em estudo, estes impactes podem ser classificados, na generalidade, como 

pouco significativos. 

Contudo, recomenda-se a adopção de medidas que conduzam à minimização da perturbação e 
degradação das condições de habitabilidade nos aglomerados rurais próximos das zonas de 
obra, bem como medidas para minimizar os impactes esperados nos solos, na paisagem, na 
qualidade da água, na fauna e na flora, uma vez que estes poderão ser os aspectos ambientais 
mais afectados pelo empreendimento. 

Assim, para a fase de construção, recomenda-se a adopção de boas práticas de obra, 
incluindo a segurança, o ruído e o acompanhamento arqueológico, de modo a assegurar da 
melhor forma, a minimização da perturbação ambiental. Propõem-se ainda, entre outras, as 
seguintes medidas e recomendações: 

♦ construção logo na 1ª. Fase do Aeroporto, conforme previsto no Projecto, da Estação 
de Tratamento de Águas Residuais (ETAR);  

♦ sempre que possível, na contratação de mão-de-obra deverá dar-se preferência a 
residentes no local, de modo a contribuir para a valorização e integração da população; 

♦ deverá promover-se um correcto processo de expropriações, dado que existem áreas 
com ocupação agrícola que previsivelmente serão afectadas pela implantação do 
empreendimento;  

♦ visando minorar a incomodidade das populações decorrente das obras de construção 
das vias deverão ser preferencialmente utilizados métodos construtivos compatíveis 

22 
939 ABIA. PROJECTO DO AEROPORTO DE BEJA - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME II - RESUMO NÃO TÉCNICO. AGOSTO 2004. 



COBA  
 

com a proximidade à povoação de S. Brissos e aos montes localizados na proximidade 
do Aeroporto; 

No que respeita ao património arqueológico e, dado que não foram encontrados quaisquer 
vestígios, recomenda-se a seguinte medida: 

♦ o acompanhamento arqueológico integral das obras de construção do 
empreendimento, nas fases que impliquem revolvimentos de terras, tais como 
desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de terras, 
construção de estaleiros e de caminhos de acesso às frentes de obra.  

Para a fase de exploração as principais medidas a implementar estão essencialmente 
relacionadas com os aspectos socioeconómicos, devendo-se prever medidas que permitam: 

♦ adoptar um conjunto de medidas de gestão urbanística de nível municipal que 
permitam regulamentar a localização e densidade de utilização do solo, que evitem a 
implantação de novas construções dentro das áreas sujeitas a impactes negativos 
associados ao empreendimento;  

♦ dar resposta completa ao previsível aumento de população, actividades turísticas e 
dinamização dos sectores produtivos, devidamente acompanhadas da 
instalação / criação de novos equipamentos sociais, culturais, de lazer e de saúde 
indispensáveis à melhoria das condições de vida das populações. 

Devem, igualmente, prever-se medidas que acautelem o bom funcionamento do 
Empreendimento através da criação de um Plano de Segurança do Aeroporto, assim como 
prever medidas de carácter geral no que respeita aos cuidados a verificar na utilização dos 
combustíveis para abastecimento das aeronaves, de forma a evitar derrames acidentais que 
podem contaminar as águas e os solos. 

Relativamente às componentes de qualidade do ar e ruído, ainda que na fase de exploração 
seja previsível o incremento dos valores dos poluentes analisados, bem como dos níveis de 
ruído, uma vez que os mesmos não ultrapassam os valores legalmente estabelecidos, não 
foram previstas medidas específicas. Contudo, considerou-se pertinente a monitorização do 
ruído na fase de exploração do empreendimento. 

No âmbito do Projecto foi elaborado o Projecto de Integração Paisagística (PIP), o qual visa 
assegurar o tratamento e a integração paisagística das áreas intervencionadas, de modo a 
conseguir harmonizar o empreendimento com a sua envolvente. 
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dada a importância do futuro Aeroporto de Beja, em termos sociais e económicos a nível local 
e regional, considera-se que o empreendimento é válido e desejável, assumindo significância 
regional positiva elevada, registando-se na categoria de “projecto âncora”.  

Com efeito, o Aeroporto de Beja irá constituir, na fase de exploração um pólo de 
desenvolvimento regional, contribuindo para que venha a verificar-se a restruturação da rede 
de acessibilidades local, regional e nacional, tendo em conta as necessidades criadas pelos 
novos equipamentos, infra-estruturas e actividades económicas que irão ser implantados.  

De facto, o Aeroporto de Beja assume-se claramente como uma iniciativa estratégica para o 
desenvolvimento económico e social da região onde se insere, onde os reais impactes deste 
empreendimento não se esgotam na melhoria do tráfego de passageiros e mercadoria, mas 
materializam-se em importantes repercussões sócio-económicas, na qualidade de vida das 
populações e no ordenamento de um espaço que se alarga a toda a região Alentejo.  

O empreendimento em apreço pretende constituir uma opção válida no conjunto da rede de 
transportes aéreos portugueses, já que o Aeroporto de Lisboa está a alcançar o seu limite 
máximo de utilização, o Aeroporto da Ota só entrará em funcionamento em 2015 e o Aeroporto 
de Faro está vocacionado essencialmente para voos turístico de menor dimensão.   

Neste cenário, o aproveitamento civil da Base Aérea n.º 11 surge como uma opção válida, 
numa perspectiva que congrega a rentabilização de uma infra-estrutura existente, sem colocar 
em causa a importância militar da mesma, com menores custos financeiros associados, e com 
possibilidade de entrar em funcionamento no ano de 2007.  

Em termos de objectivos, o Aeroporto de Beja funcionará sobretudo numa lógica de 
complementaridade face à restante rede de infra-estruturas aeroportuárias nacionais, com 
aprofundamento sobretudo na vocação de transporte de carga e na componente turística.  

Por último, resta sublinhar que não foram identificados impactes ambientais negativos 
significativos ou muito significativos, nomeadamente ao nível das componentes ambientais 
consideradas como mais sensíveis ao empreendimento (qualidade da água e do ar, ruído, 
socioeconomia, ordenamento e património), que possam pôr em causa a concretização do 
aproveitamento civil do Aeroporto de Beja, pelo que se considera o empreendimento como 
ambientalmente viável. 
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