
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO,TERRITÓRIO E DO
D~SENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

Projecto "PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO DE LISBOA"

Projecto de Execução

1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da Consulta

Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao

Procedimento de AIA do Projecto do "Plano de Desenvolvimento do Aeroporto de Lisboa", em

fase de Projecto de Execução, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável

condicionada ao cumprimento das medidas de minimização e programas de monitorização

constantes do Anexo à presente DIA.

2. As medidas a concretizar em fase de obra deverão ser integradas no Caderno de Encargos

da Obra.

3. Os Relatórios de Monitorização deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, respeitando

a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n° 330/2001, de 2 de Abril.

4. Nos termos do n.o 1 do artigo 21.0 do Decreto-Lei n.o 69/2000, de 3 de Maio, na redacção

dada pelo Decreto-Lei n.o 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, decorridos

dois anos a contar da presente data não tiver sido iniciada a execução do projecto,

exceptuando-se os casos previstos no n.o 3 do mesmo artigo.

9 de Outubro de 2006,

o Secretário de Estado do Ambiente

1?;z#/-6-z ~ .5) .~
1~umberto Delgado Ubach Chaves Rosa

(No uso das delegações de competências, despacho n.o 16162/2005 (2.' série),

publicado no Diárk> da República de 25/07/2005)

Anexo: Medidas de Minimização e Planos de Monitorização.
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução

"Plano de Desenvolvimento do Aeroporto de Lisboa"

Estaleiros

1) Localizar o(s) estaleiro(s) de obra, locais de depósito de materiais e outras infra-estruturas

temporárias, necessárias durante a fase de obra, nos locais previstos no Estudo de Impacte

Ambiental (ElA);

2) Limitar a zona de obra à área estritamente necessária e vedar, ou delimitar, a área do

estaleiro com marcas visíveis;

3) Evitar a utilização de solos naturais para a selecção dos acessos para o(s) estaleiro(s),

devendo ser consideradas, preferencialmente, as vias já impermeabilizadas;

4) Assegurar a eficaz fiscalização ambiental da obra e o cumprimento rigoroso das boas

práticas, ao nível da exploração e manutenção dos equipamentos afectos à mesma;

5) Assegurar a drenagem dos efluentes gerados no estaleiro da obra para o sistema de

drenagem de águas residuais e o seu posterior encaminhamento para destino final adequado;

6) Conduzir as operações de manuseamento de óleos numa área do estaleiro especificamente

concebida para esse efeito (limitada e impermeabilizada), no sentido de permitir reter um

eventual derrame;

7) Armazenar os óleos usados em recipientes -adequados e de perfeita estanquicidade, que

deverão ser, posteriormente, enviados a destino final adequado, privilegiando-se a sua

reciclagem;

8) Implementar um sistema de lavagem de rodados à saída do(s) estaleiro(s), de modo a evitar

o arrastamento de poeiras e lamas para as vias rodoviárias;

9) Promover a sensibilização dos recursos humanos afectos às obras, no sentido da prevenção e

mitigação de incidentes envolvendo derrames de produtos químicos, diluentes, gasóleo e

óleos;

10) Sinalizar de forma adequada e ajustada à sinalização existente, os locais de entrada e saída

de viaturas, prevenindo a ocorrência de acidentes;
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11) Proceder à remoção de todo o material excedente e à recuperação paisagística das zonas

ocupadas pelo estaieiro, mediante a restituição do coberto vegetai originai e a reposição da

morfologia dos terrenos, na fase de conclusão da obra e desactivação do estaleiro;

12) Proceder à protecção da área em construção e respectivos estaleiros, junto à Av. Santos e

Castro, de modo a mínimizar o impacte visual e os inconvenientes causados pela obra;

Geologia

13) Providenciar a presença de um especialista na área da geologia, durante as obras de

construção do Novo Complexo de Carga (NCC) e da Plataforma Polivalente, caso seja

evidenciada alguma jazida fóssil, no sentido de acautelar a não ocorrência de impactes

negativos ao nível do património geológico, medida que constituirá ainda uma oportunidade

para o enriquecimento do conhecimento geológico local;

Solos

14) Assegurar a definição criteriosa do( s) locais para se proceder ao depósito definitivo das terras

sobrantes, não devendo situar-se em áreas definidas como solos classificados, em particular

Áreas definidas como Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional ou áreas de

uso agrícola.

Deverão ser consultadas as entidades oficiais (Câmara Municipal de Lisboa, Câmara

Municipal de Loures, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e

Vale do T ejo) relativamente a potenciais localizações onde o depósito de terras possa ser útil

para outras obras, ou, caso tal não seja possível, na identificação conjunta de locais

adequados para as terras sobrantes destas obras;

Gestão de Resíduos

Fase de construção

15) Identificar todos os equipamentos/edifícios que venham a ser desmantelados e todos os

resíduos que venham a ser gerados durante a fase de construção e fazer o inventário,

incluindo a quantificação e a caracterízação dos resíduos resultantes, devendo ser-lhes dado

o destino final adequado, tendo em conta a legislação aplicável relativamente aos resíduos;

16) Evitar o derrame de quaisquer produtos poluentes (ex.: betumes, óleos, lubrificantes,

combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra) nos solos, procedendo
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ao seu acondicionamento adequado em contentores estanques, ou áreas impermeabilizadas,

antes de serei-o encaj-oinhadüs para destino final adequado;

17) Efectuar a armazenagem temporária de resíduos, designadamente de residuos no estado

líquido ou com potencial lixiviação, em áreas cobertas, impermeabilizadas e com contenção

secundária. Este aspecto deverá ser alvo de especiais cuidados no caso dos resíduos

perigosos;

18) Efectuar a instalação de contenção secundária nas áreas de armazenagem de produtos

químicos, combustíveis, óleos .lubrificantes e óleos usados, nos estaleiros de obra;

19) Identificar adequadamente as áreas de armazenagem de resíduos, evitando quer misturas

de resíduos não compatíveis, quer misturas de resíduos com materiais/produtos novos;

20) Transportar os resíduos gerados na fase de obra, a destino final por entidades de transporte

devidamente autorizadas para esse fim, bem como o seu destino final deverá ser uma

entidade/instalação devidamente licenciada para o efeito;

21) Efectuar a fiscalização das práticas de gestão de resíduos dos empreiteiros, durante a fase

de construção, nomeadamente no que respeita à adequada identificação dos resíduos, ao

cumprimento dos requisitos legais relativos a guias de acompanhamento de resíduos e

utilização de operadores de gestão de resíduos licenciados;

Fase de exploração

22) Efectuar o transporte dos resíduos gerados, durante a fase de exploração, a destino final por

entidades de transporte devidamente autorizadas para o efeito;

23) Promover a adopção de soluções de gestão de resíduos que privilegiem a reciclagem e a

valorização;

24) Dotar as áreas de armazenagem de óleos e produtos químicos, que venham a ser

construídas, de contenção secundária e de dispositivos de combate a derrames (ex.:

produtos absorventes);

25) Não efectuar a descarga de quaisquer produtos poluentes (ex. óleos, lubrificantes,

combustíveis, produtos químicos e outros resíduos), na rede de colectores pluviais e ao nível

das áreas técnicas/oficinas de manutenção, evitar o seu derrame acidental nos solos,

procedendo ao seu acondicionamento e armazenagem adequados, em contentores

estanques/áreas impermeabilizadas, antes de serem encaminhados para destino final

adequado;
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Recursos Hídricos

Fase de Constru.Ç:ão

26) Efectuar todas as operações de abastecimento e manutenção da maquinaria a utilizar na fase

de construção, em local apropriado para o efeito, devidamente impermeabilizado e com

capacidade de contenção;

Fase de exploração

27) Efectuar a manutenção do programa de monitorização de águas residuais e pluviais em vigor

na ANA, no sentido de avaliar a eficácia dos equipamentos de pré-tratamento instalados e

que se prevêem instalar;

28) Efectuar uma manutenção regular dos equipamentos de pré-tratamento de efluentes, no

sentido de manter a eficácia do tratamento;

Fase de desactivação

29) Efectuar a reposição das linhas de água a céu aberto, devendo qualquer ocupação do

terreno prever um corredor verde, livre de qualquer ocupação, com uma distância de, pelo

menos, 5 metros para cada lado das linhas de água;

Qualidade do ar

30) Implementar, durante as operações de escavação e deposição de terras e de carga de

veículos de transporte de terras a depósito definitivo, um sistema de aspersão controlada de

água para actuação, sempre que o teor de humidade do material for reduzido (com condições

para dar origem à libertação de poeiras aquando do respectivo manuseamento);

31) Efectuar, de forma cuidada, as operações de carga de terras em veículos de transporte a

depósito, no sentido de:

evitar a queda de material (terras) para o pavimento e a rápida limpeza do pavimento

sempre que acidentalmente ocorra queda de material;

proteger contra a acção do vento as cargas dos veículos de transporte de terras

(cobertura das cargas), no sentido da minimização da emissão de poeiras nos

respectivos percursos.
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32) 

Implementar um controlo das condições de limpeza dos locais de obras e estaleiros no

sentido de evitar acumulação de poeiras susceptíveis de serem ressuspensas, quer por

acção do vento, quer por acção da movimentação de veículos;

33) Efectuar a relocalização dos locais de observação meteorológica para o Aeroporto de Lisboa

(ALS) e dos sensores meteorológicos colocados juntos às pistas, caso se verifique a

afectação dos actualmente existentes, devendo a selecção de novos locais cumprir o

disposto nos pontos 4.1 e em especial no 4.1.6 do Capo 4 do Anexo 3 ("Meteorological

Service for International Air Navigation"), bem como no ponto 7.1 do Capo 7 do Anexo 2

("Rules of the Air") das normas internacionais e práticas recomendadas adoptadas pela ICAO

(International Civil Aviation Organization) , no âmbito da Convenção de Chicago sobre Aviação

Civil Internacional e o ponto 2.1.3 parte II Capo 2 do "Guide to Meteorologicallnstruments and

Methods of Observation", WMO (World Meteorological Organization) n.o8.

Ambiente Sonoro

Fase de Construção

34) Executar os trabalhos geradores de níveis sonoros mais elevados durante as horas do dia,

em que a perturbação induzida na comunidad,e vizinha seja menos relevante e,

exclusivamente, durante a vigência do período entre as 7h e as 18h;

Fase de exploração

35) Promover a implementação de um conjunto de procedimentos de voo, tendo em vista a

redução dos níveis sonoros emitidos, nomeadamente:

-Efectuar as operações de aterragem e de descolagem, de acordo com os procedimentos

conducentes à menor emissão de ruído, pelo que o Aeroporto de Lisboa deverá monitorizar

o seu estrito cumprimento;

-Efectuar as rotas de voo sobre Lisboa e sobre Loures de forma a garantir o menor

percurso sobre as respectivas comunidades, minimizando, assim, os efeitos do ruído

emitido, pelo que deverá ser monitorizado o seu estrito cumprimento pelo Aeroporto;

-Desactivar os geradores auxiliares das aeronaves nas posições de estacionamento;

-Reduzir a utilização dos reverse-thrust nas aterragens, no período diurno e proibir a sua

utilização no período nocturno;
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-Ajustar a utilização dos flaps das aeronaves, para minimizar a emissões de ruído nas
J

operações de voo;

-Rever os ângulos de subida das aeronaves na descolagem para maior redução de ruído;

36) Implementar todas as medidas, técnica e economicamente viáveis, tendentes a uma redução

contínua do impacte sonoro do tráfego aéreo, dando particular destaque ao período nocturno.

A definição destas medidas deverá resultar de um estudo sobre o tipo de aeronaves (em

termos de classificação sonora), procedimentos de voo e número máximo de aterragens e

descolagens, a operar no ALS durante aquele período de referência (com especial ênfase

para o período compreendido entre as OOhOO e as 06hOO);

Fauna, Flora e Vegetação

37) Proceder à colocação de vegetação na área junto ao limite noroeste, que possibilite manter,

dentro do possível, o continuum verde actualmente existente;

Paisagem

38) Separar os solos de boa qualidade (presentes nas áreas a intervencionar) dos restantes,

antes dos trabalhos de movimentação de terras, tendo em vista a sua posterior utilização na

recuperação das áreas intervencionadas que não serão impermeabilizadas;

39) Efectuar o armazenamento dos materiais provenientes da decapagem em locais

devidamente assinalados para evitar a ocorrência de fenómenos erosivos, caso esteja

prevista a sua reutilização;

40) Efectuar o armazenamento de terras em pargas de 3 m de largura e 1, 5 m de altura,

protegidos com vedação própria;

41) Efectuar a Integração Paisagista de toda a área intervencionada com espécies autóctones,

nos seus três substratos (árvores, arbustos e herbáceas), com especial incidência junto ao

NCC e Grupo Operacional de Combustíveis (GOC), tendo em conta os observadores das

áreas envolventes;
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Ordenamento do Território e Sócio-Economia

42) Diligenciar, com a maior brevidade possível, junto da Câmara Municipal de Lisboa, no sentido

da adequação do Plano Director Municipal (PDM) de Lisboa à servidão imposta pelo Decreto

n.o 48542/1968, de 24 de Agosto, que define as zonas de ocupação do Aeroporto de Lisboa;

43) Implementar um cuidadoso sistema de sinalização, informando a proximidade das obras e a

saída de veículos, devendo ainda assegurar-se boas condições de visibilidade em zonas de

cruzamento ou entroncamento nas estradas de circulação e acesso às zonas de obra;

44) Garantir a coordenação do movimento próprio das obras, evitando a hora de ponta e

adoptando, ainda, um reforço de sinalização e apoio de policiamento, sempre que necessário;

45) Proceder à protecção e delimitação das áreas afectas à obra de modo a possibilitar o tráfego

alternado na via;

46) Disponibilizar informação, particularmente, junto da população potencialmente afectada

sobre: entidade responsável pela obra e entidade responsável pela fiscalização; natureza e

calendarização dos trabalhos a efectuar e eventuais condicionamentos; medidas de

minimização previstas no ElA e medidas de minimização estipuladas na DIA; relatórios do

responsável pela fiscalização quanto ao cumprimento das medidas de minimização; relatórios

ou dados actualizados referentes à qualidade do ar e qualidade do ambiente sonoro,

resultantes da monitorização da operação da infra-estrutura aeroportuária; relatórios

periódicos sobre o cumprimento das medidas de mínimização previstas para operação

aeroportuária;

47) Acautelar/assegurar a acessibilidade proposta para o Novo Complexo de Carga, através da

Av. Santos e Castro, sendo que o projecto pressupõe que a mesma lhe assegurará o acesso;

48) Fomentar a circulação do maior número possível de veículos com origem e destino no Novo

Complexo de Carga fora do período de ponta da manhã e da tarde, evitando os seguintes

períodos: entre as 07:30 e as 10 horas, e entre as 17:00 e as 19:30 horas.

49) Promover a sensibilização dos operadores associados ao Novo Complexo de Carga. no

sentido de dar preferência aos acessos a partir da Av. Santos e Castro, independentemente

da sua origem e destino, evitando a circulação pelo troço do Eixo Central do Alto do Lumiar;

Património

50) Efectuar o acompanhamento arqueológico dos trabalhos de movimentação de terras, no

âmbito da construção do Novo Terminal de Carga;
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Análise de Risco

51) Disponibilizar kits de material absorvente de derrames, durante a fase de obra;

52) Instalar bacias I tabuleiros de contenção secundária e de telheiros/coberturas em todas as

áreas exteriores de armazenagem de produtos químicos, diluentes, gasóleo, óleos

descofrantes, óleos lubrificantes e combustíveis em obra;

53) Efectuar a armazenagem segregada de produtos inflamáveis e sinalização adequada, no

sentido da prevenção de incêndios;

54) Afixar, na obra, em local visível uma lista de contactos de entidades a contactar em caso de

ocorrência de acidentes -ex: Bombeiros, PSP, Emergência Médica;

55) Efectuar a remoção e envio, para destino final adequado, dos resíduos resultantes de

derrames (ex: terras contaminadas) que deverão ser geridos como resíduos perigosos.

Qualidade das águas subterrâneas

Implementar um programa de monitorização da qualidade das águas subterrâneas, na fase de

construção, que permita detectar a existência, quer de contaminações provocadas por derrames

acidentais quer por deficiência da rede colectora das águas residuais e pluviais lixiviantes.

o Programa de Monitorização de Qualidade das Águas Subterrâneas deverá ser apresentado à

Autoridade de AIA, previamente à execução do projecto.

Qualidade do Ar

o Programa de monitorização deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, após a sua revisão, tendo

em consideração o que se indica a seguir:

Locais de amostraaem

Para além dos 2 pontos propostos, designada mente junto ao Edifício 47, na zona sul do Aeroporto

entre a 2a circular e a plataforma central (ponto 1) e junto do Centro de Alimentação de Pistas Norte

(CAP Norte), entre o Bairro de São Francisco e o Caminho de Circulação Sierra 3 (ponto 2), deverão

8
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ser, ainda, monitorizados os pontos referentes aos receptores 6 e 7 identificados na simulação das

concentrações de poluentes de ar ambiente a fim de poderem ser confirmadas, ou não, as potenciais

ultrapassagens aos valores-limite nomeadamente do NO2;

Duração das CamJJanhas

No primeiro ano de monitorização, deverá ser respeitado um período de amostragem não inferior a

14% do ano, ou seja, não inferior a 8 semanas, como somatório dos períodos de medição de todos os

pontos de amostragem. Em função dos resultados obtidos nesse primeiro ano, o programa de

monitorização poderá ser ajustado;

Medidas de Gestão Ambienta!

No caso de confirmação da violação dos padrões de qualidade do ar, o programa de monitorização

deverá indicar medidas de gestão ambiental. A definição das eventuais medidas de gestão da

qualidade do ar, deverá ser efectuada em articulação com a entidade competente para a gestão da

qualidade do ar da área onde se insere o projecto, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). As medidas de gestão da qualidade do ar deverão

ser aprovadas pela CCDR-L VT.

Ambiente Sonoro

Fase de constru~ão

o programa de monitorização deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, após a sua revisão, face à

proposta apresentada no documento "Aditamento", tendo em consideração o que se indica a seguir:

indicar detalhadamente os locais de monitorização, os quais devem incluir ainda, se aplicável,

locais associados a eventuais reclamações e na proximidade dos caminhos preferenciais de

circulação de veículos pesados de acesso aos estaleiros e de saída em direcção aos locais de

depósito de escombros/terras;

estabelecer o número mínimo de amostras e respectiva duração, por ponto;

estabelecer a frequência de amostragem (recomenda-se que não seja superior a três meses);

avaliar a eficácia das medidas de redução adoptadas e, se necessário, propor novas medidas.
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Fase de exploração

Os Relatórios de Monitorização, elaborados por cada semestre lATA, deverão incluir uma análise da

eficácia das medidas de redução adoptadas e, se necessário, propor novas medidas. Os referidos

relatórios deverão ser apresentados à Autoridade de AIA até um mês e meio após a conclusão de

cada semestre, sem prejuízo de poder ser, também, apresentado um relatório referente a cada ano

lATA.
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