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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005,
de 8 de Setembro, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, o Gabinete do Secretário de Estado
Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações (SEAOPC), do Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações (MOPTC), através do Ofício n.º 613, de 08/03/2010, e na sua qualidade
de entidade licenciadora para efeitos de AIA, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para
procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto “Novo Aeroporto de
Lisboa”, em fase de Estudo Prévio/Plano Director de Referência, cujo proponente é a NAER – Novo
Aeroporto, SA.
Da análise preliminar da documentação recebida, e atendendo à dimensão e complexidade do
projecto, a APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, entendeu necessário proceder à nomeação
de uma Comissão de Avaliação alargada, por forma a abranger as diferentes valências técnicas
necessárias, pelo que foram solicitados exemplares adicionais do EIA (incluindo em suporte digital),
recebidos em 17/03/2010 (Ofício da NAER, SA com a referência 00226/2010), tendo-se então dado
início à instrução do processo.
O projecto em causa enquadra-se no Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, na sua actual
redacção, designadamente nas disposições do n.º 7, alínea a) “Construção de (…) aeroportos cuja
pista de descolagem e de aterragem tenha um comprimento de pelo menos 2100 m”.
A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Ofício Circular n.º 0187/2010, de
22/03/2010, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da APA
(entidade que preside), da Administração da Região Hidrográfica do Tejo, IP (ARH do Tejo), do
Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, IP (ICNB), do Instituto de Gestão do
Património Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR), da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), do Laboratório Nacional de
Energia e Geologia, IP (LNEG), do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, IP (LNEC), do Instituto
Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN) e da Secretaria
de Estado das Obras Públicas e das Comunicações (SEAOPC).
A CA é constituída pelos representantes a seguir indicados, nomeados pelas entidades atrás
referidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. João Sousa Teles e Eng.ª Paula Nunes da Silva (APA/GAIA);
Eng.º Augusto Serrano (APA/GAIA);
Eng.ª Maria Helena Alves (ARH do Tejo);
Eng.ª Helena Silva Pinto (ICNB);
Dr.ª Maria Ramalho e Dr. José Correia (IGESPAR);
Dr.ª Isabel Marques (CCDR-LVT);
Eng.ª Maria João Leite (APA/DACAR);
Dr. Ruben Dias (LNEG);
Eng.ª Margarida Cardoso da Silva (LNEC);
Prof.ª Cristina Castel-Branco e Arqt.ª Sandra Mesquita (ISA/CEABN);
Eng.º João Simões Viana (SEAOPC).

O EIA, datado de Março de 2010 e objecto da presente análise, é constituído pelos seguintes
documentos:
• Resumo Não Técnico;
• Relatório Síntese

o Tomo 1 – Capítulos Introdutórios e Descrição do Projecto;
o Tomo 2 – Caracterização do Estado Actual do Ambiente e sua Evolução na Ausência de
Projecto;
o Tomo 3 – Avaliação de Impacte Ambientais e Medidas de Mitigação;
o Tomo 4 – Monitorização, Gestão Ambiental e Capítulos Finais;
o Tomo 5 – Desenhos de Projecto;
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o Tomo 6 – Desenhos Temáticos;
o Tomo 7 – Anexos (partes 1/2 e 2/2).
No âmbito do procedimento de AIA, o EIA foi ainda complementado com os seguintes elementos:
• Aditamento ao EIA, datado de Junho de 2010, e composto pelos documentos:
o Resumo Não Técnico (reformulado);
o Tomo 1 – Relatório;
o Tomo 2 – Anexos (partes 1/3, 2/2 e 3/3).

• Aditamento 2 ao EIA, datado de Agosto de 2010, e composto pelos documentos:
o Relatório;
o Estudo dos Movimentos de Avifauna na Zona de Implantação do NAL (Relatório e Anexos).
Relativamente ao Estudo Prévio/Plano Director de Referência, foram disponibilizados os seguintes
documentos:
• Plano Director de Referência – Relatório de Definição do Projecto;

• Plano Director de Referência – Relatório de Definição do Projecto – Volume I;

• Plano Director de Referência – Relatório de Definição do Projecto – Volume II;

• Relatório de Definição do Projecto - Peças Desenhadas – Volumes I e II;
• Relatório Obrigatório 4.2 – Informação para o Consultor Ambiental;

• Estudo Hidrológico, Desvio e Regularização da Ribeira do Vale do Cobrão;

• Central de Trigeração (Estudo Prévio) – Memória Descritiva e Justificativa;
• ETA – Estação de Tratamento de Águas (Estudo Prévio);

• ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais (Estudo Prévio);

• Contrato de Prestação de Serviços de Estudo de Viabilidade de Ligações Futuras ao
Novo Aeroporto de Lisboa dos Sistemas de Redes e Serviços (Utilities) – Relatório Final;
2. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO
No âmbito da presente avaliação, a CA utilizou os procedimentos que a seguir se sistematizam:

• Análise global do EIA por forma a avaliar a sua conformidade, tendo em consideração as
disposições do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, e
do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.

• Solicitação de elementos adicionais ao proponente (dando origem ao documento Aditamento
ao EIA), no sentido de serem clarificadas algumas questões sobre o próprio projecto, mas
também sobre os factores ambientais; Ecologia, Recursos Hídricos, Qualidade do Ar, Ruído,
Paisagem, Usos do Solo e Ordenamento do Território, Socioeconomia e Património, para além
da reformulação do Resumo Não Técnico.
• Solicitação de informação complementar ao proponente (dando origem ao documento
Aditamento 2 ao EIA), no sentido de serem esclarecidas algumas questões remanescentes em
matéria de Ecologia, Recursos Hídricos, Qualidade do Ar, Ruído, Ordenamento do Território e
Identificação de Riscos.

• Análise sectorial do EIA, complementada com a consulta dos instrumentos de gestão territorial
em vigor para a área em estudo. Na avaliação da conformidade e análise técnica do EIA, as
apreciações técnicas específicas foram asseguradas pelas entidades que integram a CA, no
âmbito das respectivas competências e segundo a seguinte distribuição:
o APA: Ruído, Gestão de Resíduos e Consulta Pública;
o ARH do Tejo: Recursos Hídricos;
o ICNB: Ecologia;
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o IGESPAR: Património;
o CCDR-LVT: Solos e Usos do Solo, Qualidade do Ar, Ordenamento do Território e
Socioeconomia;
o LNEG: Geologia;
o LNEC: Identificação de Riscos;
o ISA/CEABN: Paisagem;
o SEAOPC: Projecto.

• Solicitação de pareceres a entidades externas à CA, designadamente ao Instituto de
Meteorologia, IP (IM), no que diz respeito ao factor ambiental “Clima”, à Autoridade Florestal
Nacional (AFN), à Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo (ERRANLVT) e ao Estado Maior da Força Aérea (EMFA), por forma a melhor habilitar a análise da CA
nalgumas áreas específicas, encontrando-se os contributos recebidos (ver Anexo 2) integrados
no presente Parecer (Anexo 2).

• Realização de duas visitas de reconhecimento ao local de implantação do Novo Aeroporto de
Lisboa e da envolvente próxima, respectivamente em 27/07/2010 e 06/09/2010, com a
colaboração de técnicos da NAER, SA, da empresa projectista e da equipa que realizou o EIA.
• Realização da Consulta Pública e análise dos seus resultados.

• Realização de sete reuniões de trabalho (cujas actas fazem parte do respectivo processo na
APA), visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a integração no Parecer da CA
das diferentes análises sectoriais e específicas e dos resultados da Consulta Pública, para
além da discussão das seguintes temáticas principais; definição e caracterização do projecto,
caracterização ambiental da situação existente, identificação e avaliação dos impactes e
definição das medidas de minimização e da monitorização.

• Definição de uma estrutura do Parecer da CA tendo em conta os pontos referidos
anteriormente, demonstrativa das várias etapas do processo de avaliação, com ênfase na
avaliação dos impactes e na definição de medidas de minimização e orientada para o apoio à
tomada de decisão.
3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO
3.1. Antecedentes do Projecto e Enquadramento Legal

Desde os anos 60 que os estudos de desenvolvimento e implementação do Novo Aeroporto
Internacional de Lisboa equacionaram, a Norte e a Sul do Tejo, várias localizações possíveis devido
às limitações que já nessa altura se antecipavam associadas ao Aeroporto da Portela onde, desde
1942, se encontra a funcionar o Aeroporto Internacional de Lisboa.
Em 1969 foi criado o Gabinete do Novo Aeroporto de Lisboa (GNAL) pelo Decreto-Lei n.º 48902, de 8
de Março, tendo por objectivo empreender, promover e coordenar toda a actividade relacionada com
a construção do Novo Aeroporto de Lisboa, data que marca o início de um longo processo de
selecção da localização da infra-estrutura.
Em 1972, o GNAL publica um relatório onde são apresentados os estudos preliminares efectuados,
indicando como possíveis localizações cinco zonas situadas na margem Sul do Tejo (Fonte da Telha,
Montijo, Alcochete, Porto Alto e Rio Frio). No relatório do GNAL foi ainda considerada a hipótese de
expansão do Aeroporto da Portela, a qual apresentava o inconveniente de o aeroporto se encontrar
praticamente dentro da cidade e não se vislumbrar qualquer hipótese de expansão. A localização de
Rio Frio foi, então, a que obteve a melhor classificação em termos dos critérios considerados no
referido estudo de localização.
As profundas alterações verificadas no transporte aéreo, motivadas pelo primeiro choque petrolífero
de 1973, associado, no caso nacional, à alteração de regime iniciada em 1974, e a consequente
perda de exclusividade na exploração do transporte aéreo com as ex-colónias, obrigaram a uma
reformulação da estratégia aeroportuária. Assim, em 1978 é constituída a ANA – Aeroportos e
Navegação Aérea, EP, que viria a integrar as funções do GNAL.
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Em 1982 são reapreciados os estudos anteriores, tendo, às localizações inicialmente estudadas
(Fonte da Telha, Montijo, Porto Alto, Rio Frio e Portela), sido acrescentadas as de Santa Cruz, Ota,
Azambuja, Alverca, Granja e Tires, na margem Norte, e Marateca, na margem Sul. As conclusões
deste novo estudo voltam a eleger Rio Frio como a localização preferencial para o NAL.
Em 1987 o Governo solicitou à ANA uma nova reapreciação do processo, tendo a preferência da
localização do novo Aeroporto Internacional de Lisboa recaído, pela primeira vez, sobre a Ota.
Posteriormente, em 1994, foram iniciados novos estudos comparativos que incidiram sobre Ota,
Montijo e Rio Frio. As conclusões não evidenciaram uma localização preferencial, apontando Rio Frio
como reunindo mais vantagens, a Ota como obtendo boa classificação relativamente ao
desenvolvimento regional e o Montijo conciliando as vantagens das outras duas opções, embora
apresentando impactes mais relevantes e difíceis de mitigar na óptica ambiental e social. Contudo, o
estudo não ponderou exigências ambientais decorrentes dos impactes sobre a Reserva Natural do
Estuário do Tejo.
Em 1997, a empresa ADP – Aéroports de Paris é encarregada de elaborar os estudos subsequentes
(com excepção das avaliações ambientais) e, através do Decreto n.º 42/97, de 21 de Agosto, o
Governo estabelece medidas preventivas de uso do solo para as potenciais localizações na Ota e em
Rio Frio, esta última contemplando duas orientações de pista.
Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 122/97, de 26 de Julho, foi criado um grupo de
trabalho, a funcionar junto da ANA, tendo por finalidade estabelecer os instrumentos legais
necessários para a criação de uma empresa de capitais públicos que procedesse à preparação e
execução das decisões referentes ao planeamento e construção de um novo aeroporto e à
preparação dos termos de referência para os estudos relativos à localização/viabilidade do novo
aeroporto. Neste contexto, foi criada a empresa NAER – Novo Aeroporto, SA, através do Decreto-Lei
n.º 109/98, de 24 de Abril.
No final da década de 90 foram elaborados os denominados “Estudos Preliminares de Impacte
Ambiental” (EPIA), respeitantes às duas localizações alternativas (Ota e Rio Frio), que integraram
diferentes componentes (operacionais, económicas, sociais e ambientais), em conformidade com
uma decisão do Governo fundamentada na Lei de Bases do Ambiente, justificando a realização,
nesta fase, de um procedimento de AIA, face à natureza, características e dimensão do
empreendimento em causa. Assim, através do Despacho Conjunto n.º 682/98, de 22 de Setembro, do
Ministério do Equipamento, Planeamento e Administração do Território e do Ministério do Ambiente,
foi constituída uma Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental, tendo como funções acompanhar a
elaboração dos EPIA e desenvolver a respectiva avaliação ambiental.
O procedimento de AIA decorreu entre Fevereiro e Julho de 1999, tendo a Comissão de Avaliação
concluído, no seu parecer emitido em Maio de 1999, que a localização do NAL na Ota seria menos
desfavorável do que em Rio Frio, pelo facto desta última alternativa apresentar graves condicionantes
que podiam pôr em causa a sua sustentabilidade ambiental. Consequentemente, em Julho de 1999, o
Governo tomou a decisão de seleccionar a Ota para localização do NAL.
Em conformidade com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-B/2000, de 27 de Abril, o
Governo decidiu prosseguir o desenvolvimento dos processos relativos à construção de um novo
aeroporto na Ota, tendo a NAER, SA promovido um conjunto alargado de estudos necessários.
Assim, em 2002, foi elaborado o “Plano Director de Referência de Desenvolvimento Conceptual do
Novo Aeroporto Internacional de Lisboa”.
Em complemento da concepção do projecto, e tendo por objectivo apoiar o desenvolvimento
subsequente do EIA, a NAER, SA decidiu apresentar à Autoridade de AIA (então, o Instituto do
Ambiente) uma Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do EIA do Novo Aeroporto de Lisboa. No
entanto, uma vez que decorridos dois anos após a deliberação da Comissão de Avaliação sobre a
PDA não foi apresentado o respectivo EIA, verificou-se a caducidade dessa deliberação, conforme
previsto no n.º 2 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, relativo ao regime jurídico
da AIA.
Em Novembro de 2005, numa iniciativa promovida pela NAER, SA, foram apresentados publicamente
os resultados de diversos estudos de reavaliação, realizados por consultores nacionais e
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internacionais, nomeadamente sobre a viabilidade de manutenção do Aeroporto da Portela através da
sua possível expansão ou da sua utilização em simultâneo com outro aeroporto na zona de Lisboa.
Os pareceres emitidos salientaram a inviabilidade da expansão do actual aeroporto para satisfação
das necessidades resultantes do acréscimo de tráfego aéreo. Verificou-se, ainda, que soluções
baseadas nas instalações aeroportuárias militares de Figo Maduro, Alverca ou Montijo não ofereciam
benefícios e não permitiam o prolongamento da vida útil do Aeroporto da Portela. Por outro lado, a
adopção de soluções implicando a operação simultânea de dois aeroportos em Lisboa não seria
desejável do ponto de vista comercial, operacional e de custos, tendo os estudos recomendado o
encerramento da Portela, logo que iniciada a exploração do NAL.
Tendo em conta o resultado destes estudos e considerando as limitações do Aeroporto da Portela
face às previsões de aumento do tráfego aéreo, o Governo anunciou a decisão de avançar com a
construção do NAL na zona da Ota.
Em 2006, foi dado início à elaboração de um novo Plano Director de Referência (PDR) para o NAL na
zona da Ota, tendo em conta a evolução do tráfego e das tendências entretanto verificadas e as
tendências previsíveis ao nível do transporte aéreo e do sector aeroportuário.
Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2007, de 25 Janeiro, o Governo determinou
que a privatização da ANA e a contratação da concepção, construção, financiamento e exploração do
NAL na Ota, seriam realizados através de uma operação única que conjugasse aquelas componentes
e que a exploração do serviço público aeroportuário seria efectuada em regime de concessão. O
Governo reafirmou, ainda, o encerramento da exploração do Aeroporto da Portela, em simultâneo
com o início, em 2017, da exploração do NAL.
A hipótese de localização do NAL na zona do Campo de Tiro de Alcochete (CTA) surgiu em Junho de
2007, em resultado da apresentação ao Governo, pela Confederação da Indústria Portuguesa (CIP),
de um relatório referente a um novo estudo (“Avaliação Ambiental de Localizações Alternativas para o
Novo Aeroporto de Lisboa”), realizado sob a coordenação do Instituto do Ambiente e
Desenvolvimento (IDAD). Tendo por base a avaliação de critérios ambientais, o estudo concluiu pela
possibilidade de considerar uma localização para o NAL que ainda não tinha sido estudada
anteriormente, situada na margem Sul do Tejo, com eventuais vantagens globais sobre a localização
na Ota. No relatório da CIP foram consideradas seis hipóteses de localização da plataforma
aeroportuária (H1 a H6), na zona do CTA e envolvente próxima.
Face a esta iniciativa, o Governo entendeu que esta nova hipótese de localização do NAL deveria
merecer uma apreciação mais aprofundada, de forma a comprovar a sua viabilidade e, se tal se
confirmasse, compará-la, do ponto de vista técnico, com a opção anteriormente tomada. Assim, na
sequência da decisão do Governo de ponderar alternativas de localização para o NAL, o Laboratório
Nacional de Engenharia Civil (LNEC) foi mandatado, em Junho de 2007, por Despacho do Ministro
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC), para realizar o “Estudo para Análise
Técnica Comparada das Alternativas de Localização do Novo Aeroporto de Lisboa na Zona da Ota e
na Zona do Campo de Tiro de Alcochete”, cujo relatório foi entregue ao Governo a 10 de Janeiro de
2008.
Tomando como base de partida as seis alternativas de localização da plataforma apresentadas no
relatório da CIP, o estudo do LNEC procedeu à selecção da zona a adoptar como referência, tendo a
escolha recaído na localização identificada por H6. A escolha foi determinada, não só, pela
apreciação dos resultados apresentados no estudo da CIP (que ao nível da análise comparativa
efectuada, circunscrita sobretudo a factores ambientais, a apontava como sendo a mais favorável, de
acordo com a maior parte dos indicadores e cenários utilizados) como, também, pelos seguintes
motivos:

• Pela orientação (idêntica à H4), que se afigurou ser a mais plausível comparativamente às
outras, atendendo quer a factores climáticos (como a direcção dos ventos dominantes), quer à
utilização do espaço aéreo (como interferências com a operação de outros aeroportos,
designadamente militares).
• Pelo facto de ser a alternativa com a maior parte da sua área inserida no interior do perímetro
do CTA, minimizando áreas a expropriar a particulares.
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Outro pressuposto assumido no estudo do LNEC, tendo por objectivo uma análise comparativa das
duas localizações, foi o de utilizar como referência na zona seleccionada (H6) uma infra-estrutura
aeroportuária com uma configuração em tudo semelhante à prevista nos estudos previamente
realizados para a Ota, com as seguintes características principais:
• Duas pistas paralelas com 3.600 m de comprimento e orientação 01-19;
• Distância de 1.700 m entre os eixos das pistas;
• Caminhos de circulação, terminal e infra-estruturas de apoio localizados entre pistas.

Deste modo, o referido layout foi implantado na parcela H6 definida no estudo da CIP, com uma área
de 1.250 ha (5,0 x 2,5 km).
Na primeira fase do estudo do LNEC (análise de viabilidade), atendendo à premência da sua
conclusão, foi esta a zona tomada como referência no âmbito de várias vertentes de análise
consideradas. No entanto, para efeitos da análise comparativa desenvolvida na segunda fase do
estudo, a área correspondente à plataforma H6 foi aumentada para 1.800 ha, área de implantação
prevista para o projecto do NAL na Ota. Para esse efeito, construiu-se um novo rectângulo (H6A),
através do prolongamento das arestas do H6 para 6,0 x 3,0 km, no interior do qual foi implantada a
mesma configuração da infra-estrutura aeroportuária.
Importa, contudo, salientar que, de acordo com o explanado no estudo do LNEC, a zona
seleccionada (H6A), tal como configurada, foi adoptada exclusivamente no âmbito e para as
finalidades estritas desse estudo, não resultando de nenhum estudo especificamente direccionado
para a identificação de uma solução óptima em termos de implantação do NAL na zona do CTA. De
facto, a orientação das pistas segundo a direcção 01-19 para o CTA ficou sujeita a confirmação, em
função dos resultados do estudo da meteorologia para o local, que na data de entrega do referido
relatório ainda não estava concluído.
Posteriormente, tendo por base o estudo “Caracterização das Condições Meteorológicas e Climáticas
das Regiões de Alcochete e Ota para Fins de Operações Aeronáuticas”, elaborado pelo Instituto de
Meteorologia (Outubro de 2007), e onde se demonstra que os rumos dominantes do vento em
Alcochete são de Norte (23%), seguidos de NE, NW e W, verificou-se que a orientação ideal seria a
17-35, ou seja, aproximadamente NNW/SSE. Deste modo, foi adoptada, para efeitos do
prosseguimento do estudo do LNEC, uma nova implantação para o NAL com a designação H6B que
resulta apenas da rotação da anterior implantação (H6A).
Note-se, no entanto, que de acordo com o estudo do LNEC, a orientação original não ficou
inviabilizada, pelo que se outros factores fossem posteriormente considerados determinantes, então
qualquer das duas zonas (H6A e H6B), ou zonas com orientações intermédias para as pistas, seriam
admissíveis do ponto de vista aeronáutico. Caso a opção para a localização do NAL viesse a incidir
na zona do CTA, o estudo do LNEC previa, assim, ajustamentos no local referenciado (H6B) e
eventuais outras configurações aeroportuárias, incluindo expansões que se afigurassem adequadas,
em função das características locais e de outros condicionamentos ditados pelos necessários estudos
a desenvolver subsequentemente.
Tendo presente o estudo comparativo entregue pelo LNEC em Janeiro de 2008, o Conselho de
Ministros resolveu homologar e adoptar, em termos gerais, as conclusões e recomendações do
relatório do LNEC, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2008, de 22 de Janeiro, e
em consequência, aprovou preliminarmente a decisão de localização do NAL no CTA, associada à
solução rodo-ferroviária para a Terceira Travessia do Tejo. O Governo entendeu, também, que a
aplicação dos princípios do regime da avaliação ambiental de planos e programas, vertidos no
Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, em especial, da possibilidade das diferentes entidades
com responsabilidades ambientais e da população em geral se poderem pronunciar sobre o relatório
do LNEC, seria benéfica para qualquer tomada de decisão.
Por Despacho do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, a NAER, SA foi então
incumbida de promover as consultas públicas e institucionais do referido estudo, cujos resultados
foram posteriormente remetidos ao LNEC, permitindo-lhe, em sequência, elaborar o relatório da
“Avaliação Ambiental Estratégica do Estudo para a análise técnica comparada das alternativas de
localização do novo aeroporto de Lisboa na zona da Ota e na zona do Campo de Tiro de Alcochete”,
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cuja versão do Relatório Ambiental data de Maio de 2008. De referir que a avaliação ambiental
efectuada confirmou o CTA como localização preferencial.
Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2008, de 26 de Maio, o Conselho de Ministros
resolveu:

• Adoptar, em termos gerais, as conclusões e recomendações do “Estudo para a análise técnica
comparada das alternativas de localização do novo aeroporto de Lisboa na zona da Ota e na
zona do Campo de Tiro de Alcochete - relatório ambiental - versão final” do LNEC, confirmando
a aprovação da localização do NAL na zona do CTA.

• Mandatar o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, enquanto membro do
Governo responsável pela condução do processo de construção do NAL, para promover a
divulgação pública do mencionado relatório final elaborado pelo LNEC, bem como para
promover o cumprimento das recomendações enunciadas no mesmo.
• Mandatar a NAER, SA para, em colaboração com o LNEC, promover a elaboração da
Declaração Ambiental, com o mesmo teor e alcance da que se encontra prevista no artigo 10.º
do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho.
• Mandatar, ainda, o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações para promover a
elaboração do plano de desenvolvimento do projecto de construção do NAL na zona do Campo
de Tiro de Alcochete, tendo em vista a construção e entrada em funcionamento daquela infraestrutura até à data limite de 2017.

A Declaração Ambiental, consubstanciada no Relatório 196/2008 – DHA, emitida pelo LNEC em Maio
de 2008, inclui recomendações e medidas de controlo para o desenvolvimento do projecto do NAL
(algumas das quais atribuídas à NAER, SA), encontrando-se identificadas as medidas a adoptar
relativamente ao planeamento da infra-estrutura aeroportuária e segurança aérea, à salvaguarda de
valores naturais e culturais existentes e ao ordenamento do território, à avaliação de impactes do NAL
e à monitorização e gestão de riscos.
Importa ainda salientar, que para prevenir a ocorrência de alterações ao uso do território nas áreas
identificadas no relatório do LNEC, bem como a emissão de licenças ou autorizações que pudessem
comprometer a concretização de um empreendimento desta relevância para o País, foi aprovado o
Decreto n.º 19/2008, de 1 de Julho, que estabelece medidas preventivas (compreendendo o Campo
de Tiro de Alcochete e a respectiva envolvente num raio de 25 km) para salvaguarda das condições
necessárias ao planeamento, construção, operação e futuras expansões do NAL, das actividades que
lhe estão associadas, e das respectivas acessibilidades, tanto ferroviárias como rodoviárias, tendo
ainda em conta a necessidade de salvaguarda de um adequado ordenamento do território e uma
efectiva protecção do ambiente. O prazo de vigências das medidas preventivas foi posteriormente
prorrogado por mais um ano, através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 50/2010, de 19 de
Julho.
Na sequência da aprovação da localização do NAL na zona do CTA, a NAER, SA deu início ao
desenvolvimento do Plano Director de Referência (PDR) do NAL, tendo por base a área H6B do
estudo do LNEC. Salienta-se, uma vez mais, que o LNEC previa ajustamentos no local referenciado
(H6B) e eventuais outras configurações aeroportuárias, incluindo expansões que se afigurassem
adequadas, em função das características locais e de outros condicionamentos ditados pelos
necessários estudos a desenvolver subsequentemente.
O processo de concepção do projecto, pela NAER, SA e os seus consultores, atendeu às normas e
regulamentos aeroportuários, nacionais e internacionais, tendo culminado com a adopção de um
polígono para a implantação do NAL, que apresenta uma área total de 3.383 ha, ao qual está
associado o layout final estabelecido para o NAL. A implantação do NAL foi definida de modo a
optimizar a área disponível integrada no CTA e de molde a permitir salvaguardar a sua potencial
expansão (de duas para quatro pistas), expansão essa que, caso se justifique, terá lugar apenas
após o período horizonte do projecto (2050), que coincide com o período da concessão.
Desta área de implantação do projecto, apenas 1.920 ha (nos quais se incluem 145 ha abrangidos
pelos trabalhos de regularização fluvial) serão ocupados pelo NAL, e, portanto, sujeitos a
terraplenagens. A área directamente afectada pela plataforma aeroportuária do NAL, até 2050,
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corresponde a 1.775 ha, valor este que é semelhante à área da plataforma H6B considerada no
estudo do LNEC (1.800 ha).
Deste modo, o projecto do NAL encontra-se em fase de Plano Director (prática que, segundo o EIA, é
comum no âmbito aeroportuário), tendo sido levado ao detalhe de Estudo Prévio nos domínios
considerados relevantes para o presente procedimento de AIA.
3.2. Justificação e Objectivos do Projecto
A situação referenciada ao ano de 2008 para o sector aeroportuário, relativamente ao movimento de
aeronaves, passageiros e carga, demonstra que o Aeroporto de Lisboa (Portela) constitui o principal
aeroporto nacional, tendo movimentado nesse ano cerca de 55% dos passageiros e 65% da carga
dos aeroportos nacionais, caracterizando-se por ter um perfil de ligações que coloca esta infraestrutura no eixo de movimentações dos principais fluxos de passageiros internacionais e nacionais,
constituindo o principal “hub nacional”, o que significa que se trata do principal ponto de confluência
de fluxos aéreos e de transferência de passageiros e carga com origens e destinos diversos.
O Aeroporto de Lisboa revela uma vocação essencialmente internacional no tráfego comercial de
passageiros (85% do tráfego comercial total em 2008), que se tem vindo a acentuar nos últimos anos.
De acordo com a informação constante do EIA, as dinâmicas de crescimento evidenciadas pelas
diferentes categorias de tráfego comercial no período 2000-2008 permitem concluir o seguinte:

• O crescimento do tráfego comercial analisado globalmente tem-se processado de forma
progressiva (10% entre 2001 e 2008), tendo crescido de forma mais intensa no período 20032004 (11,1%) e apresentado valores ligeiramente negativos (-0,4%) no período 2000-2001,
facto a que não deverão ser alheias as repercussões ao nível internacional do 11 de Setembro
de 2001.
• O tráfego doméstico tem vindo a perder, progressivamente, importância nos fluxos aéreos
estabelecidos a partir do Aeroporto de Lisboa, registando variações anuais negativas para a
grande maioria dos anos do período considerado (-5,2% em 2002-2003).
• A parcela respeitante ao tráfego comercial “trânsito” regista, por sua vez, uma natureza
oscilante num contexto de pequena representatividade face ao total de tráfego.

A caracterização do tráfego do Aeroporto de Lisboa, em termos de origem/destino, permite registar
um significativo peso da União Europeia no tráfego de passageiros (59%), com especial contributo
das movimentações internas para a Madeira, Açores e outras zonas de Portugal Continental (15%).
No que se refere à distribuição geográfica dos passageiros com origem/destino em países da União
Europeia, são de destacar as importâncias relativas que assumem a Espanha (19%), a França (13%)
e a Alemanha (11%). No grupo que inclui países terceiros destacam-se as representatividades da
América do Sul (47%) e África (34%), seguindo-se-lhes, com menor representatividade, a América do
Norte (14%) e a América Central e Caraíbas (5%).
A movimentação de carga no Aeroporto de Lisboa apresentou um crescimento de cerca de 11%,
entre 2002 e 2008, destacando-se o aumento registado no último ano de cerca de 7%. No entanto,
desde 2004 estes valores têm vindo a diminuir (entre 2005 e 2006 registou-se uma redução de 0,9%
nos fluxos de carga, o que corresponde a menos 758,9 toneladas transportadas por via aérea no
Aeroporto da Lisboa) e que resulta, em grande medida, da incapacidade que o terminal de carga da
Portela apresenta para dar resposta à procura, levando a TAP a deslocar para o Aeroporto Francisco
Sá Carneiro parte desta operação.
A estrutura do tráfego comercial de carga não evidencia diferenças significativas face ao tráfego
comercial de passageiros, assistindo-se, igualmente, à preponderância do tráfego internacional (85%)
neste tipo de fluxo.
Do ponto de vista da justificação da necessidade do projecto do NAL como solução de aeroporto
único, interessa, em primeiro lugar, avaliar as consequências de duas eventuais soluções distintas; a
denominada “Opção Zero”, isto é, a manutenção do funcionamento do Aeroporto da Portela numa
realidade de stand alone e a denominada “Operação Dual”, isto é, a manutenção em operação do
Aeroporto da Portela em conjunto com a infra-estrutura complementar do Novo Aeroporto de Lisboa
na zona do CTA.
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Opção Zero
O Aeroporto de Lisboa (Portela) dispõe de um sistema de duas pistas cruzadas dependentes, sendo
no entanto a pista 03/21 responsável pelo processamento de 90% do tráfego. Esta pista tem um
comprimento de 3.805 m e está apetrechada para operações de aproximação de precisão CAT
I/II/IIIb. A pista 17/35, com 2.400 m, não permite operações por instrumentos de precisão. A sua
utilização é reduzida, sendo operada apenas nas aproximações Sul/Norte, durante dois meses (Maio
e Junho) em que a Nortada típica da área de Lisboa se faz sentir mais fortemente, sendo nestas
circunstâncias a orientação desta pista mais favorável.
As várias análises de capacidade do sistema de pistas do Aeroporto de Lisboa, efectuadas ao longo
dos últimos anos, demonstraram que a intensificação da utilização da pista 17/35 diminui, de facto, a
capacidade global, em vez de a aumentar, o que conduz a que o seu uso seja hoje restrito a
situações excepcionais, durante períodos de ponta. O sistema de pistas e caminhos de circulação
existentes no aeroporto da Portela não permitem processar mais de 40 movimentos por hora, de um
modo sustentável pois, para além das limitações do caminho de circulação (taxiway) paralelo
existente, não existe um segundo taxiway paralelo, distribuidor de tráfego.
É igualmente conhecido que um dos constrangimentos mais gravosos do aeroporto é a capacidade
da plataforma de estacionamento de aeronaves, não obstante as diversas intervenções realizadas
para aumento do número de posições, limitadas, no entanto, pelo espaço disponível. O Aeroporto de
Lisboa processa, actualmente, 36 movimentos por hora (chegadas + partidas) e dispõe de 55/63
stands, consoante a tipologia de aeronaves a acomodar.
Desde 2006 encontra-se em implementação um Plano de Desenvolvimento do Aeroporto de Lisboa
(Portela), com o objectivo de introduzir melhorias nos serviços prestados a operadores e passageiros,
de acordo com a procura prevista, até à entrada em funcionamento do Novo Aeroporto de Lisboa.
Após a implementação do plano, prevêem-se as seguintes capacidades:
Quadro 3.1: Capacidade máxima do Aeroporto de Lisboa (Portela)
Infra-estrutura

Capacidade actual

Pista
36 movimentos/hora
Stands
46/51
Terminal
3200 pax/hora
Portas de embarque
26
Pontes telescópias
7
Carga
80 mil ton/ano
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

Capacidade após o plano de
desenvolvimento
40 movimentos/hora
57/64
4320 pax/hora
47
20
100/150 mil ton/ano

A possibilidade de processar 40 movimentos por hora, não significa que não se possam verificar
períodos de ponta superiores, embora apenas em situações excepcionais e não de forma
sustentável, podendo ainda verificar-se constrangimentos futuros operacionais ao nível dos
estacionamentos durante as horas de maior movimento, devido às restrições dos stands (quer em
termos de número disponível, quer em termos da sua tipologia) e respectiva incapacidade para
acomodar a procura de muitas aeronaves Wide Body em simultâneo.
Perspectiva-se, deste modo, que o Aeroporto de Lisboa (Portela) após a implementação do Plano de
Desenvolvimento, actualmente em curso, poderá acomodar um volume anual de 18 milhões de
passageiros, sem diminuição relevante da qualidade do serviço prestado no terminal de passageiros.
A evolução do comportamento do tráfego no Aeroporto de Lisboa, relativamente ao ano de 2009,
para o qual se perspectivava uma descida de 3,4%, permite verificar uma realidade diferente, com
uma situação mais favorável, quando comparada com grande parte dos aeroportos europeus,
descendo apenas 2,5% em relação ao ano de 2008. Em complemento, o movimento de passageiros
na Portela, em Janeiro de 2010, registou um acréscimo de 4,6 % em relação ao período homólogo de
2009. A expectativa é pois, de que num horizonte máximo de 3 anos (em 2012), seja retomado no
aeroporto da Portela o volume de tráfego verificado em 2008, ou seja, 13,6 milhões de passageiros.
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Embora se estime ser possível acomodar na Portela um volume de tráfego superior ao da capacidade
estimada para o actual aeroporto de Lisboa (18 milhões de passageiros), ainda que implicando a
degradação da qualidade de serviço, não se considera alcançável o volume teórico previsto de 25,8
milhões de passageiros no final do período de concessão (2050). No entanto, mesmo considerando
essa possibilidade, seriam inevitáveis perdas de tráfego logo desde 2018, já que o Aeroporto da
Portela operaria com restrições nas horas de maior movimento.
Segundo o EIA, mesmo considerando a perspectiva (não realista) de que a Portela viria a acomodar
25,8 milhões de passageiros por ano, no fim do período da concessão (2050), com a inerente
degradação da qualidade do serviço prestado, os estudos realizados perspectivam um tráfego
perdido de cerca de 290 milhões de passageiros no período entre 2018 e 2050.
Por outro lado, verificando-se que o Aeroporto da Portela funciona 24 horas por dia, durante 365 dias
por ano, sendo muito reduzido, por restrições legais, o número de movimentos no período
compreendido entre as 00h00 e as 06h00, perspectivam-se os seguintes impactes ambientais
negativos a partir de 2017 e até 2050:

• Proximidade e sobrevoo da Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo com algum
potencial de bird-strike, para o qual contribui a sobreposição das superfícies de aproximação
com áreas classificadas do Estuário do Tejo.

• Afectação, na vizinhança do Aeroporto da Portela, da forte concentração urbana, com diversas
utilizações sensíveis ao ruído, nomeadamente os núcleos habitacionais de Alvalade e Campo
Grande, em Lisboa e de Camarate, Musgueira e Charneca, em Loures, bem como instalações
hospitalares (Hospital Júlio de Matos e Hospital de Santa Maria), escolares (Cidade
Universitária, Universidade Católica, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa), e científicas
(Laboratório Nacional de Engenharia Civil), entre muitas outras.
• Degradação na qualidade do ar na envolvente à área de implantação do aeroporto excedendo
previsivelmente os limites legais quanto ao poluente NO2, afectando potencialmente uma
população estimada de 151.692 residentes (a estimativa da população afectada não teve em
conta a evolução da população residente até ao ano de 2050).

• Degradação do ambiente sonoro para cerca de 49.600 residentes, com níveis de ruído acima
de 65 dB(A), no período integrado dia-entardecer-noite (Lden). Refira-se que à semelhança do
que foi efectuado para a qualidade do ar, a estimativa da população afectada também não teve
em conta a evolução da população residente até ao ano 2050.

• Aumento da degradação das condições de habitabilidade, de ensino/trabalho, para a prática
desportiva e de lazer, de unidades de saúde e religiosas, com contributo para os níveis de
stress e/ou de dificuldades de concentração nas populações presentes e residentes na
envolvente da Portela, face à manutenção/incremento dos níveis de degradação acústica e de
qualidade do ar.

• Agravamento progressivo do congestionamento do tráfego rodoviário, decorrente do natural
crescimento dos fluxos rodoviários urbanos e suburbanos nos eixos principais de acesso ao
aeroporto, com sobrecarga das vias urbanas com origem ou destino no Aeroporto da Portela,
ainda que para este caso específico a ligação à rede de metro, a partir de 2011, pudesse vir a
permitir algum desanuviamento temporário.

• Expectável reforço da centralidade de Lisboa na Área Metropolitana de Lisboa e no sistema
urbano regional e nacional, condicionando um desenvolvimento mais equilibrado do território
metropolitano.

• Riscos de contaminação do Estuário do Tejo com origem em derrames na infra-estrutura ou
nos eixos rodoviários de acesso, para além de risco de acidente envolvendo o transporte de
combustíveis para o aeroporto, também agravado pelo crescente congestionamento da rede
viária de acesso (dada a dependência do aeroporto face ao transporte de combustível por via
de veículos pesados).

Neste contexto, a manutenção do funcionamento do Aeroporto da Portela numa realidade standalone não pode ser considerada uma opção viável, nem ambientalmente sustentável. As
características específicas da infra-estrutura aeroportuária da Portela e a sua localização tornam
evidente a existência de constrangimentos determinantes à sua capacidade de expansão. Com efeito,
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independentemente dos investimentos passíveis de serem realizados na Portela, existe um limite a
partir do qual a infra-estrutura não poderá corresponder às procuras de tráfego previstas.
Efectivamente, ainda que seja discutível o ano a partir do qual a situação se torna limite, a Portela
apresenta-se como uma infra-estrutura limitada, com reduzida capacidade para dar resposta às
solicitações de procura previstas.
Refere ainda o EIA, que o desenvolvimento da região da Grande Lisboa exige condições de
competitividade em termos europeus e mundiais, o que determina novas funções qualificadas dando
origem a efeitos de arrastamento positivos no desenvolvimento das outras regiões nacionais. A mera
expansão do Aeroporto da Portela, no actual enquadramento, não permitiria à região de Lisboa
disputar, em termos concorrenciais e sustentadamente, os novos desafios internacionais a nível do
desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo.
Operação Dual
O nível de tráfego gerado numa região é fundamental para o sucesso da coexistência de mais do que
um aeroporto nessa região. De acordo com um estudo realizado no passado por um especialista em
matérias aeroportuárias do Massachusetts Institute of Technology (MIT), o nível mínimo de tráfego
para justificação de um sistema dual numa região deve pressupor a existência de 10 milhões de
passageiros como tráfego de origem (metade dos passageiros que passam numa região num
determinado ano, sem incluir os passageiros em transferência e em trânsito), prevendo que esse
patamar de exigência, para 2010, atingisse um mínimo de 12 milhões de passageiros.
Refere também o EIA que, actualmente no seio da “indústria”, se considera que, para justificar a
operação simultânea de dois aeroportos numa região, se deve atingir cerca de 40 milhões de
passageiros, dos quais, pelo menos, 15 milhões sejam de tráfego de origem.
Em Lisboa, mesmo no horizonte de 2018, logo após a abertura prevista do novo aeroporto, o tráfego
de origem será previsivelmente de apenas 7,6 milhões de passageiros, prevendo-se que o tráfego
total atinja 19 milhões. Só no horizonte de 2045 se atingiria o limiar hoje considerado como mínimo
(15 milhões de passageiros de origem) para sustentar e justificar a existência de uma operação
conjunta de dois aeroportos na região de Lisboa. Esta disparidade parece evidenciar desde logo, a
desadequação de considerar uma operação dual para o sistema aeroportuário de Lisboa.
Os padrões mínimos indicados são verificados em algumas cidades que dispõem de mais do que um
aeroporto servindo uma mesma cidade e região, que são frequentemente indicadas como exemplo,
mas que, de facto, em nada são comparáveis em termos de escala com o que se verifica na Região
de Lisboa. Assim:

• Paris tem uma área metropolitana de 11,8 milhões de habitantes e os aeroportos de Charles de
Gaulle e de Orly transportam anualmente 60 e 26 milhões de passageiros, respectivamente.
• Londres tem uma área metropolitana de 12 milhões de habitantes e Heathrow, Gatwick e
Stansted transportam anualmente 67, 34 e 22 milhões de passageiros, respectivamente.

• Nova Iorque tem uma área metropolitana de 18,8 milhões de habitantes e os aeroportos de
Nova Iorque e de Newark transportam anualmente 48 e 35 milhões de passageiros,
respectivamente.

Em contraponto, Madrid, com uma área metropolitana de 6 milhões de habitantes e um volume anual
de 50 milhões de passageiros, adopta uma solução de aeroporto único integrado.
Por outro lado, há vários exemplos, mal sucedidos, de cidades de menor escala (ainda assim superior
à de Lisboa, em diversos casos) que optaram por soluções duais, cujos resultados demonstraram ser
ineficientes e insustentáveis económica e financeiramente e mesmo geradores de situações críticas
para as companhias aéreas e para os operadores aeroportuários, com prejuízos para o país. São
disso exemplo os casos de Montreal, no Canadá, e de Milão, em Itália, sobejamente conhecidos
pelos resultados desastrosos decorrentes da operação de dois aeroportos numa região sem procura
suficiente para promover a sustentabilidade adequada deste tipo de infra-estruturas que, não só
exigem retorno de avultados investimentos, como também custos operacionais assinaláveis.
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Acresce que a análise da gestão do tráfego e do espaço aéreo, efectuada através de simulação pela
Eurocontrol (Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea), conclui que a
manutenção dos dois aeroportos em operação simultânea, a uma distância de apenas 30 km em
linha recta (que é percorrida a baixa altitude pelas aeronaves em cerca de 3 minutos) não só é muito
complexa como apresenta uma vida útil muito limitada.
Neste cenário, seriam ainda expectáveis os seguintes factores negativos:

• Resistência das companhias aéreas em abdicar de direitos jurídicos que dispõem quanto a
slots na Portela pressionando para manter a operação apenas aí, sendo que a continuidade
desta pressão seria geradora de prejuízos graves na prestação do serviço (passageiros e
carga) e na diversidade da oferta.

• Aumento dos custos dos serviços de tráfego aéreo, nomeadamente com o equipamento e
pessoal, com risco de fim expectável do hub e insustentabilidade económica e financeira do
sistema.

• Custos acrescidos para as companhias aéreas que tivessem de assegurar serviços nos dois
aeroportos, nomeadamente as nacionais, devido à duplicação da respectiva operação e
instalação na Portela e no NAL, com risco de sustentabilidade, por perda do respectivo hub, da
companhia nacional TAP. Mesmo para as Companhias Aéreas de Baixo Custo (Low Cost
Airlines – LCC), a utilização de uma eventual nova infra-estrutura aeroportuária no CTA
complementar da Portela, não seria atractiva, uma vez que seria impossível praticar naquela
nova infra-estrutura taxas aeroportuárias especialmente reduzidas, nomeadamente em
comparação com a Portela.

• Reduzida eficiência do ponto de vista das acessibilidades e do sistema de transportes para
ligação à nova infra-estrutura aeroportuária (complementar) a implantar no CTA, a qual seria
dimensionada para dar resposta a uma procura de 3,8 milhões de passageiros a atingir em
2022 (não considerando expectativas de perda de tráfego de transferência), valor este
dificilmente justificável em face dos elevados investimentos em estradas e ferrovias para servir
os respectivos passageiros. Os operadores de transporte também estabeleceriam níveis fracos
de oferta, contrariamente ao que seria essencial para as condições de afirmação da nova infraestrutura aeroportuária complementar, enfraquecendo ainda mais a sua atractividade junto do
mercado.

• Do ponto de vista da economia local e regional, a solução de operação dual desperdiçaria o
potencial de geração de riqueza e de qualificação passíveis de serem atingidos com a
construção de um aeroporto único, pois o poder de indução e de atracção de actividades
económicas que um aeroporto comprovadamente exerce na sua área envolvente está
associado à sua dimensão de mercado e à diversificação de serviços que a sua actividade
integra. A nova infra-estrutura complementar a implantar no CTA não teria condições para
atrair, com significado, a instalação de actividades económicas na sua envolvente, nem para
impulsionar uma requalificação do território. A manutenção do Aeroporto da Portela em
operação não traria valor acrescentado adicional em Lisboa, dada a inexistência de espaço, na
envolvente, para fixação de novas actividades geradoras de emprego e de riqueza,
permanecendo apenas as que hoje já existem.
O projecto do NAL na zona do CTA, numa perspectiva de aeroporto único, pretende assim dar
resposta à necessidade da região de um novo aeroporto, diferente do actual, na dimensão, na
eficiência e na flexibilidade, que possa reforçar e ser motor da sua atractividade internacional. Só
dessa forma será possível dispor não só de um aeroporto como, também, de parques empresariais,
zonas de actividades logísticas e centros de distribuição, pólos hoteleiros, zonas de escritórios,
parques imobiliários, redes de transportes terrestres possuindo nós relevantes e com diversos tipos
de intermodalidade, nomeadamente com os novos serviços ferroviários urbanos e interurbanos, isto
é, novos pólos de desenvolvimento com capacidade para influenciar, quer a configuração espacial
das grandes aglomerações urbanas, quer a especialização económica das economias regionais em
que se inserem.
É neste contexto que se justifica o projecto do NAL, consubstanciando a alteração do conceito de um
aeroporto da cidade de Lisboa para um aeroporto da região de Lisboa, que assegure o potencial de
crescimento da procura do transporte aéreo na região de Lisboa e os objectivos estratégicos para o
sector aeroportuário nacional de impulsionar e de dar resposta ao mercado em boas condições de
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segurança, qualidade e fiabilidade, congregando todas as valências e tipologias de serviço e, nesse
sentido, afirmando o posicionamento e a atractividade do aeroporto de Lisboa no contexto
internacional.
Como principais objectivos do projecto, são apontados 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 que, evoluindo por fases
ao longo do horizonte do projecto, adapte a capacidade do aeroporto à procura.

• Permitir operações de hubbing (transferências 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.

• Assegurar as actividades de aviação e não-aviação em áreas que constituam uma melhoria
operacional para o aeroporto e permitam uma operação eficaz e eficiente de cada uma das
actividades.
• Manter uma actividade sustentável, sendo o seu operador reconhecido como membro
responsável e valioso da comunidade e como motor económico fundamental para a cidade de
Lisboa, para a região e para o país, potenciando a geração de emprego e de riqueza.
• Preservar e salvaguardar terrenos, não ocupados no horizonte do projecto (2050), como
garantia para um eventual alargamento do aeródromo para quatro pistas, agrupadas em pares,
resultando em dois grupos de pistas, nascente e poente, com uma ampla separação entre si.

• Preservar e salvaguardar áreas na plataforma para permitir o ulterior 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.
• Assegurar uma boa acessibilidade e padrões de serviço de transportes terrestres com a boa
articulação com outros modos de transporte, nomeadamente a rede de alta velocidade.

3.3. Localização do Projecto e Áreas Sensíveis
A área de implantação do NAL situa-se a cerca de 40 km a Este de Lisboa, na região de Lisboa e
Vale do Tejo, abrangendo o território da freguesia de Samora Correia (concelho de Benavente) e o
território da freguesia de Canha (concelho do Montijo), encontrando-se maioritariamente inserida
dentro dos limites do Campo de Tiro de Alcochete (CTA) que constitui uma infra-estrutura sob gestão
da Força Aérea Portuguesa.
O NAL será implantado no limite nascente do CTA, desenvolvendo-se paralelamente à EN10 e à A13,
sendo delimitado a Norte pela Herdade de Vale Cobrão, pela Herdade da Vargem Fresca
(Portucale/Ribagolfe) e pela Companhia das Lezírias.
Os aglomerados populacionais mais próximos são os indicados no quadro seguinte:
Quadro 3.2: Proximidade a aglomerados populacionais
Localização

Aglomerados Populacionais
Canha
Taipadas
Nascente
Foros do Carrapatal
Bairro de S. Gabriel
Norte
Santo Estêvão
Aldeia Nova da Aroeira
Sul
Foros das Passarinhas
Foros do Trapo
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

A área de implantação do projecto do NAL não está inserida em qualquer área sensível (na acepção
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção), designadamente:
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• Áreas protegidas (classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, que
estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade).

• Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Protecção Especial
(classificados nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, actualizado pelo DecretoLei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, e pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 115A/2008, de 21 de Julho, que aprova o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 relativo ao território
continental).
• Áreas sensíveis em termos patrimoniais (nomeadamente as áreas de protecção dos
monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público, definidas nos termos do Decreto-Lei
n.º 107/2001, de 8 de Setembro)

Face às características ecológicas e a proximidade à área de implantação do NAL, indicam-se no
quadro seguinte, as áreas classificadas no Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) e IBA
(Important Bird Areas) presentes num raio de 50 km da área de implantação do NAL:
Quadro 3.3: Áreas classificadas no âmbito da conservação da natureza num raio de 50 km do NAL
Área
Classificação
Localização face ao NAL
Reserva Natural do Estuário do Tejo
13,8 km a Oeste
ZPE do Estuário do Tejo (PTZPE010)
1,7 km a Norte
Sítio do Estuário do Tejo (PTCON009)
10 km a Oeste
Estuário do
Tejo
IBA do Estuário do Tejo (PT 021)
5,6 km a Sudoeste
Sítio da Convenção de RAMSAR
13,8 km a Oeste
Reserva Biogenética do Conselho da Europa
Reserva Natural do Estuário do Sado
18 km a Sul
ZPE do Estuário do Sado (PTZPE011)
ZPE do Açude da Murta (PTZPE011)
37 km a Sul
Estuário do
Sítio do Estuário do Sado (PTCON011)
14 km a Sul
Sado
IBA do Estuário do Sado
17,5 km a Sul
IBA do Açude da Murta
37 km a Sul
Sítio da Convenção de Ramsar
17,8 km a Sul
Parque Natural da Arrábida
23 km a Sudoeste
Sítio Arrábida / Espichel (PTCON010)
23 km a Sudoeste
Arrábida /
ZPE do Cabo Espichel (PTZPE050)
Cabo Espichel
48 km a Sudoeste
IBA Cabo Espichel (PT041)
Reserva Biogenética do Conselho da Europa
23 km a Sudoeste
ZPE da Lagoa Pequena (PTZPE049)
40 km a Sudoeste
Sítio Fernão Ferro / Lagoa de Albufeira (PTCON054)
34,5 km a Sudoeste
Lagoa de
Albufeira
Sítio da Convenção de Ramsar
34,5 km a Sudoeste
IBA da Lagoa Pequena (PT040)
40 km a Sudoeste
Sítio Cabrela (PTCON009)
25,6 km a Sudeste
Cabrela
IBA Cabrela (PT043)
Arriba Fóssil
Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da
da Costa da
40,5 km a Sudoeste
Caparica
Caparica
Comporta
Sítio Comporta / Galé (PTCON034)
37 km a Sul
Alverca
IBA das Salinas de Alverca e Forte da Casa (PT042)
25 km a Sudoeste
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

3.4. Condicionantes Territoriais
De acordo com o EIA, na área de implantação do projecto e na faixa envolvente estão presentes
algumas áreas de uso condicionado, para além de servidões e restrições de utilidade pública,
destacando-se:
•
•
•
•
•
•
•

Reserva Ecológica Nacional (REN);
Reserva Agrícola Nacional (RAN);
Povoamentos de sobreiro e azinheira;
Domínio Hídrico;
Servidão militar;
Servidão associada à rede de oleodutos;
Servidão associada à rede rodoviária;
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• Servidão radioeléctrica;
• Servidão associada a marcos geodésicos.
No que diz respeito a equipamentos e infra-estruturas relevantes potencialmente afectados pelo
projecto do NAL, há a referir o Centro de Retransmissão de Radiodifusão Sonora em Ondas Curtas
da RDP, localizado a nascente da área de implantação do NAL (freguesia de Canha), e que se
encontra em pleno funcionamento. Este centro radioeléctrico, instalado em S. Gabriel, é considerado
“Instalação de Interesse Público” e, está sujeito a servidão.
Importa novamente referir, que a área de implantação do NAL se insere na sua totalidade na área
sujeita às medidas preventivas estabelecidas no Decreto n.º 19/2008, de 1 de Julho. As medidas
preventivas, cujo prazo de vigência foi entretanto prorrogado por mais um ano (resolução do
Conselho de Ministros n.º 50/2010, de 19 de Julho), compreendem o Campo de Tiro de Alcochete e a
respectiva envolvente num raio de 25 km, área que foi subdividida em dez zonas, tal como se indica
no quadro seguinte:
Quadro 3.4: Medidas preventivas
Zonas
Zona 1
Zona 2

Caracterização
Zona reservada à construção das infra-estruturas operacionais e complementares do aeroporto
Zona de protecção ambiental (aplicação das restrições previstas na legislação do ruído)
Área de protecção com vista a assegurar o estabelecimento da superfície horizontal interior do
Zona 3
futuro aeroporto (superfície operacional determinada pelo anexo 14 da ICAO)
Área de protecção com vista a assegurar o estabelecimento da superfície cónica do futuro
Zona 4
aeroporto (superfície operacional determinada pelo anexo 14 da ICAO)
Área de protecção com vista a assegurar o estabelecimento da superfície de protecção às
ajudas rádio de aproximação de precisão do futuro aeroporto (superfície operacional
Zona 5
determinada pelo anexo 10 da ICAO)
Área de protecção com vista a assegurar o estabelecimento da superfície horizontal externa do
Zona 6
futuro aeroporto (superfície operacional determinada pelo anexo 14 da ICAO)
Zona 7
Área de protecção ao estudo das acessibilidades rodoviárias
Zona 8 e 9
Áreas de protecção ambiental (zonas reservadas à criação de áreas de reforço à ZPE)
Zona 10
Área de aplicação das medidas associadas à componente do ordenamento do território
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

3.5. Alternativas Estudadas
A localização do NAL na zona de Alcochete foi o resultado de um longo processo decisório sobre
localizações alternativas (tal como referenciado detalhadamente no ponto 3.1 do presente Parecer),
tendo a análise de critérios ambientais desempenhado um papel importante em algumas das etapas
desse processo de selecção. Neste particular, merecem destaque:

• O procedimento de AIA realizado em 1999 sobre os Estudos Preliminares de Impacte
Ambiental respeitantes às localizações alternativas Ota e Rio Frio.

• A aplicação dos princípios do regime da avaliação ambiental de planos e programas (DecretoLei n.º 232/2007, de 15 de Junho), ao Estudo para Análise Técnica Comparada das
Alternativas de Localização do Novo Aeroporto de Lisboa na Zona da Ota e na Zona do Campo
de Tiro de Alcochete, realizado pelo LNEC em 2007.

De referir que, para efeitos da análise comparada entre a localização da Ota e a localização na zona
do CTA, foram considerados os seguintes factores críticos:
•
•
•
•
•
•
•

Segurança, eficiência e capacidade das operações do tráfego aéreo;
Sustentabilidade dos recursos naturais e riscos;
Conservação da natureza e biodiversidade;
Sistema de transportes terrestres e acessibilidades;
Ordenamento do território e desenvolvimento regional;
Competitividade e desenvolvimento económico e social;
Avaliação financeira.

De acordo com a informação constante do EIA, para além das alternativas de localização, o
desenvolvimento do projecto do NAL teve em consideração outra tipologia de alternativas,
nomeadamente no âmbito da própria concepção e desenho do projecto (p.e. diferentes concepções
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do layout), na implantação e dimensão do projecto (p.e. número, comprimento e orientação das
pistas) e, ainda, alternativas técnicas e processos de construção (p.e. cota da plataforma, infraestruturas subterrâneas e localização de edifícios), tal como se sumariza no quadro seguinte:
Quadro 3.5: Resumo das alternativas ponderadas no projecto do NAL
Alternativas
Consideradas

Factor

Alternativa
Seleccionada

Localização do
NAL
em
Alcochete

Vários polígonos, total
ou parcialmente dentro
do CTA

Polígono
totalmente
dentro
do
CTA,
encostado a Nascente.

Número
pistas

2 pistas ou 4 pistas

2 pistas (com espaço
de reserva para mais 2
pistas).

Comprimento
das pistas

3.600 m ou 4.000 m

4.000 m

Orientação
das pistas

17/35
01/19

Localização do
terminal

Qualquer
localização
no
interior
da
plataforma

Zona Sul da área
central da plataforma

Conceito
terminal

do

Várias (6 diferentes)

Alternativa B2

Formato
terminal

do

Várias (7 diferentes)

“X” alargado

de

ou

18/36

ou

18/36

Justificação
Minimização de expropriações.
Afastamento da ZPE.
Redução da afectação da área de
montado.
Maximização
do
potencial
de
crescimento do Projecto.
Salvaguarda
de
espaço
para
crescimento futuro.
Recomendações da ICAO apontam a
temperatura de referência do local de
implantação como factor decisivo.
Temperatura de 31,6º C no CTA obriga
ao aumento do comprimento das pistas
em relação à Ota.
Quanto ao factor “vento”, a orientação
18/36 mostra o maior valor de UF de
todas as alternativas.
Minimiza as expropriações exteriores
ao CTA.
Só tangencialmente afecta a ZPE.
O movimento de terras é optimizado e
coloca as infra-estruturas terminais fora
de leitos das ribeiras.
Optimização
da
circulação
de
aeronaves no solo e redução dos
tempos de acessibilidade rodoviária e
ferroviária ao NAL a partir de Lisboa.
Concentração de todas as infraestruturas no interior das pistas.
Maximiza o número de posições de
aeronaves em contacto com o terminal.
Suaviza a configuração das posições
de estacionamento nos ângulos do X.
Permite um núcleo centralizado do
edifício com maior eficiência de espaço.
Garante uma circulação de passageiros
mais simples e mais intuitiva.
Simplifica a estratégia de ampliação.

Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

O Relatório Ambiental elaborado pelo LNEC deixou claro que, se a escolha do local recaísse na zona
do CTA, haveria que aprofundar o estudo preliminar, procurando uma optimização da implantação,
através não só da análise de possíveis translações (laterais e longitudinais) e rotações admissíveis
das pistas, relativamente à posição então definida, mas também da componente altimétrica, com
reflexos, nomeadamente, nos volumes de terras a movimentar.
Uma vez escolhida a localização Alcochete, havia que definir o local de implantação exacta do NAL,
dado que, mesmo em sede da aplicação dos princípios do regime da avaliação ambiental de planos e
programas (Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho), várias implantações haviam sido estudadas.
A escolha do local de implantação exacta do NAL teve por base a análise dos seguintes factores:

• Comprimento das pistas
Refira-se que no caso da implantação na zona do CTA, a temperatura de referência é de
31,6ºC (dados do Instituto de Meteorologia), o que, associado a restrições na escolha da
“aeronave crítica”, levou à adopção de um comprimento de pistas de 4.000 m. Este facto levou
a que, desde logo, as áreas de implementação estudadas pelo LNEC tivessem de ser maiores
do que as inicialmente previstas, dado que estas tinham por base pistas com um comprimento
de 3.600 m.
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• Número de pistas
Um dos aspectos referidos na avaliação ambiental efectuada que valorizou a localização
Alcochete é a maior capacidade de operações de tráfego aéreo e a capacidade de expansão
futura do NAL. Por esse facto, na fase de concepção do aeroporto foi julgado importante
acautelar, desde logo, uma possível futura construção de mais duas pistas, que poderão ser
construídas após o período de concessão (2050), caso as previsões de tráfego aéreo o
justifiquem. Assim, o projecto equaciona desde logo (e veio a contemplar) duas pistas paralelas
separadas por 2.180 m, com possibilidade de integração de duas pistas adicionais, se
necessário, após o período de concessão.

• Minimização dos impactes socioeconómicos
Uma das principais recomendações da avaliação ambiental foi a vantagem em conter todo o
desenvolvimento do NAL dentro do CTA, como forma de potenciar a desafectação da área
militar e de minimizar os impactes na envolvente. Nesse sentido, a primeira opção tomada foi a
de maximizar a área do NAL incluída dentro do perímetro do CTA. Esta opção descartou
algumas das outras possíveis localizações, nomeadamente as que estavam baseadas num
posicionamento mais a Sul. A configuração final inclui apenas uma pequena área de 56,3 ha
que não se encontra dentro dos limites daquela Unidade Militar.
• Protecção do Montado de sobro
Uma vez estabelecida a intenção de maximizar a implantação do NAL dentro do CTA, um dos
critérios de alternativas de localização considerados na selecção da implantação do aeroporto
no CTA foi baseada no facto de existirem, na parte Oeste daquela Unidade Militar, numerosos
sobreiros sendo, no entanto, a cobertura florestal na parte Leste essencialmente constituída
por eucaliptos. A decisão tomada da escolha da alternativa do lado Leste permite pois, logo
nesta fase muito inicial da concepção do PDR, minimizar o potencial impacte negativo no
montado, já que o coberto vegetal no lado Leste escolhido é basicamente constituído por
eucaliptal.

• Movimento de terras
Aquando da elaboração dos estudos do LNEC, foram detectados diferenciais significativos
entre os volumes de escavação e de aterro, previstos para a fase de construção para as várias
alternativas consideradas. Os valores seriam da ordem de 8.000.000 m3 na localização H6B do
estudo do LNEC, obrigando à circulação de um muito elevado número de camiões de
transporte de terras durante cerca de 3 anos – o período crítico de construção, com potenciais
impactes significativos para as populações circundantes. Através de um modelo de simulação
verificou-se que com a combinação da deslocação da plataforma de implantação para Norte e
da escolha da cota de 45 m, se optimizava este aspecto do balanço de terras em particular,
para além de outros complementarmente. Importa salientar neste ponto, que se conseguiu o
equilíbrio entre escavações e aterros e que serão apenas importados materiais de construção
específicos que não existem no local. A decisão da escolha desta alternativa, que se prolonga
mais para Norte e à cota 45 m, minimiza assim, o impacte gerado pelos movimentos de terras.
• Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo
A localização da Zona de Protecção Especial (ZPE) do Estuário do Tejo foi também um dos
critérios para localizar a infra-estrutura o mais próximo possível do limite Nascente/Norte da
área do CTA, tendo como objectivo a minimização de potenciais impactes na ZPE, o uso do
solo já atrás referido, o planeamento territorial (expropriações) e, por outro, os
constrangimentos operacionais, designadamente a interferência com a Base Aérea do Montijo.

• Orientação das pistas
Com vista a determinar, entre as várias orientações possíveis que permitiam compatibilizar as
condicionantes atrás referidas, a que melhor desempenho ambiental apresentava, a NAER, SA
levou a cabo uma análise multicritério. Essa análise teve em consideração as três orientações
que se afiguravam mais interessantes: a inicialmente estudada pelo LNEC (01/19), a
orientação que os dados meteorológicos apontavam como a predominante dos ventos (17/35)
e uma intermédia (18/36). Face à análise realizada, a NAER, SA concluiu que a orientação
18/36 era aquela que melhor desempenho tinha no cômputo dos 12 critérios analisados.

Em conclusão, a localização exacta do NAL em Alcochete resulta assim de uma optimização da
localização indicada no Relatório do LNEC, tendo em conta a necessária adaptação do projecto às
características próprias do CTA, bem como o cumprimento de orientações expressas na Declaração
Ambiental e das normas e regulamentos aeroportuários nacionais e internacionais.
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3.6. Descrição do Projecto
A área de implantação do NAL situa-se acerca de 40 km a Este de Lisboa, encontrando-se
maioritariamente inserida dentro dos limites do Campo de Tiro de Alcochete (CTA), que constitui uma
infra-estrutura sob gestão da Força Aérea Portuguesa. O projecto do NAL irá ocupar uma área total
de 3.383 ha, distribuídos pela freguesia de Samora Correia, no concelho de Benavente, e pela
freguesia de Canha, no concelho do Montijo, sendo que, desta área, serão ocupados, até ao
horizonte do projecto (ano 2050), apenas 1.920 ha, ficando a parte restante, não intervencionada,
como área de reserva para eventual construção das 3.ª e 4.ª pistas.
O NAL será implantado no limite nascente do CTA, desenvolvendo-se paralelamente à EN10 e à A13,
sendo delimitado a Norte pela Herdade de Vale Cobrão, pela Herdade da Vargem Fresca
(Portucale/Ribagolfe) e pela Companhia das Lezírias, e a Sul por áreas agrícolas (ver Anexo 1 –
Desenho 1).
Encontra-se previsto que as actividades desenvolvidas no CTA sejam transferidas pela Força Aérea
Portuguesa para outro local, a criar para o efeito, muito embora ainda não esteja definida a
localização final para essa nova infra-estrutura militar. Assim, a área actual do CTA será reduzida a
cerca de 677 ha (a qual constitui, segundo a Força Aérea, a área mínima indispensável ao
cumprimento da missão daquela unidade), nos quais se inserem os diversos paióis e armazéns
existentes actualmente. As restantes actividades actualmente desenvolvidas nesta unidade militar
serão extintas. Com a disponibilização do CTA para a implementação do projecto do NAL, a Força
Aérea procederá à desmilitarização do espaço.
Importa referir, que se encontra acordado um protocolo entre a Força Aérea Portuguesa, a ANA –
Aeroportos de Portugal e a NAER – Novo Aeroporto, SA, datado de Abril de 2010, promovendo a
disponibilização para o domínio público aeroportuário que ficará sob jurisdição da ANA, de toda a
área do CTA à excepção de uma parcela de 677 ha que permanecerá afecta à Força Aérea. No
âmbito deste protocolo, para além das medidas necessárias à disponibilização da área do CTA, são
ainda definidas as acções e programação da respectiva desmilitarização.
Ficarão, assim, sob jurisdição da ANA, 6.773 ha do actual CTA, dos quais 2.902 ha inseridos nos
3.383 ha reservados para o NAL e 3.871 ha inseridos na área remanescente do actual CTA
localizada entre o NAL e a referida parcela que permanece afecta à Força Aérea (ver Anexo 1 –
Figura 2.2). No quadro seguinte indicam-se as áreas afectas ao CTA e ao NAL:
Quadro 3.6: Áreas afectas ao CTA e ao NAL
Situação Actual
CTA

Herdade de Vale Cobrão

481 ha
Protocolo (2002) –
Servidão militar
Uso operacional
254 ha (B)
227 ha (C)
7.704 ha [(D) = (A)+(B)]
7.931 ha [(E) = (C) + (D)]
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010
7.450 ha
(A)

Situação Futura
Área afecta à
Área sob jurisdição da
Força Aérea
ANA
3.383 ha
(área de
677 ha
3.871 ha
implantação
do NAL)
7.931 ha

Tal como referido anteriormente, 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 o
dia de abertura do aeroporto, projectado para o final de 2017, e o fim do período de concessão, em
2050. 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, tendo o PDR do NAL sido desenvolvido tendo em conta o
seguinte faseamento; Fase 1 (2022), Fase 2 (2030), Fase 3 (2040) e Fase 4 (2050).
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Tráfego
Para determinar os requisitos gerais de planeamento para o NAL foi desenvolvido um modelo tendo
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). Os tráfegos
estimados encontram-se indicados nos quadros seguintes:
Quadro 3.7: Previsões de tráfego aéreo para os anos estratégicos de desenvolvimento do NAL
Categoria
Passageiros comerciais anuais (milhões de passageiros)
Movimentos de aeronaves comerciais anuais
Toneladas de carga anual
Passageiros comerciais no dia de referência
Passageiros comerciais em hora de ponta (dois sentidos)
Movimentos comerciais no dia de referência
Movimentos comerciais em hora de ponta
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

2018
19,2
185.490
139.018
68.232
5.786
590
55

Ano
2022
22,0
196.506
162.489
78.482
6.640
626
57

2050
43,8
288.486
405.314
155.318
13.179
936
83

Quadro 3.8: Previsões do transporte terrestre
Ano

TMDA de Passageiros

2022

37.800

2050

67.700

Distribuição Modal
50% automóvel
30% comboio
10% autocarro
10% táxi
40% automóvel
40% comboio
10% autocarro
10% táxi

Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

Na figura seguinte encontram-se esquematizadas as diferentes áreas funcionais previstas para o NAL
(ver também Anexo 1 – Desenho 2):
Figura 1: Áreas funcionais do NAL

Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010
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Requisitos Gerais de Planeamento
O modelo de planeamento utilizou os pressupostos, rácios e critérios especificados pela International
Civil Aircraft Organization (ICAO), International Air Transport Association (IATA) e União Europeia,
para além de outras normas e recomendações nacionais. Os requisitos primordiais encontram-se
sintetizados nos três quadros seguintes:
Quadro 3.9: Síntese dos requisitos para o lado-ar
Infra-estrutura
Separação entre pistas
Dimensão da pista Oeste (18R/36L)
Dimensão da pista Este (18L/36R)
Total de posições de estacionamento
Posições de acesso directo
Posições de acesso remoto
Posições para carga
Posições para manutenção de aeronaves
Posições para a aviação geral
Altura da Torre de Controlo
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

2022
2.180 m
60 m x 4.000 m
45 m x 4.000 m
96
58
17
8
5
8
94 m

2050
2.180 m
60 m x 4.000 m
45 m x 4.000 m
143
91
22
12
10
8
94 m

Quadro 3.10: Síntese dos requisitos para o lado-terra
Serviço

2022

2050

2
70.000 m2

2
70.000 m2

220 m
459 m
440 m
293 m

360 m
713 m
515 m
459 m

4.900
10.700
2.620
3210
45
1.069

7.000
15.700
3.910
4780
60
2.097

Estação ferroviária
N.º de plataformas
Dimensão geral
Comprimento do passeio
Partidas-Público
Partidas-Privado
Chegadas-Público
Chegadas-Privado
Estacionamento automóvel (n.º de lugares)
Curta duração
Longa duração
Funcionários – Sul
Funcionários – Norte
Estação rodoviária (autocarros)
Rent-a-Car
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

Quadro 3.11: Síntese dos requisitos para as instalações de apoio
Serviço

2022

2050

Hangar
Posições de estacionamento
Edifício Correios
Outro edifício
Parcela de terreno carga
Parque de estacionamento para funcionários
Manutenção de aeronaves
Hangar
Posições de estacionamento
N.º de posições de estac. para Manutenção
Outro edifício
Parcela de terreno manutenção
Parque de estacionamento para funcionários
Manutenção do aeroporto e do GSE
Área construída
GSE + Parcela de terreno aeroporto
Parque de estacionamento para funcionários
para GSE e aeroporto
Catering
Área de construção

26.000 m2
8 (código D)
3.500 m2
6.000 m2
22,4 ha
2,5 ha

40.500 m2
12 (código D)
7.000 m2
6.000 m2
32,0 ha
3,7 ha

77.250 m2
5 (código E)
6O + 7N + 2S
117.250 m2
60,1 ha
12,2 ha

137.700 m2
10 (código E)
12O + 10N + 2S
117.350 m2
82,9 ha
16,8 ha

51.400 m2
18,2 ha

90.500 m2
21,63 ha

2,9 ha

2,9 ha

54.700 m2

109.500 m2

Carga
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Refeições preparadas
Área de implantação
Armazenagem de combustível para aviação
Complexo militar
Aviação Geral
Terminal
Hangar e outros edifícios
Posições de estacionamento
Parcela terreno
Movimentos de Transporte Aéreo (ATM)
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

65.086
12,0 ha
90.000 m3
12,1 ha

128.605
22,2 ha
90.000 m3
12,1 ha

700 m2
5260 m2
8 (Código C) + 2
helicópteros
5,5 ha
4.200

700 m2
5260 m2
8 (Código C) + 2
helicópteros
5,5 ha
18.595

Lado-Ar
O lado-ar corresponde à área do aeroporto localizada no interior de uma fronteira segura, cujo acesso
é efectuado em pontos de acesso de segurança controlada. O NAL será, assim, limitado por uma
vedação, existindo ainda outras vedações delimitando os diversos serviços de apoio que se
localizarão na área Norte da plataforma aeroportuária. Integram ainda o lado-ar as aeronaves, as
pistas, os caminhos de circulação de aeronaves, as plataformas de estacionamento de aeronaves e
os sistemas de sinalização luminosa.
As aeronaves que irão operar no NAL e os movimentos de transporte aéreo anuais previstos são os
indicadas no quadro seguinte:
Quadro 3.12: Aeronaves e movimentos de transporte aéreo anuais previstos
Tipo de aeronave
Código A, B, C
Código D, E, F
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

2022
175.184
21.323

2050
234.651
53.835

O NAL será servido por duas pistas paralelas; a pista Este, que apresenta a designação de 18L/36R
e que foi concebida inicialmente para operações de aeronaves de código E, embora com a
salvaguarda de futuras operações de código F, e a pista Oeste; designada por 18R/36L e que foi
concebida para permitir operações de aeronaves de código F. Estas duas pistas encontram-se,
assim, subdivididas em quatro pistas operacionais, orientadas a 360º (pistas 36L e 36R) e 180º
(pistas 18L e 18R). A infra-estrutura do NAL suportará operações em modo misto, ou seja, ambas as
pistas poderão ser utilizadas para operações de aterragem e descolagem, com uma capacidade de
90 a 95 movimentos por hora, em hora de ponta.
O PDR do NAL foi desenvolvido de forma a salvaguardar terrenos disponíveis para a construção de
mais duas pistas, após o período da concessão (2050), com menor espaçamento entre si (760 m a
Este e Oeste das duas primeiras pistas).
A configuração adoptada para as pistas do NAL disponibilizará uma ampla área central que será
utilizada para instalar as principais infra-estruturas e actividades do aeroporto, permitindo a utilização
do solo para terraplenagem e nivelamento da plataforma do aeroporto e a redução do volume de
perturbações do solo numa área com 400 ha. Esta localização é também vantajosa para as
operações do lado-ar, na medida em que a orientação predominante das operações nas pistas é de
Sul para Norte (70%), em virtude da orientação predominante dos ventos ser de Norte para Sul, o que
reduz ao mínimo os tempos de circulação desde o terminal até à soleira da pista.
O sistema de caminhos de circulação de aeronaves previsto no PDR foi planeado de forma a
promover a eficiente circulação de aeronaves no lado-ar, nomeadamente entre as pistas e as áreas
do terminal. O dimensionamento do sistema de caminhos de circulação baseou-se nas normas e
recomendações da ICAO. Foram ainda previstos caminhos de circulação de saída rápida (Rapid Exit
Taxiways - RET) para reduzir ao mínimo os tempos de ocupação das pistas pelas aeronaves na
aterragem.
Para além dos caminhos de circulação paralelos, a plataforma aeroportuária será também servida por
caminhos de ligação, que consistem em caminhos de dimensões mais reduzidas que estabelecem a
ligação entre os caminhos de circulação e as plataformas de estacionamento das aeronaves. O
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sistema de caminhos de circulação e de caminhos de ligação foi planeado de forma a facilitar o
acesso das aeronaves às posições de estacionamento.
O NAL apresenta diversas plataformas de estacionamento de aeronaves de passageiros,
convenientemente situadas, para além de plataformas de estacionamento de aeronaves para
operações de carga aérea, manutenção, Força Aérea e Aviação Geral, adjacentes a cada uma
dessas infra-estruturas. As plataformas adjacentes às infra-estruturas do terminal apresentam
posições de estacionamento ou portas de acesso directo (Schengen, não-Schengen e polivalentes),
onde as aeronaves poderão estacionar, sendo-lhes acopladas mangas de embarque. Foram
projectadas outras plataformas, estrategicamente localizadas perto do terminal, com posições
remotas para o estacionamento de aeronaves.
O desenvolvimento do novo aeroporto exige alterações à actual configuração do espaço aéreo, pelo
que, no quadro de um acordo estabelecido com a ANA, a Eurocontrol tenha desenvolvido um
conceito de gestão do tráfego e de espaço aéreo, cuja reestruturação foi validada através de
simulações. Nesse sentido, a definição das rotas aéreas tiveram em consideração o desenvolvimento
de práticas operacionais e rotas preferenciais, destinadas a reduzir os impactes sobre os centros
populacionais (ver Anexo 1 – Figura 3.4.6).
A distribuição das operações aéreas (aterragens e descolagens) para o dia médio anual (2050) será
como se indica seguidamente:
•
•
•
•
•
•

Um total de 785 operações diárias, divididas entre 390 descolagens e 395 aterragens;
234 operações de descolagem diárias da pista este (18L/36R);
156 operações de descolagem diárias da pista oeste (18R/36L);
158 operações diárias de aterragem, do norte/nordeste, para a pista este (18L/36R);
112 operações diárias de aterragem, do este, para a pista este (18L/36R);
125 operações diárias de aterragem, do oeste e sul, para a pista oeste (18R/36L).

Ficou igualmente estabelecido que as operações aeroportuárias seriam efectuadas de modo a
separar o tráfego de acordo com a respectiva origem/destino; a pista Oeste servirá prioritariamente os
voos de/para as Américas e África e a pista Este os voos de/para a Europa.
No caso do NAL não foram identificados obstáculos morfológicos que perfurem qualquer das
superfícies de limitação (superfícies que são estabelecidas de acordo com as especificações da ICAO
e definem o espaço aéreo a proteger para as aeronaves que operam em modo visual, durante a fase
inicial e final do voo, ou que fazem manobras nas proximidades do aeroporto), sendo que, antes do
início das operações, será apenas necessário transferir algumas antenas que perfuram a superfície
horizontal interior.
No que respeita aos sistemas de sinalização luminosa, as pistas paralelas, providas com sistema de
aterragem por instrumentos (Instrument Landing System - ILS), incluirão um sistema de sinalização
luminosa no lado-ar (Airfield Ground Lighting - AGL) com capacidade para operações de Categoria III,
cumprindo integralmente as normas da ICAO.
No total estão previstas seis subestações eléctricas, ou centros B, para os sistemas de iluminação,
quatro situadas em direcção ao fim de cada pista e duas situadas em direcção ao centro de cada
pista no lado da plataforma. Cada centro B terá aproximadamente 200 m2, incluindo abrigo para os
equipamentos de alta voltagem, sistemas de comando de baixa voltagem, equipamento de controlo
da sinalização luminosa do lado-ar, gerador de emergência e comunicações com acesso dedicado a
cada área.
Terminal de Passageiros
O terminal de passageiros do NAL localizar-se-á a Sul da área central, para facilitar as ligações ao
exterior através da rede de acessibilidades terrestres. A sua configuração teve como princípios
fundamentais de concepção:
• Criar o maior número de posições de estacionamento numa área compacta, em equilíbrio com
as infra-estruturas do lado-terra.
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• Criar um edifício passível de ampliação faseada, com o mínimo de interrupções em matéria de
operações.
• Criar uma infra-estrutura eficiente, desenhada para operações próprias de uma plataforma
giratória e garantir tempos de ligação curtos, assegurando um serviço aos passageiros de alto
nível e alta qualidade.

• Salientar a localização e a visibilidade dos acessos aos transportes públicos e criar trajectos
visíveis e lineares para os passageiros, promovendo uma forte ligação entre o terminal e a área
comercial do aeroporto.

• Optimizar a utilização da luz natural, consubstanciando uma solução sustentável que se
aproxime da neutralidade de carbono.

Com vista ao cumprimento destes princípios básicos, foi desenvolvido um terminal em forma de “X”,
que apresenta as seguintes vantagens:
• Garantir tempos curtos de transferência para voos de ligação;
• Dispor de um processador único e um sistema centralizado de processamento de bagagem;
• Permitir uma área centralizada de comércio e restauração.

O terminal de passageiros consiste num edifício de processamento, composto por vários cais de
embarque e um satélite (com possibilidade de expansão), no lado-ar. O edifício central terá
aproximadamente 3,52 ha e a área dos cais de embarque poderá variar entre 0,34 ha e 0,51 ha. O
edifício de processamento apresentará uma área de cerca de 2,52 ha na maior secção e 1,81 ha na
menor secção. O edifício foi projectado tendo em conta futuras expansões aeroportuárias. Os cais de
embarque foram projectados com capacidade de expansão horizontal e a secção central do terminal
terá capacidade para ampliação futura da mezzanine. O satélite será servido pelo túnel APM
(Automated People Mover) e terá uma área de 2,83 ha com um amplo interface central.
O edifício de processamento do terminal será formado por sete pisos:
•
•
•
•
•
•
•

Piso B2 – Estação Ferroviária/APM (-14 m);
Piso B1 – Serviços (-7 m);
Piso 0 – Recolha (+0 m);
Piso 1 – Chegadas (+7 m);
Piso 2 – Partidas (+14 m);
Piso 3 – Mezzanine (+18 m);
Piso 4 – Airport Security Operations Centre - ASOC (+22 m).

Devido à sua dimensão e ao seu significado para a comunidade, os terminais aeroportuários
representam actualmente uma das mais importantes incumbências da construção, exigindo-se um
esforço arquitectónico substancial para o desenvolvimento e refinamento da sua forma e expressão.
Assim, na sua concepção foram considerados alguns elementos-chave em matéria de luz natural,
ganhos solares, sustentabilidade e eficiência energética.
Serviços de Tráfego Aéreo
A estrutura operacional do Controlo de Tráfego Aéreo (Air Traffic Control - ATC) é composta por
diversas unidades que trabalham em estreita colaboração, com vista a garantir a segurança,
eficiência e organização da circulação do tráfego aéreo no aeroporto.
Cada unidade operacional é responsável por tarefas bem definidas que abrangem as diferentes
necessidades do controlo de tráfego aéreo. Neste particular destacam-se os seguintes serviços:
•
•
•
•
•

Serviço de Controlo de Área;
Serviço de Controlo de Aproximação;
Serviço de Controlo de Aeródromo;
Torre de Controlo de Tráfego Aéreo;
Serviços de Informação Aeronáutica e Meteorologia
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Lado-Terra
A plataforma intermodal é o ponto fulcral entre o terminal e a área comercial do aeroporto, no ladoterra. Trata-se de um espaço urbano central que definirá a aproximação ao terminal e constitui o
ponto para onde convergirão os vários meios de transporte de passageiros – comboios, automóveis,
autocarros, táxis, autocarros vaivém, veículos de aluguer e APM. Na plataforma intermodal
coexistirão infra-estruturas como a estação ferroviária, a praça pública central, parques de
estacionamento, estação rodoviária e instalações de rent-a-car.
A zona de serviços complementares do NAL situar-se-á imediatamente em frente ao terminal e
integrará a plataforma intermodal central entre o terminal, os parques de estacionamento automóvel,
a estação ferroviária, a estação rodoviária e os empreendimentos comerciais. No lado Sul desta
plataforma intermodal, a área comercial apresentará um parque ajardinado. A área projectada para
serviços complementares do NAL no dia de abertura (2017) é de 42,5 ha, sendo expectável um
aumento para 72,5 ha em 2022. No quadro seguinte indicam-se as respectivas áreas de construção:
Quadro 3.13: Áreas de construção
Área de construção (m2)
2018
Escritórios
160.000
Hotéis
15.000
Restauração
20.000
Total
195.000
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

2018/2030
200.000
22.500
20.000
242.500

2030/2040
320.000
22.500
40.000
382.500

2050
400.000
22.500
40.000
462.500

À medida que o aeroporto se expandir no futuro, a área comercial crescerá e expandir-se-á para Sul
com potencial para se transformar numa grande área comercial. Nesse sentido, será necessário
instalar um serviço de Transporte Automático de Passageiros (APM) para fazer a ligação da área
comercial à plataforma intermodal de transportes e ao edifício do terminal. Este sistema permitirá um
acesso fácil aos passageiros que viajem por transporte aéreo ao centro de comércio e negócios da
área comercial e uma ligação de transportes aos empregados da área comercial que viajem por
autocarro, automóvel ou comboio.
Acessibilidades
O acesso rodoviário ao NAL efectuar-se-á pela rede de acessibilidades existentes (ligação à EN4),
complementada pelas ligações à A33/IC3 (que irá estabelecer a ligação entre a A12 e a A13,
permitindo assim o fecho da rede) através de uma bifurcação a Sul que fará a ligação ao terminal
aeroportuário, e pelo IC13 que, a Norte, ligará esta infra-estrutura (designadamente a zona de carga
e serviços do NAL e um eventual segundo terminal/satélite, a construir após o período de concessão)
à A13. Para além destas vias, encontra-se ainda programado um outro acesso a Sul do NAL, que
corresponde à actual EM533 e que permite a ligação à EN10 (ver Anexo 1 – Desenho 3).
Estas infra-estruturas, para além de promoverem as acessibilidades ao NAL, constituirão vias
alternativas às EN4, EN118, EN119 e EN251 nas ligações entre Alcochete, Montijo, Infantado e
Coruche.
No que se refere aos projectos futuros na envolvente, importa referir:

• A construção rodoviária e ferroviária da Terceira Travessia do Tejo (TTT), com conclusão
prevista para 2013;
• O alargamento da ponte Vasco da Gama de 3 para 4 vias, em cada faixa de rodagem;

• A construção do IC32 Funchalinho (IC20)/Coina, que representa a finalização da Circular
Rodoviária Interna da Península de Setúbal (CRIPS).

Quanto às acessibilidades ferroviárias encontram-se previstos importantes investimentos, prevendose que a infra-estrutura aeroportuária venha a ser servida pela futura linha de alta velocidade Lisboa
– Madrid (em bitola europeia e em bitola ibérica) através da Terceira Travessia do Tejo (TTT) a
concretizar. De referir que, ao assegurar a ligação entre a Linha do Alentejo e a Linha de Cintura, a
linha convencional permitirá fechar o anel ferroviário metropolitano, permitindo assim ligações rápidas
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entre a Área Metropolitana de Lisboa (AML) Norte e o eixo Barreiro/Pinhal Novo, servindo
directamente o NAL.
Deste modo, 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.
Quadro 3.14: Serviços ferroviários para o NAL
Tipo de comboio
Bitola
Alta Velocidade (AVF)
UIC
Vaivém
UIC
Comboio Convencional (CV)
Ibérica
Semi-expresso (CV)
Ibérica
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

Tipo
Passageiros
Passageiros
Passageiros/carga
Passageiros

Tempo de viagem de/para Lisboa
19 minutos
22 minutos
> 33 minutos
33 minutos

Parques de Estacionamento
O NAL será ainda dotado de parques de estacionamento, dimensionados para as necessidades de
2050, que serão de curta e longa duração, podendo ser utilizados por passageiros, funcionários,
táxis, autocarros, áreas de serviço, entre outros. No quadro seguinte indica-se uma síntese das
respectivas capacidades:
Quadro 3.15: Capacidades do parques de estacionamento
2022
Estacionamento
Área (m2)
Procura
Capacidade
Veículos
Curta duração
127.200
4.900
5.088
Longa duração
267.500
10.700
10.700
Funcionários
Sul
66.700
2.620
2.668
Norte
80.400
3.210
3.216
Rent-a-Car
Curta duração
13.200
500
600
Longa duração
15.400
568
700
Autocarros
8.000
45
60
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

Área (m2)

2050
Procura

Capacidade

182.400
395.500

7.000
15.700

7.296
15.820

99.400
119.200

3.910
4.780

3.976
4.780

24.000
27.500
8.000

1.000
1.097
60

1.090
1.250
60

Serviços de Apoio
A zona Norte da área central foi planeada para acomodar os serviços de apoio do aeroporto (catering,
carga aérea, manutenção de aeronaves, etc.). 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. A separação dessas instalações flexibiliza igualmente a possibilidade de
expansão das infra-estruturas para satisfação de um futuro crescimento. As instalações de carga
aérea permitirão processar 162.000 toneladas em 2022 e 405.000 toneladas em 2050.
Instalações para o Armazenamento de Combustíveis
Um sistema eficiente de abastecimento de combustível é uma componente vital de qualquer infraestrutura aeroportuária. No caso do NAL, o sistema de abastecimento de combustível para a aviação
será, inicialmente, dimensionado para o ano de referência (2022) e para um volume de 22,1 milhões
de passageiros por ano (mppa) e considerando 43,8 mppa para o ano 2050.
O parque de combustíveis localizar-se-á na zona oriental da área Norte do NAL, numa parcela de
terreno com cerca de 4 ha, possibilitando um crescimento faseado para acompanhar o crescimento
do aeroporto, com flexibilidade, sempre que possível, para variações futuras a sua expansão no
futuro.
Do ponto de vista do dimensionamento prevê-se uma configuração com base em cinco ou seis
reservatórios com 35 m de diâmetro e capacidade útil de 15.000 m3.
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Aviação Geral
Encontra-se atribuída uma parcela de terreno para utilização da Aviação Geral no extremo Sul da
pista Oeste, com uma plataforma de acesso directo à rede de caminhos de circulação. A plataforma
será construída na fase inicial, com capacidade para as aeronaves maiores de código C.
Será disponibilizada uma parcela de terreno no lado-terra para desenvolvimento da Aviação Geral,
cujo acesso pode ser feito a partir da rede rodoviária da área comercial do NAL. No quadro seguinte
indicam-se as previsões de movimentos:
Quadro 3.16: Previsões de movimentos não comerciais e de táxi aéreo
Tipo de movimentos
2008
2018
Não comerciais
4.200
5.964
Táxi aéreo
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

2022
6.896
2.991

2050
14.172
4.423

Neste âmbito encontram-se previstas oito posições de estacionamento dimensionadas para as
aeronaves Global Express e Gulfstream V, as maiores aeronaves corporativas. As duas posições de
estacionamento para helicópteros foram dimensionadas para o Bell 412, com capacidade para 13
passageiros.
Encontra-se igualmente prevista a construção de hangares para dois operadores de base fixa (Fixed
Base Operators - FBO), um terminal de passageiros e espaços de estacionamento no lado-terra.
Força Aérea
O projecto prevê um terminal militar na extremidade Norte do caminho de circulação oriental. Este
terminal tem uma área dedicada na plataforma para o estacionamento de aeronaves (até cinco
A330). A selecção desta localização permite uma via de acesso dedicada e entrada com segurança.
Está previsto um hangar de compartimento único, oficina com espaço para armazenagem para o
programa de manutenções e espaço administrativo e de apoio no piso superior, bem como um
terminal de passageiros e instalações de apoio. O terminal terá um segundo piso com uma área de
1.000 m2 dedicada a diferentes actividades, incluindo operações de voo/ARO (ATS Reporting Office)
militar.
O projecto contempla ainda um terminal de carga, dotado de área de recepção/distribuição com posto
de controlo (lado-terra), área de distribuição/chegadas com posto de controlo (lado-ar) e área de
armazenagem e circulação.
Para o efeito foi atribuída uma área total de 12,1 ha para as instalações da Força Aérea no NAL.
Serviço de Combate a Incêndios
A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) é entidade competente para garantir as condições
de conformidade da estratégia de segurança contra incêndios com a legislação aplicável e assumiu o
papel principal no âmbito do planeamento, coordenação e execução da política de protecção civil no
projecto do NAL. Assim, serão instalados os seguintes sistemas de combate a incêndios:
•
•
•
•
•
•
•

Sistema automático de aspersores de tubagem húmida ou de pré-acção;
Sistema de hidrantes na plataforma;
Hidrantes contra incêndios em edifícios e sistema de carretéis;
Sistema de pulverização de água;
Sistema fixo de supressão por agente extintor gasoso;
Instalação do tipo cortina de água;
Sistema de inundação.

Tendo em conta a configuração das duas pistas paralelas e a necessidade de cumprir vários
requisitos, serão criadas duas estações para o Serviço de Combate a Incêndios (SCI), uma estação
principal e uma estação secundária, para dar apoio às zonas Este e Oeste do lado-ar, em
conformidade com o estabelecido pela ICAO.
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Para poderem cumprir os tempos de intervenção definidos, as estações do SCI estão centralmente
localizadas ao longo da pista e o mais perto possível das pistas, dentro do sistema planeado de
caminhos de circulação. A distância máxima entre cada estação e as extremidades das pistas será
aproximadamente de 2.400 m, podendo assim cumprir, sem dificuldades, o tempo de intervenção de
3 minutos. A estação principal do SCI prestará um nível elevado de protecção durante 24 horas por
dia e sete dias por semana.
Rede de Abastecimento de Água
O abastecimento de água potável ao NAL será efectuado a partir da empresa local de abastecimento
de água, a Águas do Montijo. Como fonte redundante, poderão também ser utilizados os furos
existentes no interior da área de implantação do projecto.
Em ambos os casos, a água será conduzida para reservatórios de abastecimento localizados junto à
Estação de Tratamento de Águas (ETA), na área Nordeste do NAL. A capacidade será de 5.240
m3/dia, em 2022, aumentando para 11.462 m3/dia, em 2050. Os reservatórios de abastecimento de
água serão de betão armado, semi-enterrados, com a capacidade unitária de 2.000 m3, e possuirão
uma central de bombagem. As capacidades serão as indicadas no quadro seguinte:
Quadro 3.17: Reservatórios de abastecimento de água
Ano
Reservatórios (quantidade e capacidade)
2017
3 x 2.000 m3
2030
5 x 2.000 m3
2050
6 x 2.000 m3
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

Redes de Rega e de Abastecimento de Águas Industriais
A rede de águas para rega e fins industriais satisfará as necessidades de água para rega e lavagem
de pavimentos, veículos e aeronaves, entre outras actividades similares. As redes de rega e de águas
industriais serão primordialmente abastecidas a partir dos furos existentes. Como alternativa, será
considerada a reutilização de águas residuais tratadas na Estação de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR) ou o abastecimento directo a partir da rede pública.
A estimativa de consumo de água não potável no NAL aponta para 2.800 m3/dia, prevendo-se a
instalação de dois reservatórios de betão armado, semienterrados, com uma capacidade de 2.000 m3
e com uma central de bombagem.
Rede de Drenagem de Águas Pluviais
O sistema de drenagem das águas pluviais será dimensionado para captar e tratar o escoamento
superficial associado a uma cheia de 20 anos. O sistema receberá e transportará os escoamentos de
todas as superfícies impermeáveis e permeáveis do aeroporto e será constituído por:
•
•
•
•
•
•

Tubos de drenagem subterrâneos e aquedutos;
Recipientes e canais abertos de drenagem;
Bacias de sedimentação/infiltração;
Bacias de amortecimento;
Separador de gorduras;
Tanques subterrâneos de contenção de derrames de combustível (Underground Fuel Spill
Tanks - UFST).

O escoamento superficial das águas pluviais será intersectado por valas e aquedutos e transportado
para a rede principal, que por sua vez o encaminhará para o seu destino final (a ribeira de Vale
Cobrão ou o canal de desvio).
A construção de uma plataforma com a dimensão da do NAL (cerca de 1.400 ha) terá consequências
nas características hidrológicas das bacias hidrográficas, através do aumento da área
impermeabilizada e da redução do tempo de amortecimento na bacia, conduzindo ao aumento do
caudal de ponta. Neste contexto, encontra-se prevista a construção de três bacias de amortecimento
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a ocidente da pista Oeste (18R/36L), bem como uma quarta bacia de amortecimento, em linha com o
desvio do curso de água e dimensionada para uma cheia de 100 anos.
As bacias de sedimentação e infiltração de águas pluviais destinam-se a tratar o primeiro escoamento
de uma cheia, que se considera ser os primeiros 10 minutos de uma cheia proveniente de superfícies
impermeáveis onde decorram actividades industriais. Deste modo, serão incorporadas no sistema de
drenagem de águas pluviais nove bacias de sedimentação e infiltração.
Serão integrados nos sistemas de drenagem de águas pluviais tanques subterrâneos, para captação
e contenção de derrames relacionados com combustíveis, trocas hidráulicas e operações de
lavagem. Será igualmente necessário captar e conter escorrências de água para combate a
incêndios, bem como providenciar uma contenção secundária de todos os tanques subterrâneos.
Prevê-se assim que sejam necessários seis tanques subterrâneos para recolher e captar derrames
nas áreas das plataformas do terminal de passageiros, e tanques duplos para a carga aérea,
manutenção de aeronaves, aviação geral, terminal militar e instalações de combustível do
Equipamento de Apoio em Terra (Ground Service Equipment - GSE). A capacidade média dos
tanques rondará os 5.000 litros.
Rede de Drenagem de Águas Residuais
Todos os efluentes domésticos gerados no terminal de passageiros, no centro comercial, nas
restantes infra-estruturas aeroportuárias e, ainda, nas aeronaves serão encaminhados para a
Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que se localizará na zona ocidental do NAL. O
sistema de drenagem de águas residuais incluirá uma rede de colectores enterrados gravíticos e
estações elevatórias que conduzirão os efluentes gerados nos edifícios do NAL e nas aeronaves que
chegam ao aeroporto para a ETAR.
Saliente-se que para determinados tipos de efluentes será necessário um pré-tratamento antes da
sua descarga na rede de drenagem.
A ETAR será composta pelos seguintes elementos:
•
•
•
•

Sistema de entrada com medidor de caudal e câmara de medição de decantação;
Tratamento biológico (oxidação aeróbica para lamas activadas);
Decantação e desidratação de lamas;
Tratamento terciário, formado por filtragem em areia e desinfecção por coloração.

Determinados serviços do NAL irão produzir águas residuais industriais, nomeadamente:
•
•
•
•
•
•
•

Hangares de manutenção de aeronaves;
Hangares de aviação corporativa;
Serviços de Combate a Incêndios;
Subestações eléctricas;
Áreas de catering;
Manutenção de GSE;
Parques de estacionamento.

As águas residuais industriais produzidas nos referidos serviços não poderão ser lançadas na rede de
drenagem de águas residuais, pelo que os efluentes serão tratados no respectivo local de produção
com equipamento específico para cada tipo de contaminação. Posteriormente, o caudal será
encaminhado para a rede de drenagem de águas residuais.
À semelhança do que acontecerá com as águas residuais a produzir nos hangares de pintura, as
águas industriais contaminadas serão armazenadas num reservatório estanque, sendo
posteriormente recolhidas por empresas devidamente certificadas.
Desvio e Regularização da Ribeira de Vale Cobrão
O projecto prevê o desvio e a regularização da ribeira de Vale Cobrão e linhas de água afluentes, por
forma a permitir a implantação da plataforma do NAL e a acomodar os novos caudais pluviais que
serão gerados na área da respectiva bacia, em consequência do aumento da área impermeabilizada.
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De acordo com o estudo hidrológico desenvolvido, o projecto de desvio e regularização da ribeira de
Vale Cobrão considera a execução de quatro canais, designados por canais de desvio Oeste, Este,
Sul e Norte, com as seguintes características:
• Canal de desvio Oeste: É o canal de maior dimensão, que assegura a conectividade hidráulica
da ribeira de Vale Cobrão, tendo início junto ao limite Sudeste do perímetro de implantação do
NAL. A restituição dos caudais à linha de água natural é efectuada na secção da ribeira de
Vale Cobrão situada no limite Norte do perímetro de implantação do NAL, muito próxima do
limite montante da albufeira da barragem da Malhada Alta. O dimensionamento do canal foi
efectuado tendo em consideração os caudais de ponta de cheia, com período de retorno de
100 anos.

• Canal de desvio Este: Intersecta a ribeira de Vale de Aivados e uma outra ribeira que aflui à
ribeira de Vale Cobrão ainda no interior do perímetro do NAL na zona de Vale de Olho. A
restituição dos caudais é efectuada na secção da ribeira de Vale de Aivados situada no limite
Norte do perímetro de implantação do NAL.

• Canal de desvio Sul: Destina-se a assegurar a drenagem da área situada entre a pista
18L/36R, localizada do lado Este do NAL, e a terceira pista que poderá vir a ser construída
também do lado Este do NAL, de modo a impedir que as águas superficiais atinjam estas
plataformas. Tem o seu início a cerca de 400 m a Norte do limite Sul da plataforma da pista,
efectuando a restituição dos caudais a cerca de 175 m a sul deste mesmo limite, no canal de
desvio Oeste.

• Canal de desvio Norte: Destina-se igualmente a assegurar a drenagem da área situada entre a
pista 18L/36R e a terceira pista que poderá vir a ser construída, de modo a impedir que as
águas superficiais atinjam estas plataformas. Tem o seu início a cerca de 170 m a Sul do limite
Norte da plataforma da pista, efectuando a restituição dos caudais a cerca de 300 m a Norte
deste limite, na ribeira de Vale de Aivados.

O projecto do desvio e regularização da ribeira de Vale Cobrão considera a construção de quatro
bacias de retenção, três das quais associadas ao desvio Oeste (bacias 1, 2 e 3) e uma associada ao
desvio Este (bacia 4). A montante de cada uma das três bacias de retenção do desvio Oeste, será
construída uma bacia de sedimentação e filtração, que permitirá reter o volume equivalente aos
primeiros 10 minutos da chuvada de dimensionamento das bacias de retenção.
A bacia de retenção associada ao desvio Este encontra-se em linha com o canal de desvio, tendo
sido, por este motivo, dimensionada para um período de retorno de 100 anos. As bacias de retenção
associadas ao desvio Oeste, por se encontrarem integradas na rede de drenagem longitudinal do
NAL, junto às infra-estruturas, foram dimensionadas para o mesmo período de retorno que a rede, ou
seja, 20 anos. Para dimensionar estas bacias, foi considerado o aumento da área impermeabilizada
da bacia, nos anos 2022 e 2050, resultante da construção do NAL, ou seja, 10,71 km2 e 22,04 km2,
respectivamente.
As bacias serão dotadas de depressões no fundo para acumulação de sedimentos, que serão
removidos regularmente, e de sistemas de remoção de materiais flutuantes (óleos, gorduras, etc.) à
superfície.
Rede de Gás Natural
A alimentação de gás natural será efectuada através de uma ligação à central de trigeração, que se
localizará na zona Norte do NAL. O gás natural servirá as cozinhas das unidades de restauração. No
terminal não existirão equipamentos de aquecimento a gás.
Central de Trigeração
Com o objectivo de alcançar a maior eficiência energética possível no NAL, e dada a localização
favorável relativamente à proximidade da conduta de gás natural, o projecto prevê a implantação de
uma central de trigeração, em que mais de 4/5 da energia do combustível será convertida em energia
utilizável (electricidade, água quente e água fria), resultando em benefícios financeiros e ambientais.
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A energia eléctrica será, assim, produzida na central de trigeração, a instalar no extremo Norte do
NAL, que terá como base uma turbina de gás natural.
A estação de trigeração prevista terá capacidade para produzir energia eléctrica para consumo do
aeroporto e para vender à empresa de energia local, nos momentos em que o consumo do aeroporto
for mais reduzido.
Tendo em conta a configuração do NAL, a estimativa de consumo de energia de todo o local de
implantação (lado-ar, terminal, lado-terra e área comercial) no ano 2017 (dimensionado para 2022) é
de 88 MVA de potência eléctrica, 82 MW de capacidade de arrefecimento e 45 MW de capacidade de
aquecimento (consumos de ponta). A estimativa de consumo de energia eléctrica nas mesmas
condições, tendo em conta o desenvolvimento previsto para o local em 2050, é de 120 MW de
capacidade de arrefecimento e 66 MW de capacidade de aquecimento (consumos de ponta).
Apesar do previsível aumento do consumo, a central de trigeração de 48MW, complementada com
uma fonte exterior de abastecimento de energia, terá capacidade para satisfazer as necessidades de
consumo do NAL.
Rede Eléctrica
Serão instaladas duas subestações eléctricas na área de implantação do NAL, uma a Noroeste e
outra a Sudeste, onde se estabelecerá a ligação à rede pública (EDP). Nos postos de transformação
instalados nas subestações, a alta tensão (60 kV) da rede pública será transformada em média
tensão (30 kV), que será encaminhada para os postos de seccionamento principais de média tensão.
A rede de energia eléctrica do aeroporto terá, assim, duas fontes de alimentação independentes de
média tensão. Estas duas fontes de alimentação funcionarão em simultâneo, partilhando a carga,
embora cada uma delas tenha capacidade para funcionar em plena carga se a outra falhar. Os postos
de seccionamento estarão ligados a uma rede de anéis de três fases que irá distribuir a energia
eléctrica para todo o aeroporto.
Rede de Telecomunicações
O NAL incluirá os seguintes sistemas de telecomunicações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rede Geral de Comunicações do Aeroporto;
Sistema de telecomunicações;
Sistema de telecomunicações por satélite;
Sistema de alarme de incêndio;
Sistema de alarme de ruptura;
Sistema de controlo de acessos;
Sistema de alarme de intrusão;
Sistema de gestão de edifícios;
Sistema de informação ao público;
Sistema cronométrico;
Sistema CCTV;
Sistema CATV;
Sistema de telecomunicações móvel.

O sistema de comunicações do NAL terá capacidade para suportar transmissões de dados de banda
larga em todo o aeroporto. A rede de comunicações será constituída por cabos de fibra óptica, que
passarão pelas salas de comunicações, com capacidade geral para fornecer comunicação digital de
alta velocidade.
A fiabilidade da rede de comunicações do aeroporto será assegurada através da utilização de
equipamento de qualidade superior, redundância das fibras ópticas de comunicação com separação
física de percursos alternativos redundantes, reconfiguração automática de ligações interrompidas e
monitorização e notificação contínua de avarias. Existirá também espaço suficiente para permitir o
alargamento das redes e a instalação de linhas sobresselentes.
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O controlo e monitorização das infra-estruturas associadas ao controlo de tráfego aéreo (ATC)
necessitarão de um serviço de comunicações dedicado que ligue os equipamentos de navegação
aérea instalados no aeroporto à torre de controlo, outros utilizadores do ATC (fora do aeroporto),
companhias aéreas, serviço meteorológico, utilizadores do aeroporto dentro do edifício do terminal de
passageiros e outros intervenientes (bombeiros, polícia, etc.).
Rede de Distribuição de Combustíveis
Tendo em conta os elevados volumes de combustível necessários, o abastecimento ao NAL será
realizado através de um oleoduto enterrado, a partir do oleoduto Sines/Aveiras da Companhia
Logística de Combustíveis, SA (CLC) que ligará ao parque de combustíveis localizado na zona
Nordeste do NAL. Esta ligação apresentará uma extensão de cerca de 2,2 km, dos quais 2,1 km se
desenvolvem no interior do perímetro de implantação do NAL.
O projecto dos hidrantes de combustível refere-se ao abastecimento de combustível para a aviação,
desde o parque de combustíveis até às aeronaves, em condições de segurança e eficiência. O
sistema de hidrantes terá capacidade para o abastecimento de combustível, em quantidade suficiente
e sempre que necessário, a diversas aeronaves em simultâneo. Desta forma, o sistema será
projectado de forma a incorporar duas linhas de abastecimento, constituindo um anel, a partir das
quais se abastecem as áreas da plataforma.
Rede de Combate a Incêndios
O terminal de passageiros e outros edifícios serão equipados com um sistema de aspersores de
tubagem húmida com dispositivos de alarme e detecção de incêndios. Os hangares de manutenção
das aeronaves terão sistemas automáticos de jactos de água/espuma contra incêndios e o sistema
exterior de combate a incêndios terá bocas-de-incêndio com espaçamento de 120 m ao longo das
faixas de aterragem e estradas.
O projecto prevê a instalação de dois reservatórios de água para combate a incêndios, com uma
capacidade de 1.500 m3.
Gestão de Resíduos
Atendendo às estimativas da quantidade de resíduos a produzir diariamente no NAL, durante a fase
de exploração (cerca de 140 m3/dia, em 2022, e 160 m3/dia, em 2050), o projecto prevê as seguintes
instalações e/ou equipamentos para a recolha e armazenamento dos resíduos:
Quadro 3.18: Instalações e equipamentos para a recolha e armazenagem dos resíduos
Equipamento
Compactador
Prensas
Contentores

Lado-Ar
2 compactadores com 30 m3
2 prensas
1 contentor de 14 m3 (madeira, metal)
Armazém de resíduos electrónicos
1 vidrão
Área de lavagem de caixotes
Outros
Área para recolha de óleos usados
Armazém de resíduos domésticos
perigosos e manutenção
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

Lado-Terra
1 compactador de 10,5 m3
Nenhuma (em partilha com o lado-ar)
2 contentores de 14 m3 (REEE, madeira, metal)
Nenhum. Em partilha com o lado-ar
1 vidrão
Área de lavagem de caixotes
Área para recolha de óleos usados
Armazém de resíduos domésticos perigosos e
manutenção

Área a Impermeabilizar
As áreas a impermeabilizar serão as seguintes:
•
•
•
•

Fase 1 (2022): 762,22 ha;
Fase 2 (2030): 772,86 ha;
Fase 3 (2040): 858,48 ha;
Fase 4 (2050): 895,75 ha.
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Verifica-se, assim, que a área total impermeabilizada será de cerca de 900 ha, correspondendo a
26% da área de implantação do projecto do NAL (3.383 ha).
Área a Expropriar
Dos 3.383 ha da área de implantação do NAL, a única parcela de terreno a expropriar corresponde ao
“triângulo Norte” do CTA, pertença da Herdade de Vale Cobrão, que apresenta uma área de 481 ha,
correspondendo a cerca de 14,2% da área total.
Em 2002 foi assinado um “Protocolo de cedência do direito de uso de uma fracção da Herdade de
Vale Cobrão para ampliação do Campo de Tiro de Alcochete”, tendo por objectivo a garantia da
segurança de pessoas e bens na execução dos exercícios militares das carreiras de tiro e a
protecção do ambiente. Assim, dos 481 ha, a Herdade de Vale Cobrão cedeu temporária e
gratuitamente ao CTA o direito de uso de uma fracção de 254 ha, ficando o CTA encarregue de
proceder à manutenção dos aceiros e às limpezas necessárias, de modo a prevenir quaisquer
incêndios causados pelos exercícios militares.
Não obstante, segundo o parecer do EMFA - Estado Maior da Força Aérea (ver Anexo 2), este
protocolo foi denunciado pelo proprietário, em conformidade com os termos nele consagrados, em
Setembro de 2008.
Desmilitarização da Área Afecta ao Campo de Tiro de Alcochete
As Forças Armadas procederão à desmilitarização das zonas do CTA que serão disponibilizadas para
uso civil. Os trabalhos incluem a remoção de todos os engenhos explosivos, munições ou similares
que se encontrem no local. Adicionalmente, as Forças Armadas farão o acompanhamento dos
trabalhos de construção do NAL, procedendo a trabalhos complementares de desmilitarização,
sempre que for necessário. Os trabalhos a desenvolver incluirão as seguintes fases:

• Fase A: Consiste na detecção e inactivação de engenhos explosivos na área da construção da
infra-estrutura aeroportuária (área A).
• Fase B: Consiste na detecção e inactivação de engenhos explosivos na área B.

• Fase de Acompanhamento: Tem início com as obras de construção do NAL e manter-se-á até
ao ano anterior ao da sua inauguração, tendo por objectivo inactivar engenhos explosivos não
identificados durante as fases anteriores que, porventura, possam vir a ser encontrados
durante as escavações e a movimentação de terras.

Os trabalhos de desmilitarização correspondentes às fases A e B prolongar-se-ão, segundo o EIA,
por três semestres. Não obstante, o parecer do EMFA – Estado Maior da Força Aérea (ver Anexo 2)
refere que o período em causa será de 2,5 e 3 anos, respectivamente para a fase A e para a fase B.
Face a esta discrepância foi solicitado um esclarecimento à NAER, SA, no qual se refere que a
diferença temporal se deve ao facto do início dos trabalhos da primeira fase (mais crítica para o início
das obras do NAL) se encontrar previsto logo que atribuído o contrato de concessão à ANA, ou seja,
antes do procedimento concursal para a construção do NAL e procedimentos subsequentes.
Avaliação da Contaminação de Solos e Eventual Gestão de Solos Contaminados
A NAER promoveu a elaboração de um estudo preliminar de caracterização da contaminação de
solos na zona de implantação do NAL, que se encontra actualmente em curso, e que tem por
objectivo avaliar a eventual presença de poluentes no solo devido às actividades que envolvem a
detonação de engenhos explosivos. Por questões relacionadas com a segurança da execução dos
trabalhos, este estudo incide apenas sobre a camada superficial dos solos (10 cm) não estando
prevista a execução de trabalhos de prospecção intrusiva.
Este estudo será complementado com um estudo mais aprofundado que será realizado após a
execução das actividades de desmilitarização, pelo que os resultados globais dos estudos efectuados
determinarão se será necessário proceder a algum tipo de operação para conferir aos solos da área
do CTA, e em particular da área de implantação do NAL, condições adequadas para a ocupação
prevista.
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Importa referir que, caso se venha a verificar a necessidade de se proceder a operações
descontaminação de solos, as mesmas carecem de licenciamento, em conformidade com
disposições do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, pelo que o respectivo projecto
descontaminação deverá ser apresentado à entidade licenciadora, no presente caso a Comissão
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).

de
as
de
de

Projectos Conexos
Como projectos conexos, o EIA, tendo em vista a avaliação dos impactes cumulativos, referencia os
seguintes:

• Ligação ferroviária ao NAL a partir do Lote 3A1 da Linha de Alta Velocidade Lisboa-Madrid:
Esta ligação foi objecto do procedimento de AIA n.º 2083, tendo sido emitida, em 28/12/2009,
uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, que aprovou a designada
Solução 1.

• Ligações rodoviárias ao NAL: Estas ligações foram objecto do procedimento de AIA n.º 2184,
tendo sido emitida, em 30/06/2010, uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável
condicionada, que aprovou as seguintes soluções de traçado:
o Alternativa S2 + S1 (do km 4,108 ao km 5,000) + S3 + S1 (do km 11,000 até ao final do
traçado), da A33/A13 (incluindo o Nó partir da ligação A12/A13 até ao NAL);
o Alternativa L1 da ligação da EN4 ao NAL;
o Alternativa N2 da ligação do IC13 ao NAL;

• Beneficiação da EM533, promovendo a ligação da EN10 ao NAL.

• Ligação do NAL aos pólos de captação de água de Taipadas e Faias: Estas infra-estruturas
incluem duas condutas de abastecimento de água, com uma extensão total de cerca de 10,5
km e com diâmetros previstos de 350 mm, o reforço das captações dos SMAS do Montijo dos
pólos de Faias e Taipadas (construção de um novo furo em cada pólo e, a partir de 2030, de
três novos furos em cada pólo) e a construção de um reservatório.
• Ligação do NAL ao oleoduto existente: O abastecimento de combustível (Jet A1) será realizado
através de um oleoduto enterrado, a partir do oleoduto Sines/Aveiras da Companhia Logística
de Combustíveis, SA (CLC) que ligará ao parque de combustíveis localizado na zona Nordeste
do NAL. Esta ligação, em conduta de aço carbono de 400 mm, apresentará uma extensão de
cerca de 2,2 km, dos quais 2,1 km se desenvolvem no interior do perímetro de implantação do
NAL.

• Ligação do NAL ao gasoduto existente: O abastecimento de gás natural ao NAL será efectuado
a partir do gasoduto primário que liga Sines ao Norte e que se desenvolve junto ao limite
poente do CTA, prevendo-se que a ligação do ramal de abastecimento do NAL ao referido
gasoduto seja efectuada numa estação de redução de pressão e medição existente localizada
a cerca de 2 km a Sudoeste da entrada do CTA. As novas infra-estruturas de abastecimento de
gás natural a construir incluem uma conduta em aço carbono, com diâmetro de 300 mm e 12,9
km de extensão, uma nova estação dedicada, a instalar junto ao perímetro do NAL, no vértice
Noroeste do polígono de implantação deste, e uma conduta privada, de 3,6 km de extensão,
com origem na nova estação e ponto de chegada na Central de Trigeração.

• Ligação eléctrica do NAL, a Nascente e a Poente: Prevê-se a necessidade de existirem duas
ligações provenientes de diferentes subestações da REN, sendo que as ligações serão
constituídas por linhas duplas, de 60 kV/120 MVA, e terminarão em subestações de
transformação 60/30kV, situadas junto ao perímetro do NAL, respectivamente a Nascente e a
Poente, e com acessos públicos a dois postos de seccionamento e corte, interligados entre si
através de uma linha a 60 kV. A partir das subestações de transformação, inicia-se a rede
privativa do aeroporto.
• Acessos rodoviários temporários na fase de construção:
o Ligação a sudoeste a partir da EN4;
o Ligação a sudeste a partir da EM533;
o Ligação a nordeste a partir da EN10.
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Importa referir que, para além dos acessos ferroviários e rodoviários, alguns dos projectos conexos
poderão estar abrangidos pela legislação em vigor em matéria de avaliação de impacte ambiental
(designadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro). Neste caso, e ao contrário do referido pelo EIA, esses
projectos deverão ser objecto de procedimento de avaliação de impacte ambiental, não obstante, o
EIA ter identificado e avaliado os impactes cumulativos com o projecto do NAL.
Valor do Investimento
O valor do investimento previsto para a execução do projecto do NAL é de 4,9 mil milhões de euros.
3.7. Caracterização da Fase de Construção
Estaleiro e Acessos
O estaleiro terá uma área de 24 ha (600 m x 400 m) e será inteiramente localizado dentro do
perímetro do NAL, a Nascente, numa zona com disponibilidade do espaço durante o período de
construção, a uma cota próxima da plataforma do aeroporto (45,5 m) e com acesso permanente sem
interferência no desenvolvimento das obras.
Durante o período da construção, o estaleiro terá acessos a Norte, a Sul e a Este, através das
estradas EN10, EN4 e EN533, respectivamente. Estas rodovias podem ser acedidas através da A13,
da rede nacional de auto-estradas, situada a Este da área de implantação do NAL (ver Anexo 1 –
Desenho E.02).
No interior da zona de obras, os caminhos existentes que dão acesso às frentes de trabalho serão
melhorados para permitir a passagem dos equipamentos de terraplenagem. Estes caminhos serão
destruídos à medida que avançarem os trabalhos de terraplenagem, sendo criados progressivos
acessos de obra acompanhando a evolução do movimento de terras.
A área do estaleiro será atravessada por um arruamento central no sentido longitudinal, com uma
largura da ordem dos 20 m, permitindo utilizar duas faixas de tráfego em cada sentido, e por vários
arruamentos transversais. O arruamento central será controlado por uma portaria em cada extremo,
uma na entrada do acesso Norte ao estaleiro e a outra na entrada do acesso Sul ao estaleiro,
permitindo separar o tráfego que se processa com o exterior, do tráfego gerado na obra. O
arruamento central e os arruamentos transversais irão definir os diferentes sectores em que fica
dividida a área do estaleiro. As infra-estruturas a instalar no estaleiro serão as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•

Escritórios, Dormitórios e Refeitórios;
Armazéns e Oficinas Auto;
Estação de Serviço e Lavagem Auto;
Laboratórios (2 unidades);
Central de betão (4), Central de betuminoso (2) e Central de recuperação de inertes;
Parque de inertes e Parque de resíduos;
Depósito de água industrial.

O tratamento dos efluentes domésticos será efectuado numa ETAR compacta, constituída por
módulos que serão instalados à medida que o caudal a tratar vá aumentando. Cada módulo será
dimensionado para 250 hab./eq., prevendo-se que na primeira fase da obra seja apenas necessário a
instalação de um módulo. Na segunda fase da obra serão instalados mais três módulos, de forma a
garantir uma capacidade de tratamento instalada correspondente a 1.000 hab./eq.
O tratamento das águas residuais deverá ser realizado pelo processo de lamas activadas. A ETAR
deverá ser composta por três estágios de tratamento, respectivamente, decantador primário,
tratamento biológico e decantador secundário.
A partir do início do 9.º semestre de obra, será implantado um segundo estaleiro de apoio, que se
localizará nas proximidades do terminal, e que será constituído por construções ligeiras e sem
instalações sociais.
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Os acessos rodoviários temporários a utilizar na fase de construção irão consubstanciar as seguintes
ligações:
• Ligação a sudoeste a partir da EN4;
• Ligação a sudeste a partir da EM533;
• Ligação a nordeste a partir da EN10.

Prevê-se que o volume de tráfego ronde os 30 a 40 veículos pesados de mercadorias por hora,
considerando-se que a distribuição dos veículos será equitativa pelos diferentes acessos.
Plano de Trabalhos
O início de construção do NAL está previsto para 2012, com duração estimada em 5,5 anos (11
semestres), utilizando em média cerca de 1.500 trabalhadores em simultâneo e com um pico no 9.º
semestre quando se prevê uma força de trabalho rondando os 3.000 trabalhadores.
Os trabalhos de desmilitarização deverão iniciar-se em 2011, sendo a Força Aérea Portuguesa
responsável por retirar do local, antes da construção, todos os engenhos militares por explodir,
mantendo uma equipa de observação e acompanhamento no local, durante a construção, para actuar
no caso de ser encontrado qualquer engenho militar suspeito.
A construção do NAL pode ser repartida em duas fases principais:

• Decapagem e movimentos de terras, desde o 1.º ao 5.º semestres;
• Construção de pavimentos, edifícios e redes, desde o 2.º ao 10.º semestres.

De referir que a construção do NAL tem como maior volume de obra a execução das terraplenagens
para a constituição da plataforma, que movimentarão um volume de cerca de 34 milhões de m3 de
terras a escavar e a colocar em aterro. Em resultado da qualidade variável dos terrenos escavados,
poderá ocorrer a necessidade de utilizar zonas para o seu depósito temporário, com a finalidade de
proceder à sua utilização mais tarde em local de aterro de acordo com as suas características. O
faseamento dos trabalhos será como se indica no quadro seguinte:
Quadro 3.19: Faseamento da construção do NAL
Semestres

1.º semestre

2.º semestre
3.º semestre
4.º semestre
5.º semestre
6.º semestre
7.º semestre
8.º semestre
9.º semestre
10.º semestre

Principais trabalhos
Montagem do estaleiro e a melhoria dos acessos à obra. Início dos trabalhos preparatórios,
com a desarborização total da área de implantação do NAL, seguindo-se a desmatação e a
decapagem da área onde será construída a plataforma aeroportuária. Desvio da ribeira de
Vale Cobrão, com a escavação do canal de desvio, revestimento em gabiões incluindo
geotêxtil e estabilização biológica dos taludes por hidrossementeira. Criação dos depósitos
temporários de terra vegetal (a utilizar no revestimento dos taludes da plataforma e das
obras hidráulicas) e de material lenhoso e respectivo transporte a destino final.
Trabalhos de terraplenagem (escavação e aterro) e de drenagem e início dos trabalhos
relativos à construção das fundações dos edifícios.
Trabalhos de desmatação, decapagem, terraplenagem e drenagem, e trabalhos relativos à
construção dos edifícios.
Trabalhos de desmatação, decapagem, terraplenagem e drenagem, e trabalhos relativos à
construção dos edifícios.
Conclusão dos trabalhos de terraplenagem e de drenagem da plataforma do NAL. Início do
reperfilamento das pistas (colocação do terreno às cotas de receber os pavimentos) e início
dos trabalhos de pavimentação (quer de pavimento rígido quer de pavimento flexível).
Trabalhos de reperfilamento das pistas, de pavimentação e de construção dos edifícios.
Início dos trabalhos de construção das redes exteriores, instalações e vedações.
Início dos trabalhos de pavimentação das pistas e dos caminhos de circulação, e
continuação dos trabalhos de construção dos edifícios e de construção das redes exteriores,
instalações e vedações.
Final dos trabalhos de pavimentação das pistas e início das pavimentações das placas de
estacionamento. Continuação dos trabalhos de construção da estrutura dos edifícios e das
redes exteriores, instalações e vedações.
Final dos trabalhos de pavimentação da placa de estacionamento e continuação dos
trabalhos de pavimentação dos arruamentos, construção dos outros edifícios de apoio
integrados nos serviços do aeroporto e das instalações de equipamentos e redes.
Continuação da pavimentação dos arruamentos, bem como dos parques de estacionamento
de veículos, e continuação da construção dos outros edifícios de apoio integrados nos

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2251
Projecto: Novo Aeroporto de Lisboa (Estudo Prévio/Plano Director de Referência)

36

Parecer da Comissão de Avaliação
Dezembro de 2010

serviços do aeroporto e das instalações dos equipamentos e redes.
11.º semestre
Finalização de todos os trabalhos e desmonte das instalações do estaleiro.
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

Desarborização, Desmatação e Decapagem
Toda a área de implantação do NAL (3.383 ha).será sujeita a desarborização. As acções de
desarborização iniciar-se-ão com o corte das árvores de maior porte, corte dos troncos em toros para
uso industrial ou lenha e posterior remoção das ramagens e das toiças, com recurso a
retroescavadora, prevendo-se que a desarborização de toda a área se concretize em 2 semestres.
A área de implantação do NAL sujeita a remoção do coberto vegetal, para posterior execução das
terraplenagens, corresponde a cerca de 1.920 ha. Quanto ao destino do material vegetal (arbóreo e
arbustivo), admite-se que parte da madeira possa vir a ser utilizada nas indústrias do papel ou
madeiras e na produção de carvão, sendo que o material vegetal remanescente poderá ser
conduzido a uma unidade de valorização energética.
Quanto à decapagem, foi considerada uma espessura média de solo de 0,40 m na área de
intervenção, da qual resultam cerca de 7.680.000 m3 de terra vegetal que será colocada em
depósitos. Estas terras vegetais serão, logo que possível, aplicadas no revestimento de taludes de
escavação e aterro. Os depósitos temporários de terra vegetal e material lenhoso serão localizados
fora da área de trabalhos, mas sempre no interior da área de implantação do NAL.
Movimentação de Terras
Estima-se que a plataforma aeroportuária necessite de um total de 34,1 milhões de m3 de
movimentos de terras. A cota da plataforma foi optimizada de forma a reduzir a necessidade de
materiais de empréstimo ou a remoção de terras do local de implantação para posterior deposição em
local adequado. As movimentações de terras permitirão a construção de uma plataforma com uma
cota média de 45,5 m acima do nível do mar.
Nos trabalhos de construção da plataforma (pistas, caminhos de circulação e plataformas de
estacionamento de aeronaves) será necessário importar 4,76 milhões de m3 de material de
construção, incluindo 3,72 milhões de m3 de material de alta qualidade. No quadro seguinte
apresentam-se os volumes das movimentações de terras necessários durante a construção do NAL:

Coberto
vegetal

Túnel APM /
Bagagem /
Serviço

Acessos /
túneis
ferroviários

Canal de
desvio do
curso de água

Escavações
p/ drenagem
águas
superficiais /
cursos de
água
Material não
reutilizável

Volumes de
terraplenagens
(x103 m3)

Local de
implantação

Quadro 3.20: Volumes de escavação e aterro na plataforma do NAL

(1) Escavação
18.113,0
379,1
240,0
4.819,2 1.677,9 1.009,3 5.775,4
(2) Material de
escavação não
869,4
94,7
240,0
231,3
80,5
48,4
277,2
reutilizável
(3) Material de
escavação
17.243,6
284,3
0
4.587,9 1.597,4
960,9
5.498,2
reutilizável
[(1)-(2)]
(4) Volume total de escavação a reutilizar, incluindo factor de empolamento de 5% [(3)x1,05]
(5) Aterro com
materiais
de 33.563,3
379,1
240,0
101,6
0
0
0
escavação
(6) Volume total de aterro, incluindo a redução para a cave do terminal [(5)-180,653]
(7) Diferença entre escavações e aterros [(4)-(6)]
(8) Volume de empréstimo a obter no interior do polígono do NAL
(9) Diferença entre aterros e escavações exclusivamente dentro do polígono do NAL [(8)-(7)]
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010
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32.014,1
1.841,7

30.172,4
31.681,0
34.284,0
34.103,3
-2.417,3
2.417,3
0
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Todos os materiais não reutilizáveis serão depositados fora da plataforma, mas dentro da área de
implantação do NAL.
Pavimentação
No total serão construídos cerca de 700.000 m2 de diferentes tipos de pavimentos.
3.8. Caracterização da Fase de Exploração
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A abertura do NAL está prevista para o final de 2017 estimando-se que apenas atinja a sua
capacidade operacional muito além do final do período de concessão (2050). De facto, tendo em
conta a configuração do projecto e a área reservada para expansão, tanto no lado-ar como no
terminal (terceira e quarta pistas e segundo satélite ou terminal) haverá uma capacidade teórica final
superior a 70 mppa. Por volta do ano 2050, o número expectável de passageiros atingirá os 44 mppa,
servidos por apenas duas pistas.
As actividades inerentes à fase de exploração do NAL consistem maioritariamente no suporte das
operações do lado-ar e nas actividades complementares de operação do aeroporto, tal como se
sumariza seguidamente:
•
•
•
•
•
•

Descolagem e aterragem de aeronaves;
Operações nas aeronaves;
Acesso de passageiros e funcionários;
Operações de carga;
Operações de manutenção;
Catering.

Consumos e Emissões Previstas
Os principais consumos de água potável e produção de efluentes na fase de exploração são os
indicados nos quadros seguintes:
Quadro 3.21: Estimativas do consumo de água potável no NAL e requisitos de armazenagem
Aeroporto e área comercial
(m3/dia)
2018
4.067
2030
5.983
2040
7.583
2050
8.683
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010
Horizonte

dia de ponta
(m3/dia)
4.880
7.180
9.100
10.420

Reservatório
(m3/dia)
3 x 2.000
5 x 2.000
6 x 2.000

Quadro 3.22: Estimativas de produção de águas residuais
Produção de águas residuais (m3/dia)
Horizonte
Terminal
Total NAL
2017
2.000
2.400
2030
2.800
3.400
2040
3.700
4.500
2050
4.500
5.400
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

Produção de Resíduos
Em matéria de produção dos resíduos mais significativos na fase de exploração, o PDR do NAL inclui
as seguintes estimativas para o ano de 2022 (ano de planeamento para a primeira fase de
desenvolvimento) e para o ano 2050 (final do período de concessão):
Quadro 3.23: Estimativas de produção de resíduos
Tipologia
Não recuperáveis
Papel

Ano 2022
Lado-Ar
Lado-Terra
(m3/dia)
(m3/dia)
62,43
15,23
14,94
8,76

Ano 2050
Lado-Ar
Lado-Terra
(m3/dia)
(m3/dia)
70,75
17,31
18,13
9,56
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Plástico
Embalagens
Alumínio
Vidro

8,52
1,95
11,46
3,39
4,14
0,99
4,80
1,46
Total
106,29
31,77
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

9,62
13,83
4,45
5,07
121,86

2,22
3,98
1,07
1,53
35,67

Em termos de produção global de resíduos com base na capitação de RSU verificada no Aeroporto
da Portela, e tendo em conta as previsões de passageiros do NAL, prevê-se:
Quadro 3.24: Estimativa da produção diária de RSU no NAL
Ano

Passageiros/ano

2022
22.000.000
2050
44.000.000
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

Quantidade de
RSU/ano
6.000 ton.
12.000 ton.

Quantidade de
RSU/dia
165 ton.
330 ton.

Como destino final dos resíduos que serão produzidos no NAL, prevê-se o encaminhamento para a
AMARSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA, que constitui a unidade de
valorização e tratamento de resíduos sólidos mais próxima da área de implantação do NAL e que
abrange um dos concelhos de implantação do projecto.
3.9. Caracterização da Fase de Desactivação
A fase de desactivação do NAL compreenderá o encerramento das operações e o desmantelamento
das infra-estruturas aeroportuárias, sendo previsíveis genericamente as seguintes acções:

• Relocalização do aeroporto: Incluirá todas as actividades relacionadas com a transferência de
funcionários e equipamento, da zona do Campo de Tiro de Alcochete (CTA) para um novo
local. A programação temporal estimada para esta actividade é de apenas algumas semanas, à
semelhança do que projecta com a relocalização do Aeroporto da Portela para Alcochete em
2017.

• Demolição de infra-estruturas: A duração prevista para as operações de desmantelamento será
superior à das restantes actividades. Estas operações compreendem a demolição de edifícios
e infra-estruturas aeroportuárias, incluindo terminal e elementos do lado-ar (pistas, caminhos
de circulação e plataformas de aeronaves), bem como o desmantelamento de todas as redes
do NAL (abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais, rede de distribuição
de combustível, rede eléctrica e de telecomunicações, entre outras).
É expectável que as fundações dos edifícios permaneçam no local, dado que os trabalhos
geotécnicos necessários para a sua remoção seriam muito complexos e poderiam induzir
impactes negativos nos solos presentes na área de implantação do NAL.
Uma vez que o aeroporto será construído preferencialmente com materiais recicláveis, tais
como vidro, aço e betão, poderá haver ganhos relevantes nessa matéria. Uma quantidade
considerável de equipamento do terminal também poderá ser reutilizada/reciclada (escadas,
elevadores, tapetes rolantes, equipamento de ar condicionado, iluminação e sistemas de
tecnologia da informação). Os elementos do lado-ar serão quase totalmente recicláveis,
podendo servir de base para materiais de novas construções (betão, asfalto, brita, etc.).

• Limpeza do local: Terá como objectivo a reposição das condições ambientais existentes no
local previamente à construção do aeroporto, sendo exigível que as operações de limpeza
apresentem uma abrangência alargada.

Tal como já referido, a abertura do NAL está prevista para o final de 2017, estimando-se que apenas
atinja a sua capacidade operacional muito além do ano horizonte do projecto (2050), que coincide
com o final do período de concessão, ano para o qual se prevê um volume de passageiros da ordem
dos 44 mppa, ainda que servidos por apenas duas pistas. De facto, tendo em conta a configuração do
projecto e a área reservada para expansão, tanto no lado-ar como no terminal (terceira e quarta
pistas e segundo satélite ou terminal), haverá uma capacidade teórica final superior a 70 mppa, pelo
que o NAL manterá a sua capacidade operacional muito para além daquela data.
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Neste contexto, a CA entende não fazer qualquer sentido, no presente, proceder à avaliação dos
impactes ambientais para a fase de desactivação do projecto, pelo que essa análise não será incluída
neste Parecer. Assim, será incluída uma medida no sentido de ser apresentado um plano/programa
de desactivação, dois anos antes da desactivação do NAL ter lugar, por forma a permitir então
proceder-se à avaliação dos respectivos impactes e à definição das medidas de minimização e
eventuais programas de monitorização.
4. CONDICIONANTES DA AVALIAÇÃO
O projecto e o respectivo EIA, agora apresentados para procedimento de AIA, resultam, por um lado,
do desenvolvimento de uma série vasta de estudos elaborados ao longo de muitos anos e, por outro
lado, de decisões políticas tomadas ao longo do tempo, algumas consignadas em actos legislativos
próprios, que consubstanciam opções estruturantes do projecto que, naturalmente, condicionaram a
definição do projecto, localização e respectiva justificação.
Interessa assim reter, que a análise da CA incide sobre os impactes de um projecto com
características técnicas já bem definidas (ao nível do estudo prévio/plano director de referência), e em
que as soluções de localização e do próprio layout do aeroporto se encontram pré-determinadas.
Importa ainda referenciar, como condicionante relevante para efeitos de avaliação de situações de
potencial desconformidade com os valores limite estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído
(RGR), o facto das áreas sob influência sonora do aeroporto não estarem ainda classificadas pelos
respectivos municípios como “zonas mistas” ou “zonas sensíveis”, em função dos usos de solo
existentes ou previstos e sensibilidade ao ruído. Deste modo, em termos das estimativas de
população exposta a diferentes classes de ruído, a análise desenvolvida considera a possibilidade
dos dois cenários, verificando-se que a magnitude dos impactes poderá variar muito
significativamente, em razão dos incumprimentos com o RGR.
Esta incerteza quanto à magnitude dos impactes, inultrapassável na presente fase, apresenta
obviamente tradução na área de incidência das medidas de minimização que será necessário
implementar para efeitos de cumprimento do RGR, em particular no que diz respeito às medidas que
deverão ser adoptadas em matéria de planeamento e ordenamento do território.
5. ANÁLISE DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
5.1. Clima
O EIA procedeu à caracterização da região em que o projecto se insere recorrendo à análise da
informação meteorológica e climática disponível para as estações localizadas na proximidade da área
de implantação (localizadas na margem esquerda do rio Tejo e até cerca de 30 km de distância),
designadamente:
• Informações disponíveis nas Normais Climatológicas mais recentes das Estações
Meteorológicas de Coruche (com registos no período de 1981-1990) e Montijo (1961-1990).
• Informações disponíveis em estações da rede meteorológica da responsabilidade do INAG,
nomeadamente, Santo Estêvão e Barragem de Magos (com registos no período de 20012009).
• Informações recolhidas na estação meteorológica automática localizada no CTA, da
responsabilidade da NAER (com registos no período de Outubro de 2008 a Setembro de 2009).

Considerando que as condições meteorológicas desempenham um papel determinante na dispersão
de poluentes na atmosfera e, consequentemente, influenciam fortemente a qualidade do ar, tanto em
termos locais como em termos regionais, o EIA procedeu à análise dos meteoros típicos
considerados pertinentes (temperatura, precipitação, vento, humidade e evaporação, insolação e
nebulosidade), e dos parâmetros meteorológicos que mais influenciam a dispersão de poluentes.
Neste âmbito foi utilizado o modelo de mesoscala TAPM aplicado à série anual de Outubro 2008 a
Setembro 2009 (considerada como série anual típica), para as grandezas estabilidade atmosférica e
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altura da camada de mistura em termos de escala local e campo de ventos médio para o domínio
alargado envolvente ao NAL (200 x 200 km).
A análise destes parâmetros é fundamental para determinar a capacidade de dispersão da atmosfera,
tanto em termos verticais (movimentos com componente convectiva determinante), como horizontais
(movimentos com componente mecânica predominante).
Em síntese, o clima da região em que o projecto se insere é do tipo mesotérmico com verões quentes
e secos. Nesta zona predominam os ventos do sector Noroeste, com uma velocidade média da
ordem dos 11,1 km/h. A temperatura média do ar é de cerca de 16º C, a humidade relativa varia entre
valores superiores a 90% no Inverno e 70% nos meses de Verão e a precipitação anual é da ordem
dos 600 mm. Em termos de condições de estabilidade da atmosfera verificou-se que em cerca de
44% do período considerado prevaleceram condições estáveis, limitativas da capacidade de
dispersão de poluentes. No que concerne ao campo de ventos médio para o domínio regional (200 x
200 km) verificou-se que o escoamento atmosférico na zona de implantação do NAL e envolvente
próxima apresenta uma direcção predominantemente de NNW e Norte, rodando para Noroeste na
faixa ocidental a Sul de Alcácer do Sal.
De referir que, para a análise do factor ambiental Clima, se obteve o parecer específico do Instituto de
Meteorologia, I.P (IM) (ver Anexo 2 ao presente Parecer). Considera aquela entidade que a
caracterização da situação actual apresentada no EIA é suficiente, ainda que apontando algumas
deficiências de pormenor na caracterização da temperatura e da nebulosidade.
Na fase de construção, e devido às actividades de desarborização, decapagem e terraplenagens, é
expectável o aumento das emissões de partículas na atmosfera com a consequente diminuição da
visibilidade e da penetração de luz solar, provocando um certo arrefecimento das camadas da
atmosfera mais próximas da superfície. Este efeito será inexpressivo podendo o impacte classificarse de negligenciável, tal como referido no EIA. Também a remoção prevista do coberto vegetal na
área do NAL favorecerá a diminuição do conforto térmico associado à presença de áreas arborizadas,
que se repercutirá em pequenos aumentos da temperatura do ar nas zonas mais expostas à
captação da luz solar. De igual modo, e em consonância com o EIA, considera-se que este impacte
terá pouca expressão.
Na fase de exploração, e atendendo à existência de uma área extensa de superfícies
impermeabilizadas e sem presença de vegetação, perspectiva-se o acentuar de períodos com
temperatura do ar elevada, provocando, periodicamente, o registo de temperaturas do ar mais
elevadas do que actualmente se fazem sentir nesta zona. Este efeito, mais acentuado durante os
períodos de verão seco e quente, deverá, contudo, restringir-se à área do NAL, não se propagando
de forma acentuada para a região envolvente. Segundo o EIA, este fenómeno induzirá impactes
negativos sobre o clima embora de significância negligenciável, análise com a qual se concorda. No
que respeita ao campo de ventos e à estabilidade atmosférica, não foram detectadas alterações
relevantes, mantendo-se as condições de rugosidade de terreno elevada em associação com relevo
muito pouco acentuado.
Síntese Sectorial
Os principais impactes negativos identificados têm a ver com alterações da temperatura das camadas
da atmosfera mais próximas da superfície, não se considerando significativos, sendo os seus efeitos
claramente localizados e pontuais, já que as alterações provocadas nos parâmetros microclimáticos
não se irão traduzir em alterações no clima da região.
5.2. Geologia
Caracterização da Situação Actual
O projecto proposto para o Novo Aeroporto de Lisboa localiza-se a 40 km de Lisboa, na margem Sul
do Tejo, nos concelhos de Benavente e Montijo. Esta zona está inserida na Bacia do Baixo Tejo, que
corresponde a uma extensa unidade estrutural, de direcção aproximada de NE-SW, estendendo-se
desde o litoral ocidental da Península de Setúbal até à área de Plasencia, em Espanha. A bacia está
preenchida por sedimentos do Cenozóico limitados por rochas mesozóicas da bacia Lusitânica, a W e
a N, e pelo substrato varisco, a NE, E e SE.
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O relevo da região de estudo é, de um modo geral, suave, levemente ondulado, com cotas a variar
entre 24 e 67 m. A rede de drenagem é do tipo dendrítica, esparsa, com linhas de água pouco
encaixadas, das quais se destaca a ribeira de Vale Cobrão, de direcção SSE - NNW, afluente do rio
Sorraia. A zona mais elevada fica situada no sector ESE da área em estudo, onde ocorrem pequenas
elevações com cumes aplanados. As cotas menores ocorrem a NW, no vale onde encaixa a ribeira
de Vale Cobrão. Os declives são de um modo geral inferiores a 3%, com excepção das zonas de
encaixe das principais linhas de água onde podem atingir 16%.
Os sedimentos cenozóicos aflorantes na zona do projecto são constituídos por depósitos
siliciclásticos da Formação de Alcoentre e Tomar indiferenciados, (Miocénico Superior), Formação do
Ulme (Pliocénico), areias eólicas (Plistocénico) e aluviões (Holocénico), segundo a Carta Geológica,
na escala 1/50.000, elaborada para Área Metropolitana de Lisboa. A Formação de Alcoentre e Tomar
indiferenciadas compreende sedimentos areníticos, de granulometria variável, por vezes arcósicos,
com barras de clastos de quartzo e quartzito e níveis de lutitos intercalados, com aumento do
conteúdo mais argiloso para o topo. A Formação do Ulme é constituída predominantemente por
areias finas a grosseiras, de um modo geral arcósicas, de cor que varia de branco a vermelho e
amarelo, por vezes com intercalações de níveis lenticulares de argilas e de seixos. As areias eólicas
ocorrem em pequenos retalhos próximos da ribeira do Cobrão e são constituídas por areias finas a
médias de cor amarelada e/ou acastanhada, por vezes com seixos dispersos, com espessuras
inferiores a 3 m. Ao longo das linhas de água principais, designadamente na ribeira de Vale Cobrão,
afloram depósitos aluvionares do Holocénico, com espessura inferior a 6 m, constituídos por níveis
arenosos, com seixos dispersos e, por vezes, com intercalações silto-argilosas.
Quanto aos recursos geológicos ocorrentes na área do NAL, estes consistem sobretudo em depósitos
predominantemente arenosos, com intercalações silto-argilosas, tendo aptidão para agregados
destinados à construção civil. A realização de sondagens na área do projecto revela a ocorrência de
níveis de argila espessos, mas a profundidades que inviabilizam a sua possibilidade de exploração. À
superfície, ou a profundidades de exploração exequível, as ocorrências revelaram-se pouco
significativas.
Os depósitos referidos afloram em vasta superfície na envolvente do projecto, sendo a actividade
extractiva inexistente na área do NAL, pelo que não se considera relevante a afectação de recursos
minerais pela construção do NAL.
O território continental português está localizado na placa Euro-Asiática, junto a uma zona de
subducção em desenvolvimento provável ao longo da margem continental W Ibérica (Ribeiro et al.,
1996) e próximo da fronteira de placas com a Núbia, conhecida como zona de fractura AçoresGibraltar que, a S de Portugal, corresponde a um limite transpressivo direito, de direcção
aproximadamente E-W, com uma convergência de direcção NW-SE, de aproximadamente 4 mm/ano
(Zitellini et al., 2009). Este enquadramento geodinâmico é responsável por uma actividade tectónica
importante no território continental português, que se manifesta pela presença de deformações
neotectónicas e por uma sismicidade significativa, fornecendo um cenário de importante potencial
sismogenético.
Com efeito, na região em estudo ocorrem acidentes tectónicos regionais importantes que, embora
ainda mal caracterizados, são considerados activos, portanto passíveis de gerar sismicidade, com
magnitude máxima de M = 6,9 (Cabral et al., 2003), dos quais se destacam, pela sua proximidade à
zona do projecto, a zona de falha do Vale Inferior do Tejo e as falhas de Vila Franca, Azambuja,
Ribeira de Coina, Porto Alto e Pinhal Novo (descritas no EIA), entre outras falhas secundárias.
Na zona de estudo ocorre, ainda, sismicidade histórica importante, com sismos fortes que causaram
danos avultados, dos quais se destacam sismos distantes, de tipo interplacas, gerados numa área
localizada na área imersa, a S e SW do território continental, numa faixa que se estende desde o
Banco de Gorringe, a W, até ao estreito de Gibraltar, a E, e/ou na zona de subducção W Ibérica, de
que o sismo de 1755 é o evento melhor caracterizado (magnitude estimada MW ≈ 8,7). Mais
recentemente, em 28 de Fevereiro de 1969, ocorreu neste local um sismo de magnitude elevada (MW
= 7,3). Também ocorreram sismos próximos, do tipo intraplaca, como, por exemplo, o sismo ocorrido
na zona do Vale Inferior do Tejo, em 26 de Janeiro de 1531 (MW = 7,1), na zona de Setúbal, em 11
de Novembro de 1858 (MW = 7,1) e o sismo ocorrido na zona de Benavente, em 23 de Abril de 1909
(MW = 6,0).
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A área de estudo está localizada na zona de intensidade VIII a IX (Carta de Isossistas de
Intensidades Máximas (1531 – 1996), escala de Mercalli Modificada de 1956 e de acordo com o
zonamento Sísmico proposto no Anexo Nacional do EC8, a área do NAL inclui-se na zona 1 para
acção sísmica próxima e na zona 2 para acção sísmica longínqua. Com base na carta de casualidade
sísmica para um período de retorno de 1000 anos, com base em estudo experimental e extrapolação,
é permitido estimar na área do NAL, valores superiores a 150 cm/s2, 18 cm/s e 8 cm,
respectivamente, para aceleração horizontal, velocidade e deslocamento (Oliveira, 1979). Segundo o
Regulamento de Acção Sísmica de Edifícios e Pontes (RSAEEP 1983), a área de implantação do
projecto está na zona A correspondente à de maior risco sísmico (Zonamento sísmico de Portugal
Continental), com um coeficiente de sismicidade (α) de 1,0.
A sismicidade na zona do NAL tem significado e relevância a nível regional e nacional, dependendo
da movimentação de estruturas tectónicas próximas e/ou longínquas, com a geração de sismicidade
de magnitude máxima de M ≥ 6,9. Embora não se prevejam fenómenos de liquefacção na área do
NAL, um sismo desta magnitude, ou superior, poderá trazer consequências graves no edificado, com
perdas materiais e vidas humanas, bem como a contaminação dos aquíferos devido aos possíveis
danos nos depósitos com óleos, combustível, gás, etc.
Identificação e Avaliação de Impactes
Os principais impactes na geologia e geomorfologia são resultantes da ocultação e destruição do
património geológico, geomorfológico e de recursos geológicos, da alteração das características do
meio geológico decorrentes de intervenções geotécnicas e da alteração da morfologia do terreno e
gestão de materiais resultantes da movimentação de terras. Deste modo, e devido às características
do projecto, os impactes espectáveis ocorrerão fundamentalmente na fase de construção, uma vez
que é neste período que serão realizadas as terraplenagens necessárias à construção do NAL e,
posteriormente, na fase de desactivação, em que os impactes estarão relacionados com o modelado
final previsto para a área do NAL e com o destino a dar aos resíduos de construção e demolição.
De referir que, no que respeita à alteração da morfologia do terreno, verifica-se que as maiores
escavações ocorrerão na zona da implantação do desvio da ribeira de Vale Cobrão, a Oeste, onde
chegarão a atingir cerca de 16 m de altura.
Os impactes na geologia e geomorfologia, devido à concretização do NAL nas suas diversas fases,
resultam do modo como a acção antrópica acelera ou retarda os processos naturais, na alteração do
modelado do terreno, na alteração das condições de estabilidade de taludes naturais, aterro e
escavação, e na alteração de perfis de equilíbrio na rede de drenagem, podendo provocar fenómenos
de erosão e, consequentemente, degradação das condições de estabilidade de taludes.
Os impactes que se reflictam na destruição ou ocultação de recursos geológicos com inegável
interesse económico, de que se destacam no contexto regional a exploração de argilas, consideramse negativos, mas dadas as características das formações geológicas aflorantes, de magnitude
reduzida e significância negligenciável.
Medidas de Minimização
O EIA apresenta um conjunto de medidas para a minimização dos impactes identificados que, na
generalidade, se consideram adequadas. No ponto 7 do presente Parecer encontra-se definido o
conjunto de medidas cuja adopção se considera fundamental para a minimização dos impactes
identificados.
Síntese Sectorial
Os principais impactes negativos identificados são resultantes da ocultação e destruição do
património geológico, geomorfológico e de recursos geológicos, da alteração das características do
meio geológico e da alteração da morfologia do terreno e, embora directos, permanentes e
irreversíveis, consideram-se de magnitude e significância reduzida a moderada.
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5.3. Solos e Usos do Solo
Caracterização da Situação Actual
O EIA apresenta uma correcta caracterização dos solos presentes na área de implantação do
projecto, tendo como base de dados a Carta de Solos de Portugal e os respectivos dados
morfológicos e analíticos das famílias de solos cartografadas (SROA, 1970 e 1973, e Cardoso, 1965).
Assim, verifica-se que na área de implantação do NAL estão presentes Solos Podzolizados (56%),
em mais de metade da área considerada, seguindo-se os Solos Litólicos (15%), os Solos Argiluviados
(11%), os Solos Incipientes (10%) e, com uma área reduzida, os Solos Hidromórficos (1,5%).
Constata-se ainda que, nas restantes Áreas Sociais da Carta de Solos de Portugal (incluindo
albufeiras) não existe qualquer informação relativamente aos solos, representando cerca de 6% da
área total.
Em termos de capacidade de usos do solo, o EIA apresenta uma caracterização baseada na
informação presente nas Cartas da Capacidade de Uso do Solo (SROA, 1972), a qual permite
constatar que é a classe D que ocupa a maior área, com cerca de 82% da área total, seguindo-se a
classe C com cerca de 11% e a E com menos de 1%. Assim, verifica-se que na área de implantação
do NAL, bem como na faixa envolvente de 200 m, não existem solos classificados nas classes A e B
(classes com melhor capacidade para a produção de culturas arvenses de sequeiro).
Verifica-se, ainda, a presença de solos classificados como RAN (6%), os quais são solos da classe
Ch, e de solos de aluviões junto às principais linhas de água (classe Dh), em que se destaca a ribeira
de Vale Cobrão.
Em termos de subclasses de capacidade de uso do solo, estão presentes todas as limitações
associadas a cada classe, nomeadamente:
• e – limitações por risco de erosão (2% da área total);
• h – limitações por excesso de água (6%);
• s – limitações resultantes da natureza do solo (85%).

Estes valores resultam das características dos solos presentes e da morfologia do terreno,
nomeadamente com a constatação de que a maior parte da área do NAL se apresenta aplanada, com
declives inferiores a 2% em 56% da área, sendo que cerca de 94% da área total apresenta declive
inferior a 5%. As áreas com declives mais acentuados, superiores a 5%, concentram-se em zonas
relativamente limitadas e principalmente junto das incisões das linhas de água.
O EIA efectua ainda uma caracterização dos solos com base numa avaliação das suas aptidões para
diferentes funções e usos (produção de culturas anuais de sequeiro e produção florestal), aplicando
uma metodologia simplificada baseada na avaliação de terras da Food and Agriculture Organization
(FAO).
Assim, em termos de aptidão da área do projecto para a produção vegetal de culturas anuais de
sequeiro, constata-se que as classes S1 e S2 (S1 - Muito Apto e S2 - Moderadamente Apto) não
ocorrem na área em estudo. Só cerca de 40% da área apresenta uma aptidão marginal para a
produção vegetal em condições de sequeiro (S3 - Marginalmente apto – apresenta limitações severas
ao desempenho sustentável do tipo de uso e/ou da função em análise que implica a obtenção de
resultados marginais), sendo a restante área, considerada não apta (N1 - Actualmente não apto –
apresenta fortes limitações ao desempenho sustentável do tipo de uso e/ou da função em análise;
podem existir técnicas para melhorar esse desempenho embora com custo incomportável e N2 Definitivamente não apto – apresenta limitações tais ao desempenho sustentável do tipo de uso e/ou
da função em análise que não é previsível qualquer viabilidade técnica de recuperação ou melhoria
do desempenho).
Quanto à aptidão dos solos para a produção florestal, e atendendo ao actual uso do solos em que
grande parte da área do projecto apresenta uma ocupação florestal em que predominam eucaliptais e
montado de sobro, constata-se que, juntando as Classes S1 (Muito apto – não apresenta limitações
significativas ao desempenho sustentável do tipo de uso e/ou da função em análise) e S2
(Moderadamente apto – apresenta limitações moderadas ao desempenho sustentável do tipo de uso
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e/ou da função em análise, o que se traduz numa redução dos proveitos e/ou aumento dos custos
associados), mais de três quartos da área total do estudo se apresenta Muito Apta e Moderadamente
Apta para produção florestal. Somente uma pequena área menor que 0,5% não apresenta aptidão
para uso florestal.
No EIA é apresentado um estudo de caracterização da contaminação de solos na zona de
implantação do NAL, nomeadamente na zona do CTA, resultante das actividades militares e do uso
de engenhos explosivos. Desses trabalhos de caracterização, que se encontram ainda em curso, é
possível retirar alguns resultados preliminares da presença de alguns poluentes no solo, tendo sido
identificadas algumas concentrações superiores aos valores admissíveis (considerando a normas
Canadianas), relativamente aos metais Antimónio, Cádmio e Prata, na amostragem já realizada na
primeira camada de 10 cm do solo.
Embora o EIA conclua que a contaminação dos solos por metais, explosivos e outros poluentes é
pouco significativa, é referido que independentemente dos resultados agora encontrados, se irá
proceder, após a desmilitarização, a um estudo mais aprofundado sobre a contaminação dos solos.
Relativamente ao Uso do Solo, o EIA apresenta uma caracterização da situação actual, descrevendo
as principais classes de uso actual do solo consideradas e respectivas sub-classes, e respectiva
cartografia. Assim, verifica-se que na área do NAL ocorrem os seguintes usos:
• Uso florestal – esta classe é a mais representativa da área de implantação (93,3%) e é também
dominante na faixa envolvente, sendo constituída pelas seguintes subclasses:
o Montado – ocupando 33% da área de implantação, assim como na faixa envolvente,
distribuindo-se em grandes parcelas. No Montado, verifica-se a existência de um
subcoberto herbáceo constituído por pastagens anuais associadas ao pastoreio, por
matagais e ainda a existência de povoamentos mistos com pinheiro.
o Eucaliptal – ocupando 49,7% da área de implantação do NAL e 41,8% da faixa envolvente,
distribuindo-se essencialmente na metade nascente da área.
o Pinhal – com menor representatividade na área de implantação do NAL e faixa envolvente
(11,0% e 2,7%), distribuído em várias parcelas, sendo a maior localizada nas imediações da
Albufeira da barragem dos Ilha dos Dois Salgueiros com uma área com cerca de 119 ha.

• Uso agrícola – correspondente a culturas e pastagens localizadas essencialmente junto à
ribeira de Vale Cobrão e da Albufeira da barragem da Ilha dos Dois Salgueiros, bem como
nalgumas parcelas marginais à área de estudo, representa uma pequena percentagem da área
de implantação do NAL (1,4%), atingindo os 15,6% da faixa envolvente.

• Uso natural – zonas pouco intervencionadas, que apresentam um grau de naturalização
elevado, sendo constituídos pelas seguintes subclasses:
o Linhas de água – que representando cerca de 1,1% na área de implantação do NAL e na
faixa envolvente, correspondem essencialmente à ribeira de Vale Cobrão e dos Aivados.
o Vegetação ripícola – que abrange uma área de 1,4% na área de implantação e 0,3% na
faixa envolvente.
o Açudes e albufeiras – com a Albufeira da barragem da Ilha dos Dois Salgueiros, bem como
as pequenas massas de água localizadas a montante da área de implantação.
o Matos e incultos – representam cerca de 2,5% da área de implantação do NAL e 4,4% da
faixa envolvente, estando localizados em pequenas parcelas (menores de 4 ha).
Correspondem a terrenos ocupados por vegetação espontânea com porte arbustivo,
ocorrendo como subcoberto de montados e como formação dominante num povoamento
disperso de pinheiro manso.
o Uso Artificializado – que apenas corresponde a 0,03% da área de implantação do NAL e a
0,6% da faixa envolvente, num total de pouco mais de 3 ha, que corresponde a uma
pequena área com construções localizada no limite Sul da área de intervenção, bem como à
área ocupada pelo IC11 no limite NW da área de estudo.
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Identificação e Avaliação de Impactes
Apesar de toda a área de implantação do NAL ser sujeita a desarborização (3.383 ha), a desmatação
que irá abranger todo o coberto vegetal arbustivo e os canaviais que marginam as valas de
drenagem, e a decapagem e terraplanagem, apenas ocorre na área de ocupação do NAL (1.920 ha).
O EIA apresenta os cálculos quanto à decapagem, considerando uma espessura média de solo de
0,40 m na área de intervenção, da qual resultam cerca de 7.680.000 m3 de terra vegetal que será
colocada em depósitos temporários localizados fora da área de trabalhos, mas no interior da área de
implantação do NAL.
Estas terras vegetais serão, posteriormente, aplicadas em todas as áreas não impermeabilizadas,
nomeadamente, espaços abertos entre edifícios e pavimentos exteriores, taludes de vias de
comunicação, taludes de valas de drenagem, etc., permitindo um estabelecimento mais rápido da
cobertura vegetal dos solos.
Relativamente ao estaleiro, e segundo o EIA, o mesmo apresentará uma área de 24 ha e será
inteiramente localizado dentro do perímetro do NAL, o que corresponde a menos de 1% do total da
área do NAL.
Será na fase de construção do projecto que ocorrerão a generalidade dos principais impactes nos
solos decorrentes da implantação do NAL, como sejam a impermeabilização, erosão hídrica,
compactação e contaminação.
O impacte resultante na impermeabilização é inerente à construção da plataforma, dos edifícios e dos
pavimentos, precedida de terraplenagens que se traduzem em acções de remoção de solos
(incluindo remoção da camada de 0,40 m superficial do terreno). Este impacte é considerado
negativo, temporário (no caso da área de estaleiro) e permanente (na área de ocupação do NAL),
com magnitude e significância moderadas, iniciando-se na fase de construção e mantendo-se durante
toda a fase de exploração.
O aproveitamento da camada de solo que será decapada, nos termos acima expostos, é considerado
como tendo um impacte positivo, permanente, de magnitude moderada e significância reduzida a
moderada.
A desarborização e desmatação da área de implantação do NAL, bem como o transporte do material
resultante representam acções que resultam num impacte negativo em termos de erosão hídrica,
mais significativo em época de forte pluviosidade, pois a remoção do coberto vegetal e de todos os
resíduos orgânicos, deixa a superfície do solo exposta à acção directa da chuva. O impacte por
erosão hídrica é considerado como um impacte negativo, permanente e irreversível, com magnitude
reduzida e significância reduzida a moderada, face aos tipos de solos presentes e à topografia da
área.
Este impacte ocorre principalmente durante a fase de construção devendo ser pouco significativo
durante a fase de exploração uma vez que os espaços não impermeabilizados serão mantidos com
um coberto vegetal.
A compactação do solo resulta das acções de desarborização e desmatação da área de implantação
do NAL, nomeadamente com o tráfego de maquinaria pesada, e da construção do NAL (plataforma e
edifícios). Como consequência dessas acções ocorre uma deterioração da estrutura do solo,
reduzindo-se a drenagem interna, e aumenta o escoamento superficial. A diminuição do arejamento e
o aumento da resistência à penetração das raízes são também consequências directas que levam à
redução da capacidade do solo para manter o coberto vegetal em boas condições. Considera-se,
assim, este impacte como negativo, temporário, reversível, de magnitude moderada e significância
reduzida a moderada.
Relativamente à questão da contaminação dos solos na área do CTA, o EIA preconiza, após a
desmilitarização, a realização de estudos complementares de forma a obter uma caracterização
aprofundada da situação existente que permita conhecer o estado de contaminação dos solos, e
verificar a necessidade de efectuar uma operação de descontaminação, situação com a qual se
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concorda. Neste caso, importa referir que, de acordo com as disposições do Decreto-Lei n.º
178/2006, de 5 de Setembro, as operações de descontaminação estão sujeitas a licenciamento.
Na fase de exploração, como consequência das acções relacionadas com a movimentação de
aeronaves no solo, com a consequente manutenção e abastecimento, poderão ocorrer impactes ao
nível da contaminação do solo por hidrocarbonetos resultante de acidentes em áreas limitadas. No
entanto, considerando que o projecto prevê a recolha controlada das águas pluviais às quais se
atribui uma maior carga poluente, não se considera como muito provável a ocorrência de
contaminação do solo com hidrocarbonetos provenientes de acidentes, classificando-se o impacte
como negativo, incerto, temporário de magnitude moderada e significância reduzida.
Os principais impactes resultantes da implementação do projecto dizem respeito à alteração do uso
do solo, sendo as ocupações existentes substituídas, provocando impactes permanentes e
irreversíveis.
Na fase de construção, os impactes decorrem da acção de desarborização de toda a área de
implantação do NAL, o que irá alterar completamente o uso actual do solo.
Na fase de exploração, mantêm-se os impactes referentes à ocupação directa e irreversível do solo
pelas estruturas do NAL em função da presença do aeroporto.
O EIA apresenta uma classificação dos impactes de acordo com aspectos qualificativos com a qual
se concorda, considerando-se que os impactes são negativos, quando são afectadas áreas
actualmente sujeitas a exploração agrícola ou florestal de produção, ou quando estão em causa
áreas ecologicamente importantes, e positivos, quando há alteração de usos do solo sem interesse
ecológico ou florestal para um uso de elevada importância económica.
No que respeita aos espaços com uso agrícola, verifica-se que a área afectada corresponde a 53,8
ha, que representam 1,5% da área de implantação, considerando-se que o impacte resultante como
negativo, permanente, e de magnitude e significância reduzidas.
Relativamente aos espaços com uso florestal, constata-se que esta constitui a classe de uso do solo
que mais será afectada pelo projecto.
No que diz respeito ao eucaliptal, considera-se que a sua afectação representa um impacte negativo,
permanente e de magnitude e significância moderadas.
Quanto ao montado de sobro, e pelo facto de se tratar de uma espécie protegida a nível nacional
(Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho),
considera-se que esta afectação corresponde a um impacte negativo, permanente, de magnitude
moderada e significância elevada, minimizável através das medidas de compensação previstas
(plantação de novas áreas de sobreiros).
Tal como referido anteriormente, na fase de exploração não são esperados impactes directos sobre o
uso do solo uma vez que os mesmos ocorrerão de forma irreversível na fase de construção.
Medidas de Minimização e Monitorização
Concorda-se com as medidas de minimização apresentadas no EIA, designadamente as seguintes;
GER6, GER7, GER9, GER11, GER12, GER15, GER33 e SOL 1.
No EIA é também proposto um estudo complementar referente aos solos (SOL EST.1) a incluir no
RECAPE, denominado “Estudo das condições de empilhamento da camada superficial do solo
recolhido na acção de decapagem”, com o qual se concorda. Concorda-se igualmente com o
Programa de Monitorização dos solos apresentado no EIA.
Concorda-se ainda, com a proposta apresentada (SOL EST.2) relativamente à questão referente à
descontaminação dos solos, nomeadamente a elaboração de um estudo, cujos resultados promovam
o estabelecimento de objectivos de tratamento a atingir para os contaminantes específicos em análise
e para a situação particular do local em estudo a considerar no Projecto de Descontaminação.
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No ponto 7 do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se
considera fundamental para a minimização dos impactes identificados.
Síntese Sectorial
Os principais impactes negativos identificados ocorrerão na fase de construção do projecto, como
sejam a impermeabilização, erosão hídrica, compactação e contaminação, considerando-se de
magnitude e significância variando entre reduzida a moderada.
Na fase de exploração, como consequência das acções relacionadas com a movimentação de
aeronaves no solo, com a consequente manutenção e abastecimento, poderão ocorrer impactes ao
nível da contaminação do solo, por hidrocarbonetos resultante de acidentes em áreas limitadas,
considerando-se de magnitude moderada e significância reduzida.
O aproveitamento da camada de solo (terra vegetal) que será decapada e colocada em depósitos
temporários para posterior aplicação nas áreas não impermeabilizadas considera-se um impacte
positivo, permanente, de magnitude moderada e significância reduzida a moderada.
Em termos de uso do solo verifica-se que a classe de uso do solo mais afectada será a florestal (93,3
%), seguindo-se os matos e incultos (2,5 %) e o uso agrícola (1,5%). Os principais impactes
negativos decorrem da acção de desarborização de toda a área de implantação do NAL (3.383 ha), o
que irá alterar completamente o uso actual do solo, provocando impactes permanentes e
irreversíveis, tratando-se de impactes de magnitude e significância moderadas, no caso da afectação
do eucaliptal, e de magnitude moderada e significância elevadas no caso da afectação do montado
de sobro.
5.4. Ecologia
Considerações Gerais
Apesar do NAL não ocupar directamente qualquer área do Sistema Nacional de Áreas Classificadas,
encontra-se muito próximo da que se encontra classificada como Zona de Protecção Especial,
PTZPE0010 – Estuário do Tejo, e Sítio de Interesse Comunitário, PTCON0009 – Estuário do Tejo,
sendo fundamental assegurar que os impactes da instalação e funcionamento desta infra-estrutura
sobre os respectivos valores a salvaguardar, não os comprometem ou que, se o fizerem, não
afectarão a integridade do sítio, podendo ser compensados.
Esse cuidado também é particularmente relevante no que se refere às espécies de aves migradoras
cujas populações constituem a razão da designação desta ZPE e da PTZPE0011 - Estuário do Sado,
e outras Áreas Classificadas próximas, sendo sabido que essas aves se deslocam entre ambos os
estuários e durante as migrações utilizando rotas que podem colidir com as das aeronaves.
Reconhecendo-se à partida a existência de concentrações de aves que possam colocar em risco a
segurança da actividade aeronáutica e, concomitantemente, sobre cujas populações essa actividade
possa ter impactes negativos significativos, a decisão da viabilidade do projecto está estritamente
condicionada pela viabilidade de implementação de medidas eficazes de gestão da vida selvagem e
respectivos habitats, assegurando não só a segurança aeronáutica, mas também a manutenção das
populações dessas espécies e a integridade das respectivas áreas classificadas de origem.
Para salvaguardar a segurança dos aeroportos, das companhias aéreas, do público e da fauna
selvagem, cada infra-estrutura aeroportuária necessita do respectivo Plano de Gestão da Vida
Selvagem (PGVS) cujo objectivo é garantir que a ocorrência de fauna selvagem no interior do
aeroporto é mínima e que a ocorrência de espécies de aves e mamíferos voadores sob os cones de
aproximação é eficazmente controlada. Os PGVS incluem uma série de acções que promovem:
• A gestão do habitat no interior e exterior do aeroporto no sentido de eliminar factores de
atracção da fauna selvagem;

• A obstrução do seu acesso às infra-estruturas aeroportuárias através do uso de redes e de
outros obstáculos físicos;
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• O espantamento da fauna selvagem da zona operacional do aeroporto, incluindo dos edifícios,
e a remoção da que se tenha conseguido instalar no aeroporto.
O EIA reconhece que a inserção do NAL numa zona pouco humanizada e cujo património natural
está relativamente bem conservado com vários locais de concentração de aves na envolvente à sua
área de implantação, reforça a necessidade de implementação de um PGVS eficaz, de forma a
minorar quer o número de colisões com fauna selvagem, quer os custos associados a estas.
Relativamente aos projectos conexos do NAL a ter em conta no âmbito da análise dos impactes
cumulativos, referiram-se a ligação aos pólos de captação de água, oleoduto e gasoduto e ainda as
ligações eléctricas, ferroviária e rodoviária.
Caracterização da Situação Actual
Fauna, Flora, Habitats e Ecossistemas
Com base na decisão de localização do NAL no CTA e nas recomendações constantes da
Declaração Ambiental, a NAER, SA iniciou um conjunto de estudos de carácter ecológico,
necessários à obtenção de informação indispensável para o desenvolvimento do projecto (PDR) e
para a realização do EIA, os quais se sintetizam seguidamente:
Quadro 5.1: Informação relativa aos estudos ecológicos executados na área do NAL e envolvente
Designação /
autores

Objectivos

Metodologia

Resultados
Esperados

Data de
realização

Monitorização
da Avifauna na
Envolvente do
NAL no Campo
de Tiro de
Alcochete /
Morgado, et al.,
2009a

Conhecer os movimentos de
avifauna na envolvente do
NAL; identificar os locais de
concentração da avifauna
aquática e terrestre;
identificar os factores
determinantes dos
movimentos de aves.

Observação visual diurna,
em sete pontos, dos
movimentos de avifauna
durante um ciclo anual e
contagem de aves aquáticas
em 35 locais de
concentração, sendo que a
área de estudo se estende a
mais de 10 km do NAL.

Proposta de medidas de
gestão do risco de
colisão.

Abril de 2008
a Junho de
2009

Projecto de
Gestão de
Habitats de
Aves Aquáticas
na Envolvente
do NAL /
Morgado, et al.,
2009b

Identificar factores indutores
de atracção e repulsa no
uso de habitats por aves
potencialmente perigosas
para o tráfego aéreo, que
possam ser replicados no
âmbito da futura gestão de
habitats na envolvente do
NAL.

Implementação e
acompanhamento de uma
experiência de gestão de
habitat da avifauna aquática
(adaptado de Morgado et
al., 2009b); monitorização
da resposta da avifauna às
acções implementadas
(adaptado de Morgado et
al., 2009b).

Obtenção de informação
complementar à
produzida em trabalhos
anteriores ou em curso;
gerar informação útil
que contribua para
minimizar a interferência
entre as aeronaves e a
avifauna na futura
operação do NAL
(adaptado de Morgado
et al., 2009b).

Dezembro
de 2008 a
Junho de
2009

Caracterização
Ecológica na
Zona de
Implantação e
Envolvente do
NAL / Mãe
d’água, 2009

Recolher informação que
permita caracterizar as
comunidades animais e
vegetais da área de
implantação do NAL e sua
envolvente (Mãe d’água,
2009a); constituir a situação
de referência para o Estudo
de Impacte Ambiental (Mãe
d’água, 2009a); contribuir
para a definição das
medidas de salvaguarda
contidas na DA proferida no
âmbito da AAE (Mãe d’água,
2009a).

Identificação e cartografia
de habitats e levantamento
de fauna, flora e vegetação
e posterior valoração, numa
área de 21.120 ha.

Descrição e valoração
das componentes
ecológicas presentes no
território.

Dezembro
de 2008 a
Agosto de
2009

Estudo dos
Movimentos de
Avifauna na
Zona de
Implantação do
Novo Aeroporto
de Lisboa (NAL)
/ Nemus

Quantificar espacial e
temporalmente, os
movimentos diurnos e
nocturnos da avifauna, com
vista à avaliação do risco
potencial de colisão com
aeronaves.

Estudo dos movimentos de
avifauna com recurso a
tecnologia radar.

Análise do risco de
colisão de aves com
aeronaves; proposta de
medidas de gestão do
risco de colisão

Janeiro de
2009 a
Junho de
2010

Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010
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O estudo de “Caracterização Ecológica da Zona de Implantação e Envolvente do NAL” cartografou
uma área de 21.120 ha com duas parcelas distintas, confinando ambas com o limite nascente da área
classificada (PTZPE0010/PTCON0009). O território estudado incluiu a área prevista para a
implantação do NAL (3.383 ha), a área do CTA remanescente, assim como terrenos a Norte e a Sul
cujas ocupações permitiam prever terem elevado valor ecológico. Os outros estudos, relativos à
avifauna, estenderam-se por outros espaços, quase todos dentro do buffer de 15 km à volta do NAL
que constitui o limite da área de estudo do EIA.
As informações e indicações constantes dos estudos mencionados, em conjunto com os trabalhos
específicos efectuados no âmbito do presente EIA, contribuíram para que o mesmo apresente uma
informação bastante aprofundada, abrangendo não só a ecologia da região e os princípios de gestão
e conservação dos valores naturais existentes, mas também propostas de soluções a implementar
durante as fases de construção e de exploração do NAL.
Num raio de 50 km da área de implantação do NAL estão presentes, várias áreas classificadas. O
Estuário do Tejo é a mais próxima (limite mais próximo a cerca de 2 km) e está classificado como
Reserva Natural do Estuário do Tejo, Sítio da Convenção de RAMSAR (SCR), Reserva Biogenética
do Conselho da Europa (RBCE), ZPE e SIC (PTZPE0010/PTCON0009) e como IBA (Tejo e Alverca).
O Estuário do Sado, a cerca de 18 km a Sul, está classificado como Reserva Natural do Estuário do
Sado/ Sítio da Convenção de RAMSAR/ Reserva Biogenética do Conselho da Europa, ZPE e SIC
(PTZPE0011/PTCON0011) e como IBA. Mais afastados e também para Sul existem, a ZPE do Açude
da Murta (PTZPE011) e a ZPE do Cabo Espichel (PTZPE050) que também são IBA, o Sítio
Arrábida/Espichel (PTCON010), o Parque Natural da Arrábida, também RCBE, o Sítio Fernão
Ferro/Lagoa de Albufeira (PTCON054) e a ZPE da Lagoa Pequena (PTZPE049), que também é IBA e
SCR, o Sítio Cabrela (PTCON009) e IBA (PT043), assim como a Paisagem Protegida da Arriba Fóssil
da Costa da Caparica e o Sítio Comporta/Galé (PTCON034).
O elenco florístico potencial para a área de estudo é composto por 481 espécies, sendo que 14 têm
um elevado interesse para a conservação, constando 10 delas nos anexos da Directiva Habitats.
Daquelas espécies, 298 foram detectadas durante os trabalhos de campo realizados, tendo sido
encontradas 8 das 14 espécies de elevado interesse conservacionista na área cartografada pelo
estudo de Caracterização Ecológica (eCE). Destas espécies apenas 3 foram confirmadas na área de
implantação do NAL e faixa envolvente: Armeria rouyana, Thymus capitellatus e Quercus suber. A
primeira surge de forma muito pontual, mas Thymus capitellatus aparece em núcleos com alguma
dimensão, frequentemente associados ao habitat “Dunas com vegetação esclerófila da Cistolavanduletalia” (2260).
Baseando-se na pesquisa bibliográfica e tendo em conta os biótopos referenciados para a área de
estudo, estimou-se que possam ocorrer 62 espécies de lepidópteros diurnos, 30 espécies de odonata
e 11 espécies de bivalves de água doce. A área de estudo apresenta condições para a ocorrência de
10 espécies de invertebrados ecologicamente relevantes, sendo que na área de implementação do
NAL podem potencialmente ocorrer 9 dessas espécies. Foi destacada a importância que os
montados têm para várias destas espécies uma vez que para além de albergarem espécies que
dependem directamente deste biótopo, como Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Saga pedo e
Macrothele calpeiana, possibilitam também a ocorrência de espécies que utilizem as zonas de subcoberto, tanto de prados como de matos.
No que se refere à comunidade de peixes, à excepção do rio Almansor e do Vale do Zebro onde se
verificou existir boga-portuguesa Rutilus lusitanicus, bordalo Rutilus alburnoides e verdemã Cobitis
sp., as outras linhas de água e albufeiras da área de estudo apresentam populações de espécies
exóticas estabelecidas em detrimento das espécies autóctones. As espécies mais abundantes nas
albufeiras são o achigã Micropterus salmoides, a carpa Cyprinus carpio e a perca-sol Lepomis
gibbosus.
Na área de estudo foram inventariadas 13 das 17 espécies de anfíbios presentes em território
nacional continental, tendo sido confirmadas 12 espécies durante o trabalho de campo. Nenhuma das
espécies apresenta estatuto ameaçado de conservação.
Foram inventariadas para a área de estudo 19 espécies de répteis das 28 presentes em território
nacional continental, tendo sido confirmadas 18 delas e uma dada como provável. Duas apresentam
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estatuto de conservação ameaçado no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: cágado-decarapaça-estriada Emys orbicularis (Em Perigo) e víbora-cornuda Vipera latastei (Vulnerável).
Listaram-se 217 espécies de aves autóctones com ocorrência potencial na área de estudo, das quais
171 foram confirmadas no decorrer dos trabalhos de campo. O número de espécies é bastante
elevado, o que está relacionado com a heterogeneidade dos biótopos presentes na área, desde
biótopos aquáticos, a florestais e agrícolas. Das espécies identificadas, 36 estão inseridas no Anexo I
da Directiva Aves. Na sua maioria são aves migradoras, aquáticas ou de rapina, que ocorrem no
estuário do Tejo e nas zonas húmidas circundantes, mas também algumas aves de rapina que
utilizam as áreas florestais presentes na região. Existem vários locais de concentração de aves
aquáticas na zona envolvente à área de implantação, assinalando-se a barragem da Venda Velha,
arrozal de Santo Estêvão, açude do Buraco, açude de Vale Migalhas e a barragem da Ilha dos Dois
Salgueiros (na zona de implantação do NAL).

Ao nível da restante comunidade assinala-se a presença de uma comunidade de aves de rapina
bastante diversificada na área de implantação e da presença de dormitórios de pombo-torcaz
Columba palumbus tanto na área de implantação como na zona envolvente, que podem atingir os
poucos milhares de indivíduos.
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Foram inventariadas 41 espécies de mamíferos para a área de estudo, tendo sido confirmadas 25
espécies, durante o trabalho de campo. Na área de implantação do NAL, os trabalhos de campo,
permitiram detectar 9 espécies de mamíferos entre elas o rato-de-Cabrera Microtus cabrera e gatobravo Felis silvestris. O rato-de-cabrera distribui-se homogeneamente por esta área, apenas não
tendo sido detectado numa quadrícula 1x1 km. Na prospecção dirigida ao gato-bravo não foram
detectados espécimes, mas houve referência à sua ocorrência na parte Norte da área de implantação
do NAL. No entanto, este registo foi tomado como provável, uma vez que ocorrem na zona híbridos
entre gato-doméstico e gato-bravo, cuja pelagem e/ou comportamento esquivo podem ser
confundidos com a variedade selvagem. Não foi descartada, contudo, a hipótese de ocorrerem
indivíduos puros na região. No EIA não é referida a ocorrência na área de estudo das duas espécies
de morcegos estritamente florestais Nyctalus leisleri e Barbastella barbastellus.
Na área cartografada, com quase 21.100 ha, estão presentes 12 biótopos dos quais os mais
frequentes são o montado, ocupando 9.494 ha (45,0%), o eucaliptal, ocupando 2.999 ha (14,2%), as
pastagens, ocupando 2.131 ha (10,1%) e o pinhal, ocupando 2.041 ha (9,7%). Na área de
implantação do NAL, foram identificados 10 biótopos, dos quais o eucaliptal foi o mais frequente,
ocupando 1.675,9 ha, quase 50% dessa área.
Foram, também, cartografados 11 habitats da Directiva, dos quais alguns ocorrem de forma vestigial,
como é o caso dos charcos temporários. Outros formam só por si um biótopo. De entre os habitats
identificados o mais frequente é o de “Montados de Quercus spp. de folha perene” (6310),
correspondendo este ao biótopo montado. Na área de implantação do NAL foram identificados 7
habitats da Directiva, sendo o mais frequente também o 6310, ocupando 1.101 ha.
No presente estudo foram consideradas como Áreas de Maior Relevância Ecológica 6 planos de
água por serem locais importantes de concentração de aves no interior da área de estudo (Figura
4.5.47, página anterior).
Numa primeira análise foram englobados todos os corredores ecológicos considerados nos PROT
(definidos nas respectivas ERVT) e PROF regionais. A área de estudo intersecta quatro corredores
ecológicos e uma área estruturante incluídos na REM definida na Estrutura Metropolitana de
Protecção e Valorização Ambiental (EMPVA) do PROT-AML: um corredor incluído na rede primária,
três corredores incluídos na rede secundária, sendo um deles intersectado pela área de implantação
do NAL e uma área estruturante incluída na rede secundária (Figura 4.5.23). A 9 km a Sudoeste da
área de implantação do NAL localiza-se um corredor para as aves aquáticas (ICNB, 2008) importante
para a ligação entre os estuários do Tejo (PTZPE0010) e do Sado (PTZPE0011).
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Considerando a carta de valoração dos biótopos verifica-se que, na área cartografada pelo estudo de
Caracterização Ecológica, 2,9% dos biótopos apresentam um valor excepcional e 29,9% um valor
alto. Na área do NAL e faixa envolvente não ocorrem biótopos de valor excepcional e cerca de 4% da
área é ocupada por biótopos de valor alto (Figura 4.5.48).
Da avaliação da “Susceptibilidade das espécies da avifauna à colisão com aeronaves”, realizada com
base na informação dos vários estudos atrás referidos, resultaram dois mapas que apresentam os
locais de maior risco de colisão, um para o Outono-Inverno e outro para a Primavera-Verão. Esta
avaliação tem em conta as zonas de maior concentração de aves e as rotas (direcção e altitudes) dos
cones de aproximação e descolagem das aeronaves, entre a PTZPE0010 e a PTZPE0009.
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O Relatório Final (Julho 2010) do Estudo dos Movimentos de Avifauna na Zona de Implantação do
Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) apresenta um mapa com a distribuição espacial das zonas de maior
intensidade de movimentos de aves até 500 m de altitude, com base nos registos detectados por
radar até 3000 m altitude conseguidos entre a Primavera de 2009 e a de 2010. Essas zonas
corresponderiam às de maior risco de colisão com danos materiais se estivessem nas rotas de
aproximação e descolagem das aeronaves. À excepção das zonas 1, 2 e 3, as outras não se
encontram nessas rotas. Note-se que a precipitação neste Inverno foi muito acima da média
correspondendo a uma situação pouco representativa, na qual ocorreram zonas encharcadas
espalhadas um pouco por toda a charneca. Reconhece-se o corredor ecológico secundário nascentepoente que será directamente interrompido pela instalação do projecto, mas não os outros.
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Informação da Figura 4. 5. 23 do EIA – Cont ext ual ização regional da área de est udo e dos
princi pais corredores ecol ógicos def inidos ent re as áreas com import ância ecol ógica,
sobrepost a sobre Figura 4. 3. 2 do relat ório do est udo com radar – Dist ribuição espacial das zonas
de maior int ensidade de moviment os e que represent am maior risco na área do NAL e imediações
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Verifica-se ainda que, durante a fase de exploração, as rotas 18R/101 e 36L previstas para as
aeronaves atravessarão a uma altura superior a 457 m o corredor que estabelece a ligação entre o
estuário do Tejo e o estuário do Sado (sudeste do NAL). As rotas 36L/404/411 e 36R/402/411
previstas para as aeronaves atravessarão a uma altura superior a 457 m o corredor que se
desenvolve ao longo do rio Tejo e do Sorraia (Norte do NAL).
Identificação e Avaliação de Impactes (Resumo)
Apresenta-se seguidamente um resumo da avaliação realizada (ver Anexo 3 do presente Parecer),
relativa aos impactes negativos previsíveis decorrentes do projecto.
Os principais impactes expectáveis relativamente ao factor ambiental em análise resultarão da
artificialização da área de implantação do NAL e do efeito barreira resultante do seu funcionamento
associado ao dos respectivos projectos conexos. Assim, espera-se que ocorram os impactes que se
enumeram de seguida.
Aumento da qualidade de habitat resultante da desactivação da utilização actual da área afecta ao
CTA (fase prévia à construção) – Tem como efeito a redução da presença humana e da perturbação
por cessação das operações militares, com regeneração e aumento do grau de naturalidade dos
biótopos, podendo ocorrer uma sucessão ecológica de comunidades vegetais, até ser atingida a
estabilidade – o clímax, que no caso da área de estudo será representado por bosques de quercíneas
perenes. Iniciar-se-á na fase prévia à construção, prolongando-se pelas fases de construção e de
exploração do NAL. Tem impacte sobre biótopos, flora, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, com
destaque para as populações de Armeria royana e Quercus suber e para os respectivos habitats
protegidos. Este impacte é positivo, de magnitude muito baixa e apresenta uma significância
reduzida. Não carece de medidas de minimização.
Eliminação de biótopos pelas acções de instalação e funcionamento do estaleiro, desmatação,
desarborização, desvio da ribeira de Vale Cobrão e bacia de retenção e aterro na área ocupada pelo
NAL (fase de construção) - Tem impacte sobre biótopos com habitats protegidos como o montado
(habitat 6310), vegetação ripícola com habitat 91E0* e 6420, ambos biótopos que possuem uma
capacidade de regeneração muito reduzida, e matos com habitats 2150*, 2260 e 4030, que possuem
boa capacidade de regeneração. Implica a drenagem da barragem da Ilha dos Dois Salgueiros, que
corresponde actualmente a um local importante para aves aquáticas com elevado estatuto de
conservação que utilizam esta massa de água como local de refúgio e alimentação, drenagem do
açude das Pulgas e de outras duas pequenas massas de água. Estes sistemas têm uma baixa
capacidade de regeneração, mas podem ser recriados através da acção humana, com relativa
facilidade. Seja por mortalidade dos indivíduos durante a sua execução, seja pela redução de habitat
disponível, as acções de eliminação de biótopos têm também impacte sobre flora (com destaque para
as populações de Armeria royana, Quercus suber e Thymus capitellatus), invertebrados (Cerambyx
cerdo, Lucanus cervus, Apteromantis aptera, Saga pedo, Macrothele calpeiana, Callimorpha
quadripunctaria, Euphydryas aurinia e Proserpinus proserpina), anfíbios, répteis (Emys orbicularis e
Vipera latastei), aves (aquáticas e rapinas migradoras) e mamíferos (Microtus cabrera* e Felis
silvestris), assim como para os respectivos habitats protegidos. Os impactes serão maiores para a
fauna durante o período de reprodução, que para a maioria das espécies ocorre entre Fevereiro e
Agosto. Estes impactes são do tipo negativo, de magnitude moderada a reduzida e de significância
variável entre elevada a reduzida.
Para minimizar os efeitos destes impactes, compensando as áreas afectadas, o projecto do NAL
inclui um Plano de Gestão Ecológica que integra um Plano de Salvamento de Espécies e um Plano
de Recuperação e Criação de Biótopos. O Plano de Salvamento de Espécies define o faseamento
mais adequado das várias actividades da obra, a orientação dessas mesmas actividades (onde
deverão ter início e onde deverão terminar) e, ainda, quais os procedimentos adequados para
encaminhar, recolher e transferir as espécies alvo de salvaguarda em especial Microtus cabrera. O
Plano de Recuperação e Criação de Biótopos propõe um Plano de Recuperação e Criação de
Montado e Flora Ameaçada para 1.600 ha de montado e 350 ha de áreas de matos para Thymus
capitellatus e Armeria rouyana. Propõe também um Plano de Recuperação e Criação de Vegetação
Ripícola para cerca de 8 km de galerias ripícolas e um Plano de Recuperação e Criação de Áreas de
Concentração de Aves Aquáticas. Este último prevê a recuperação e gestão de 32 ha de salinas e
planos de água (açudes e/ou albufeiras) distribuídos pela região privilegiando áreas inseridas no
Sistema Nacional de Áreas Classificadas.
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A escolha dos locais de implantação do Plano de Recuperação e Criação de Vegetação Ripícola e do
Plano de Recuperação e Criação de Áreas de Concentração de Aves Aquáticas deverá ter em conta
a eventual necessidade de reforçar ou promover corredores ecológicos alternativos entre áreas
classificadas que substituam os que venham a ser interrompidos pelo NAL.
Diminuição da qualidade do habitat na área envolvente ao NAL propiciando a proliferação de
espécies invasoras nas áreas com maior presença humana (fases de construção e exploração) –
resulta do aumento da presença humana durante a instalação e funcionamento do estaleiro e a
construção da plataforma e edifícios do NAL (1.500 trabalhadores e 25 a 69 camiões/dia) propiciando
a proliferação acidental de espécies invasoras, tais como a Acacia sp., Carpobrotus edulis, Cortaderia
selloana ou Pittosporum undulatum, em solos arenosos, como a Azolla caroliniana e Myriophyllum
brasiliense em meios aquáticos, como a Arundo donax, Acacia sp., Robinia pseudoacacia com
preferência por zonas húmidas, ou como Ailanthus altissima, Conyza bonariensis, Hakea sp.,
Ipomoea acuminata, Oxalis pes-caprae e Trandescantia fluminensis que facilmente ocupam as
margens de vias de comunicação ou das áreas intervencionadas e as zonas agrícolas. Esse efeito de
favorecimento da proliferação de espécies exóticas pode ser acentuado na fase de exploração na
sequência de acções de fornecimento e armazenamento de combustível no NAL ou de transporte
terrestre de passageiros. A presença de um elevado número de pessoas na área do NAL e na zona
envolvente, e o elevado volume de veículos associados ao tráfego de transporte terrestre, funcionam
também como um factor importante na dispersão de espécies florísticas, junto a vias de
comunicação, vedações e baldios. Estes impactes são negativos, de magnitude baixa ou
indeterminada e apresentam uma significância reduzida a moderada. Para minimizar estes impactes,
incluído no Plano de Gestão Ecológica, o projecto do NAL propõe um Plano de Controlo e
Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras na área de implantação dos acessos temporários. Este
plano estabelece métodos e procedimentos para o controlo e erradicação de espécies exóticas
invasoras, para que as áreas intervencionadas não sejam focos de proliferação destas espécies.
Não deverá ser descartada a possibilidade de no futuro ser necessário realizar esse esforço junto às
principais vias de acesso ao aeroporto.
Mortalidade de indivíduos por causas não naturais como a colisão, atropelamento, asfixia,
esmagamento, reclusão, afogamento (fases de construção e exploração) - Para além da mortalidade
associada à eliminação de biótopos, o transporte de materiais de construção e de terraplenagens,
durante a fase de construção, assim como o aumento de circulação de pessoas e veículos na área
envolvente ao NAL e o próprio tráfego aeronáutico, na fase de exploração, contribuem também para a
mortalidade de indivíduos de vários grupos florísticos e faunísticos podendo afectar as respectivas
populações.
Afecta a flora, por pisoteio de exemplares adultos e de plântulas, compactação do solo, deposição de
poeiras, sendo um impacte negativo, de magnitude muito baixa que apresenta uma significância
reduzida. Atinge as espécies de invertebrados terrestres que interagem com a luz ou realizam
migrações sazonais ou locais, sendo atropeladas. Já as espécies de hábitos buraqueiros e
detritívoros do solo são afectadas directamente por esmagamento ou reclusão quando se promovem
alterações de fundo no solo, tais como a sua compactação. Apesar da possível ocorrência de
algumas espécies de elevado valor ecológico, é um impacte considerado negativo, de magnitude
baixa e de significância reduzida. A mortalidade nos anfíbios pode ocorrer por asfixia devido à
acumulação na pele de poeiras emitidas em quantidades elevadas, por esmagamento ou reclusão
devida a compactação dos solos, sendo ainda comum o atropelamento de espécies com capacidade
de dispersão e hábitos menos dependentes da água, espécies que fazem migrações de algumas
centenas de metros até vários quilómetros nos períodos de reprodução. Este impacte é negativo, de
magnitude baixa e significância reduzida. Os répteis tendem a ser afectados por esmagamento ou
reclusão por compactação dos solos devido ao hábito de construir tocas e utilizar buracos no solo
como refúgio. O atropelamento é mais nefasto para espécies de baixa locomoção ou que se aquecem
nas estradas como as serpentes. Este impacte é negativo, de magnitude baixa e significância
moderada a reduzida. Na fase de obra, os mamíferos das ordens Insectívora e Rodentia são as mais
sensíveis ao atropelamento. Este impacte é negativo, de magnitude baixa e significância moderada,
elevada para o rato-de-Cabrera ou reduzida. Na fase de exploração, os mamíferos voadores
(morcegos) correm risco de colisão com aeronaves. Este impacte é negativo, de magnitude
indeterminada e significância reduzida. Nas aves, a mortalidade por atropelamento é mais incidente
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no grupo dos passeriformes, nas rapinas nocturnas (Strigiformes) e espécies necrófagas. Este
impacte é negativo, de magnitude baixa e significância moderada a reduzida.
Apesar do esforço realizado pela NAER, SA desde a decisão de localização do NAL no CTA, os
dados sobre a utilização do espaço aéreo pelas aves na área envolvente ao NAL obtidos até Junho
de 2010 não se vieram a revelar suficientes para determinar com pormenor as rotas que as aves
privilegiam nas migrações e nas deslocações entre zonas húmidas (Estuário do Tejo e do Sado). A
análise realizada no EIA baseou-se nas espécies presentes na área de implantação do NAL e nos
grupos considerados mais susceptíveis a mortalidade por colisão com aeronaves referenciados na
bibliografia, tendo em conta as rotas previstas para as aeronaves, nas altitudes de maior risco (abaixo
dos 457 m). Uma vez que o atravessamento dos corredores ecológicos, indicados pelo ICNB, IP para
as aves aquáticas, pelas rotas das aeronaves se dará a uma altura superior a 457 m, a avaliação
conclui que o impacte decorrente do efeito barreira relativamente aos movimentos de aves entre
áreas classificadas será pouco provável e por consequência apresenta significância reduzida.
Tendo em conta a ocupação de solo actual do território e a sua utilização actual pelas aves, o
impacte esperado para a mortalidade por colisão com aeronaves é negativo, de magnitude baixa ou
moderada e significância elevada para as limícolas (Limosa limosa), aves de rapina diurnas (Buteo
buteo, Pernis apivorus, Falco columbarius, Circus aeroginosus e Hieraaetus fasciatus*) e
columbiformes (Columba palumbus), significância moderada para os anseriformes (Anas
platyrhynchos), gaivotas (Larus fuscus e Larus ridibundus), andorinhas e andorinhões, ciconiiformes
(Ciconia ciconia, Bulbus ibis, Platalea leucorodia) e corvo-marinho, gralha-preta e estorninhos, e
significância reduzida para as outras aves que utilizam o espaço aéreo em redor do NAL e área não
desmatada em redor da área de ocupação.
Relativamente à minimização de mortalidade não relacionada com a colisão de indivíduos por
aeronaves, para além do encaminhamento da fauna para as passagens hidráulicas e de fauna das
vias aumentando a permeabilidade das mesmas, o EIA propõe um conjunto variado de medidas
integradas no Plano de Gestão Ambiental de Obra. cujo objectivo é o de assegurar a protecção do
ambiente durante a fase de obra, através da implementação de boas práticas ambientais e de
medidas de minimização de impactes.
O Plano de Gestão da Vida Selvagem, integrado no Plano de Gestão Ecológica, visa desincentivar a
utilização da área de implantação do NAL e cones de aproximação das aeronaves por espécies
selvagens, não só para minimizar os vários impactes decorrentes da mortalidade, sobretudo os
resultantes de colisão, mas também para garantir a segurança aeronáutica. Para a gestão de zonas
húmidas de maior concentração de aves é proposta a drenagem do açude de Vale Cobrão, a gestão
activa dos arrozais de Santo Estêvão atraindo as aves aquáticas para a PTZPE0010-Estuário do
Tejo, a gestão de seis açudes com espantamento de aves, corte da vegetação ripícola, aumento do
declive das margens e destruição de ilhas, assim como a gestão de sete massas de água que se
encontram no enfiamento dos cones de voo, deixando-se de implementar aí as medidas de atracção
de anatídeos actualmente promovidas para a actividade cinegética. Propõe a monitorização, dos
dormitórios remanescentes de Columba palumbus avaliando a necessidade de adopção de medidas
de gestão dessas áreas e Herdade do Pinheiro (Sado), mediante os resultados obtidos a partir de
estudos de movimentos destas aves na área de estudo e nos locais de maior risco para a colisão.
Propõe ainda medidas relativas a gralha-preta e pombais, ruínas, áreas de pic-nic e de depósito de
lixos, para salvaguarda de pequenos roedores, passeriformes ou morcegos.
O Plano de Gestão Ecológica inclui também um plano de monitorização das várias componentes
ecológicas e ambientais com o objectivo de avaliar a eficácia das medidas e de permitir ajustá-las em
função das respostas das várias espécies às acções implementadas.
O EIA reconhece a necessidade de se prosseguir o “Estudo detalhado dos movimentos de aves na
zona de implantação do NAL e na totalidade dos dois cones de aproximação das aeronaves” com
dois sistemas de radar, indicando que as recomendações do Plano de Gestão da Vida Selvagem
deverão ser alvo de reavaliação com base nos resultados obtidos.
Desconhece-se qual o futuro uso da pista Norte – Sul que dependerá de decisão do Governo, através
do Ministério da Defesa Nacional, ponderadas as mais-valias do novo aeroporto, as necessidades
operacionais da Força Aérea Portuguesa e os compromissos assumidos internacionalmente
relativamente à conservação da avifauna migradora. Para se poder determinar os impactes dos usos
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2251
Projecto: Novo Aeroporto de Lisboa (Estudo Prévio/Plano Director de Referência)

57

Parecer da Comissão de Avaliação
Dezembro de 2010

futuros, o projecto do NAL propõe a realização de estudo para Aferição dos efeitos da alteração do
funcionamento das pistas da Base Aérea do Montijo (BAM) sobre a ZPE do Estuário do Tejo. Este
estudo deverá ser realizado em estreita colaboração com a Força Aérea Portuguesa e com o ICNB,
IP.
Eliminação e perda de habitat pelas acções de exclusão de fauna da área ocupada pelo NAL e das
zonas húmidas próximas decorrentes do Plano de Gestão da Vida Selvagem (fase de exploração) –
para minimizar este impacte, o Plano de Recuperação e Criação de Áreas de Concentração de Aves
Aquáticas prevê a recuperação e gestão de 32 ha de salinas e planos de água (açudes e/ou
albufeiras) distribuídos pela região, privilegiando áreas inseridas no Sistema Nacional de Áreas
Classificadas. A escolha dos locais para esse efeito deverá ter em conta a eventual necessidade de
reforçar ou promover corredores ecológicos alternativos entre áreas classificadas que substituam os
que venham a ser interrompidos pelo NAL.
Fragmentação das populações decorrente do efeito barreira resultante da vedação da área de
implantação do NAL, do desvio da Ribeira de Vale Cobrão e bacia de retenção e da vedação das vias
das redes ferro e rodoviárias envolventes e associadas ao aeroporto (fase de exploração) - A
fragmentação pode conduzir ao empobrecimento do pool genético das populações. Para os peixes a
fragmentação das populações está intimamente ligada à instalação de barreiras artificiais ou de obras
hidráulicas. Actualmente, a barragem da Malhada Alta já interrompe o curso da ribeira de Vale
Cobrão pelo que este impacte é negativo, de magnitude muito baixa e significância reduzida. O efeito
barreira afecta todas as espécies de anfíbios, répteis e mamíferos, dificultando a sua dispersão entre
territórios. Este impacte é negativo, de magnitude baixa (indeterminada no caso de Felis silvestre) e
apresenta uma significância reduzida.
Para minimizar estes impactes, o projecto do NAL propõe a existência de passagens hidráulicas a
cada 250 m nos acessos temporários ao NAL e o encaminhamento da fauna com vedações para as
passagens existentes na EN119. Esse esforço deverá ser alargado ao troço da EN118 entre o NAL e
a PTZPE0010-Estuáro do Tejo. As Declarações de Impacte Ambiental (DIA) dos acessos rodo e
ferroviários ao NAL preveem medidas de minimização para o mesmo efeito que também cobrem a
EN4.
Para as comunidades terrestres, a vedação da área consignada à construção do NAL constituirá uma
barreira com cerca de sete quilómetros de comprimento. Esse efeito poderá ser reduzido se as
espécies forem encaminhadas através dos corredores ecológicos existentes ou a promover, sendo
necessário estudar a necessidade de criar novos e/ou reforçar os existentes. Face aos resultados
obtidos, poderá ser necessário rever o Plano de Recuperação e Criação de Biótopos, atrás referido.
Alterações de distribuição e utilização do território em resposta às alterações de ocupação
introduzidas com a construção do aeroporto e projectos de infra-estruturas conexos, incluindo a
alteração da operacionalidade da Base Aérea do Montijo (fases de construção e exploração) - O
ruído, a iluminação e os resíduos associados à presença humana constituem elementos de
perturbação para umas espécies e de atracção para outras, induzindo alterações comportamentais
dos indivíduos e alterações na composição das comunidades faunísticas. A barragem da Ilha dos
Dois Salgueiros parece ser importante na dinâmica dos movimentos das aves aquáticas na área de
estudo, pelo que o seu desaparecimento terá implicações nesses movimentos. A mitigação destes
impactes passa também pela implementação do Plano de Gestão Ecológica.
Implicações do NAL em áreas incluídas na Rede Natura 2000
Uma vez que não está prevista a ocupação de áreas de SIC/ZPE considera-se que o projecto não
afectará negativamente o cumprimento dos objectivos de conservação definidos para os respectivos
Habitats e flora protegidos. Tendo presentes os corredores conhecidos utilizados pelas aves
aquáticas e a altitude de atravessamento dos mesmos pelas rotas previstas para as aeronaves, a
análise não considerou que o NAL afectasse o objectivo de conservação promoção da continuidade
das rotas migratórias. Por outro lado, o EIA também sugeriu que dadas as características de
adaptabilidade das espécies, a grande maioria das aves se poderá adaptar a este factor de
perturbação, ajustando as suas rotas de voo à presença das aeronaves. Ressalvou, contudo, que
para realizar uma avaliação mais definitiva deste factor seria necessário dispor de mais informação,
mediante a realização do estudo dirigido para os movimentos das aves na área total dos cones de
aproximação, através de radar, já referido.
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Em virtude das medidas de gestão preconizadas no Plano de Gestão Ecológica, que serão adoptadas
aquando do funcionamento do NAL tendo em conta a segurança aeronáutica, o EIA não prevê que a
mortalidade de aves por colisão com aeronaves atinja valores que possam colocar em causa as
populações das espécies a salvaguardar no que se refere à manutenção e/ou aumento dos seus
efectivos, conservação do habitat e manutenção da área de distribuição actual. O mesmo se espera
relativamente aos outros grupos faunísticos, nomeadamente a lontra Lutra lutra.
Medidas de Minimização e Monitorização
Na globalidade os estudos complementares e as medidas de minimização específicas preconizadas
no EIA consideram-se adequados, embora, nalguns casos, careçam de ajustamentos. Considera-se
ainda necessária a realização de outros estudos adicionais, bem como a implementação de outras
medidas de minimização, tendo como objectivo assegurar a salvaguarda das populações locais de
espécies da flora e da fauna com interesse conservacionista, assim como a salvaguarda das
populações das espécie-alvo das ZPE envolventes ao NAL, num estado de conservação favorável.
No ponto 7 do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se
considera fundamental para a minimização dos impactes identificados.
Síntese Sectorial
Foram reconhecidos os principais impactes sobre os descritores ecológicos, prevendo o projecto no
seu Plano de Gestão Ecológica medidas e acções que os permitem minimizar, tendo em conta alguns
ajustamentos propostos neste parecer.
Os principais impactes negativos identificados prendem-se com a eliminação de biótopos (no caso da
afectação de habitats prioritários ou biótopos alvo de protecção legislativa em termos de
conservação), com a mortalidade ou perturbação de indivíduos de espécies de elevado valor
conservacionista (Thynus capitelatus, Armeria royana, Microtus cabrera, Felis silvestris e várias
espécies de limícolas, aves de rapina diurnas e columbiformes) e com o isolamento das populações
da fauna selvagem decorrentes do efeito barreira resultante do funcionamento do NAL associado ao
dos respectivos projectos conexos. De referir, também, o impacte potencial na avifauna devido à
alteração da operacionalidade da Base Aérea do Montijo, cuja magnitude e significância não foi
determinada, uma vez que se desconhecem os valores actuais de mortalidade por colisão de
aeronaves com aves, associados à operação daquela base militar, tal como é desconhecido o futuro
uso que a Força Aérea Portuguesa virá a dar à pista Norte-Sul da mesma.
O EIA reconhece as principais lacunas de conhecimento existentes e propõe os estudos adequados
para cada uma. Porém, tendo em conta que o “Estudo detalhado dos movimentos de aves na zona
de implantação do NAL e na totalidade dos dois cones de aproximação das aeronaves” com sistema
de radar, pretende avaliar melhor os movimentos das aves entre as áreas classificadas na envolvente
ao NAL e os seus movimentos migratórios, deverá ser utilizada uma rede de sistemas de radar que
permita cobrir os vários corredores ecológicos, ao longo de todo o ano sem falhas nos períodos de
migração.
Outras lacunas detectadas não comprometem a avaliação realizada, permitindo os respectivos
estudos a melhoria das medidas a propor no Plano de Gestão Ecológica em fase subsequente de
desenvolvimento do projecto.
5.5. Recursos Hídricos
Considerações Gerais
Conforme já referido no presente Parecer, a actual localização do NAL foi preliminarmente
estabelecida na RCM n.º 13/2008, de 26 de Maio, e posteriormente sujeita à aplicação dos princípios
do regime da avaliação ambiental de planos e programas, vertidos no Decreto-Lei n.º 232/2007, de
15 de Junho, cujos resultados foram validados através da RCM n.º 85/2008, de 26 de Maio.
Para efeitos da análise comparada entre a localização da Ota e a localização na zona do CTA, foram
considerados como factores críticos para a decisão, entre outros, a Sustentabilidade dos recursos
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naturais e riscos e Conservação da Natureza e Biodiversidade. Deste procedimento, e para o factor
Água, resultaram as seguintes recomendações:

i) “Protecção das águas subterrâneas de qualquer tipo de poluição que possa ser gerado durante
as fases de construção e exploração, através de um plano de monitorização e de
acompanhamento da obra, e de um plano de gestão de risco para situações acidentais (da
responsabilidade do Promotor) ”;

ii) “Previsão de um sistema de gestão ambiental global e rigoroso para a fase de exploração que,

conjuntamente com a camada drenante prevista entre a plataforma do aeroporto e os solos
onde assenta, assegure a protecção da qualidade das águas subterrâneas (da
responsabilidade do Promotor) ”;

iii) “Promoção de medidas de compensação funcionais, tendo em vista a recuperação ou melhoria
da qualidade ambiental de núcleos chave de vegetação espontânea, em particular de zonas
húmidas ou com lagoas temporárias”;

iv) “Compensação da perda do Açude do Areeiro através da criação de uma zona húmida
favorável às aves aquáticas em local onde não haja risco de colisão com aeronaves (da
responsabilidade do Promotor”;

v) “Previsão da salvaguarda integral de valores naturais únicos, criando uma vasta área de
reserva integral, com múltiplas valências, com enquadramento legal e plano de ordenamento e
de gestão adequados, abrangendo nomeadamente: os espaços dedicados à conservação da
natureza e biodiversidade, o montado, o aquífero do baixo Tejo/Península de Setúbal e os
solos agrícolas de maior valor produtivo.”

Características do Projecto com relevância para o Factor Água
Para o dimensionamento do NAL foram considerados os seguintes anos estratégicos; 2018 (1º ano
completo após a abertura do aeroporto), 2022 (ano de referência para o dimensionamento) e 2050
(fim do período de concessão).
O NAL inclui uma plataforma de 1 400 ha, onde se incluem duas pistas, uma a Oeste, a 18R/36L, e
uma a Este, a 18L/36R, tendo sido concebido de modo a ter uma área de expansão para a
construção de mais duas pistas depois de 2050. A área total impermeabilizada é de 900 ha,
correspondendo a 26% da área de implantação do NAL.
Na fase prévia à construção está prevista a desmilitarização e desactivação da área do Campo de
Tiro de Alcochete (CTA).
A implantação da plataforma do NAL obriga ao desvio e à regularização da ribeira de Vale Cobrão e
linhas de água afluentes, considerando a construção de quatro canais, dimensionados para um
período de retorno de 100 anos, e admitindo um acréscimo da impermeabilização das bacias na área
exterior ao NAL, de 4%:

• Canal de desvio Oeste – drena uma área de 52,72 km2 e assegura a conectividade hidráulica
da Ribeira de Vale Cobrão. Tem início junto ao limite Sudoeste do perímetro de implantação do
NAL, interceptando primeiro uma linha de água que aflui à ribeira de Vale do Cobrão
imediatamente a jusante da albufeira da Ilha dos Dois Salgueiros, em seguida a ribeira do Vale
Cobrão e depois várias linhas de água de menor dimensão. A restituição dos caudais é
efectuada na secção da ribeira de Vale Cobrão, no limite Norte do perímetro de implantação do
NAL, muito próxima do limite montante da albufeira da barragem da Malhada Alta. Apresenta
dois troços de dimensões distintas, ambos de secção trapezoidal, com revestimento do fundo e
dos taludes com colchões Reno: 1.º troço com 1,984 km de comprimento com 100 m de largura
máxima, 2.º troço com 8,883 km de comprimento e 120 m de largura máxima. Os taludes terão
uma inclinação de 1:3 (V:H).

• Canal de desvio Este – drena uma área de 9,75 km2 este canal intercepta os dois maiores
afluentes da Ribeira de Vale Cobrão: a ribeira de Vale de Aivados, que conflui com a Ribeira de
Vale Cobrão a cerca de 5 k m a jusante do limite Norte do perímetro de implementação do
NAL, na albufeira da barragem de Vale Cobrão; a ribeira afluente à Ribeira de Vale Cobrão
ainda no interior do perímetro do NAL (na zona de Vale de Olho), a cerca de 4 km a montante
da confluência entre a Ribeira de Vale Cobrão e a ribeira de Vale de Aivados; e ainda uma
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terceira linha de água afluente da Ribeira de Aivados, localizado entre as duas referidas
anteriormente. A restituição de caudais é efectuada na secção da ribeira de Vale de Aivados no
limite Norte do perímetro de implantação do NAL. Apresenta dois troços de dimensões
distintas, ambos de secção trapezoidal, com revestimento do fundo e dos taludes com colchões
Reno: 1º troço com 1,890 km de comprimento e com 30 m de largura máxima, 2º troço com
2,310 km de comprimento e 65 m de largura máxima.

• Canal de desvio Sul – destina-se a assegurar a drenagem da área situada entre a pista
18L/36R, localizada do lado Este do NAL, e a terceira pista que poderá vir a ser construída
também do lado Este do NAL, de modo a impedir que as águas superficiais atinjam estas
plataformas. Tem início a cerca de 400 m a Norte do limite Sul da plataforma da pista,
efectuando a restituição dos caudais, a cerca de 175 m a Sul deste mesmo limite, no canal de
desvio Oeste.

• Canal de desvio Norte – destina-se a assegurar a drenagem da área situada entre a pista
18L/36R, localizada do lado Este do NAL, e a terceira pista que poderá vir a ser construída
também do lado Este do NAL, de modo a impedir que as águas superficiais atinjam estas
plataformas. Tem início a cerca de 170 m a Sul do limite Norte da plataforma da pista,
efectuando a restituição dos caudais, a cerca de 300 m a Norte deste limite, na Ribeira de Vale
de Aivados.

Os canais de desvio Norte e Sul serão removidos na eventual construção de um terceira pista, na
Zona Este do perímetro do NAL.
Estão previstas 578.400 m2 de estacionamento em 2022 e 856.000 m2 em 2050. As áreas industriais,
onde se incluem as várias oficinas, ocuparão uma área de 8.680 m2 em 2022 e de 15.560 m2 em
2050.
O parque de combustíveis ficará na zona oriental da área Norte do NAL e ocupará uma parcela de
terreno com uma área com 4 ha. Apenas será utilizado para testes de abastecimento de combustível
de emergência de veículos que exijam a circulação do combustível, sendo que as instalações do
serviço directo às aeronaves serão noutro local. Associadas ao Parque de Combustíveis estão
previstas ilhas de abastecimento dos autotanques para abastecimento a aeronaves de 1.500 m2: uma
no parque de combustíveis e duas, no máximo, quatro próximas da plataforma principal. O transporte
de combustível ao NAL não está no âmbito deste EIA.
O abastecimento de água potável ao NAL será assegurado pelas Águas do Montijo, a partir dos Pólos
de Captação/Armazenamento/Distribuição de Taipadas e Faias, de acordo com Declaração
apresentada por esta entidade, tendo sido considerado como fonte redundante os três furos
existentes no interior da área de implantação do projecto. Os três furos acima referidos foram
realizados pela NAER para a realização dos trabalhos de prospecção hidrogeológica, dispondo-se
apenas de licenças para pesquisa.
Contudo, a solução de abastecimento de água ao NAL não se encontra definitivamente estabelecida,
recomendando o EIA que a solução a considerar poderá passar pela consideração dos furos
instalados no próprio NAL como origem de água, uma vez que existe capacidade hídrica e técnica
para tal. Considera-se que não é claro no EIA o porquê da solução proposta como medida HIG
EST.10.
Em ambos os casos a água é conduzida para reservatórios de abastecimento localizados junto à
ETA, na área Nordeste do NAL. No caso da água captada nos furos não ter qualidade adequada para
uso doméstico, será previamente submetida a tratamento na ETA. A capacidade dos reservatórios e
da ETA corresponde ao equivalente às necessidades de água num dia de ponta (consumo médio
diário multiplicado pelo factor 1.2) de modo a garantir o fornecimento de água ao NAL em caso de
falhas no abastecimento público.
O fornecimento de água para rega e uso industrial (lavagem de pavimentos, veículos e aeronaves)
será realizado a partir dos furos existentes na área do NAL. Como alternativa serão reutilizadas as
águas residuais tratadas na ETAR ou o abastecimento público a partir da rede. Foi estimado um
volume total de 2.800 m3/dia.
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O sistema de drenagem longitudinal das águas pluviais associadas a todas as superfícies permeáveis
e impermeáveis do aeroporto será dimensionado para um caudal com período de retorno de 20 anos.
Inclui tubos de drenagem subterrâneos e aquedutos, recipientes e canais abertos de drenagem,
bacias de sedimentação/infiltração, bacias de amortecimento, separador de gorduras, tanques
subterrâneos de contenção de derrames de combustíveis.
As águas pluviais serão interceptadas por valas e aquedutos e conduzidas de forma gravítica
(excepto nos túneis técnicos e ferroviários) para bacias de amortecimento, e daí para o seu destino
final a ribeira de Vale de Cobrão ou o canal de desvio. No que se refere às águas provenientes das
seguintes plataformas: terminal de passageiros, terminal de carga aérea, manutenção de aeronaves,
Aviação Geral, Força Aérea, parques de estacionamento de superfície e áreas de estacionamento de
equipamentos e veículos, estas serão conduzidas para tratamento em bacias de
sedimentação/infiltração, localizadas a montante de bacias de amortecimento. Apenas as águas
pluviais provenientes das pistas e caminhos de circulação de aeronaves serão directamente
encaminhadas para as bacias de amortecimento.
As bacias de sedimentação/infiltração destinam-se a tratar as águas de escorrência resultantes dos
primeiros 10 minutos de uma chuvada, com período de retorno de 20 anos.
Nestas bacias as partículas em suspensão são removidas por deposição e os metais, sobre a forma
solúvel ou coloidal, são filtrados e retidos no solo, antes da água atingir o aquífero. Os metais mais
pesados são retidos nos primeiros 10 a 20 cm e os níveis de concentração diminuirão à medida que a
profundidade aumentar. A espessura do solo necessária para a remoção de poluentes será
determinada de acordo com o período de funcionamento considerando as características do solo.
Estas bacias poderão ter vegetação, que contribuirá para a acumulação de sedimentos e impedirá o
ressurgimento de poluentes à superfície, contribuindo ainda para converter os sedimentos em forma
menos poluente. A infiltração é assegurada por uma parede de gabião ou tubagem de baixa
velocidade.
Nada é dito no EIA quanto à retenção de hidrocarbonetos, aspecto que deverá ser clarificado em
RECAPE. Também nada é referido quanto à eficiência do sistema proposto. Em RECAPE devem ser
justificados os critérios de dimensionamento: as bacias de sedimentação/infiltração apenas permitem
o tratamento dos 10 primeiros minutos de uma chuvada com o período de retorno de 20 anos. Nessa
justificação deve ser tido em conta o documento “Avaliação e gestão ambiental das águas de
escorrência das estradas. Relatório Final”, Julho de 2006, produzido pelo INAG. Estão previstas 9
bacias de sedimentação/infiltração:
• Bacia de sedimentação/infiltração n.º 1 – localizada a Sul da pista Oeste, destina-se ao
tratamento das águas de drenagem provenientes da zona Sudoeste da plataforma do terminal
de passageiros, da zona de Aviação Civil e do parque de estacionamento de curta duração.
• Bacia de sedimentação/infiltração n.º 2 - localizada a Poente da pista Oeste, drena as águas de
drenagem provenientes das zonas Norte e Oeste da plataforma do terminal de passageiros e
do terminal satélite.

• Bacia de sedimentação/infiltração n.º 3 – localizada a Poente da pista Oeste, destina-se a tratar
as águas de drenagem provenientes da plataforma do complexo de carga, da área de
manutenção de aeronaves e da área de estacionamento de equipamentos e veículos de
suporte à operação.

• Bacias de sedimentação/infiltração n.º 4 e n.º 5 – localizadas junto à área de manutenção,
drenam os parques de estacionamento rodoviário da área de manutenção de aeronaves, carga
e manutenção do aeroporto.

• Bacia de sedimentação/infiltração n.º 6 – localizada na zona do Terminal Militar, drena a
respectiva plataforma e parques de estacionamento desta zona.

• Bacia de sedimentação/infiltração n.º 7 – localizada no extremo Sudeste do Terminal de
passageiro, drena esta zona da plataforma.

• Bacias de sedimentação/infiltração n.º 8 e n.º 9 – localizadas junto ao acesso rodoviário ao
terminal de passageiros, drenam os parques de estacionamento de longa duração.
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Quando o volume de águas pluviais encaminhadas para as bacias de sedimentação/infiltração
ultrapassa a sua capacidade, o volume de água excedente faz, no caso das bacias de
sedimentação/infiltração n.º 1 a n.º 7, um by-pass e segue directamente para as bacias de
amortecimento a jusante, e posteriormente para o canal Oeste (ribeira de Vale Cobrão). No caso das
bacias de sedimentação/infiltração n.º 8 e n.º 9, o volume de água excedente segue directamente
para o canal Oeste.
As bacias de amortecimento, em número de três, localizadas a ocidente da pista Oeste (18R/36L), e
descarregando para o canal de desvio Oeste, têm como objectivo reduzir os caudais de ponta,
permitindo minimizar os efeitos resultantes do aumento da área impermeabilizada na bacia
hidrográfica da Ribeira de Vale Cobrão. São bacias a céu aberto do tipo seco, ou seja, só retêm água
por um curto período de tempo após a queda da precipitação. Estas bacias incluem um
descarregador que funcionará como dispositivo de segurança em condições extremas. Estão
dimensionadas, à semelhança dos restantes órgãos do sistema de drenagem de águas pluviais, para
uma cheia com um período de retorno de 20 anos:

• Bacia de amortecimento n.º 1 – capta e controla o escoamento dos extremos Sudeste e
Sudoeste da plataforma do NAL, a entrada do terminal de passageiros e área comercial do
aeroporto, encontrando-se em by-pass às bacias de sedimentação/infiltração n.º 1 e n.º 7,
quando a capacidade destas for excedida. Apresenta um volume de armazenamento de 55.000
m3 e uma área de implantação de 14.000 m2.

• Bacia de amortecimento n.º 2 - capta e controla o escoamento da zona central do NAL,
incluindo o terminal, futuro satélite, área de operações associada às pistas, encontrando-se em
by-pass à bacia de sedimentação/infiltração n.º 2, quando a capacidade desta for excedida.
Apresenta um volume de armazenamento de 80.000 m3 e uma área de implantação de 21.000
m2.

• Bacia de amortecimento n.º 3 - capta e controla o escoamento de todas as infra-estruturas na
parte Norte do NAL, encontrando-se em by-pass às bacias de sedimentação/infiltração n.º 3,
n.º 4, n.º 5 e n.º 6, quando a capacidade destas for excedida. Apresenta um volume de
armazenamento de 145.000 m3 e uma área de implantação de 35.000 m2.

Estas duas últimas bacias estão também dimensionadas para suportar períodos de amortecimento
mais longos, sendo a água escoada a menor velocidade comparativamente com a bacia de
amortecimento n.º 1.
Além das bacias de amortecimento associadas ao sistema de drenagem longitudinal das águas
pluviais está prevista a construção da Bacia de amortecimento n.º 4, em linha com o canal de desvio
Este:

• Bacia de amortecimento n.º 4 - está dimensionada para um período de retorno de 100 anos,
assegurando a transferência de caudais das linhas de água interceptadas pelo canal Este para
a ribeira de Vale de Aivados. Esta bacia apresenta um volume de armazenamento de 150 000
m3 e uma área de implantação de 60 000 m2.

Para além das redes mencionadas, está prevista uma outra rede de drenagem relativa ao Parque de
Combustíveis, ligada a um separador de hidrocarbonetos, que descarrega no canal de desvio Este. O
separador está dimensionado para tratar a água correspondente à primeira chuvada (precipitação
com duração até 10 minutos).
Para fazer face a situações de acidente, serão integrados nos sistemas de drenagem das águas
pluviais da área da plataforma, nove tanques para a captação e contenção de derrames de
combustível (USST), com capacidade média de 5.000 m3:
• Tanques subterrâneos para as áreas das plataformas do terminal de passageiros (seis) e para
escorrências de água para combate a incêndios;

• Tanques duplos para a carga aérea, manutenção de aeronaves, aviação geral, terminal militar
e instalações de combustível do Equipamento de Apoio em Terra (Ground Service Equipment –
GSE) (três).
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Para que as águas pluviais contaminadas sejam desviadas para os USST há que activar
manualmente o sistema de válvulas na rede de drenagem. Posteriormente são bombadas para
camiões cisterna para encaminhamento e destino final fora das instalações do NAL.
Em caso de acidentes nas pistas ou nos caminhos de circulação, ou seja, fora das áreas de cobertura
dos tanques subterrâneos, todos os derrames de combustível e espumas de combate a incêndio
utilizadas pelas unidades do SCI, são “em último recurso” recolhidas nas bacias de amortecimento,
argumentando que se evita que os poluentes cheguem aos cursos de água.
No que se refere a esta solução, considera-se que a mesma se encontra insuficientemente descrita,
nada sendo referido quanto à capacidade das bacias de amortecimento para este tipo de situação,
nem quanto ao destino do combustível e águas contaminadas acumuladas nessas bacias. Esta
solução, tal como é apresentada no EIA, não se afigura a mais adequada, devendo o projecto integrar
uma outra solução que não contemple, em nenhuma situação, o encaminhamento/armazenamento
de combustíveis e espumas para as bacias de amortecimento.
A drenagem das infra-estruturas rodoviárias inclui a drenagem longitudinal, dimensionada para um
período de retorno de 20 anos e a drenagem transversal dimensionada para um período retorno de
100 anos. Não são indicados no EIA os locais de descarga. No que se refere à rede de drenagem das
águas residuais, esta inclui:
• As águas residuais domésticas, provenientes das aeronaves, do terminal de passageiros, do
centro comercial e das restantes infra-estruturas aeroportuárias, que serão encaminhadas para
a ETAR do NAL.

• As águas residuais industriais produzidas:

o nos Hangares de manutenção das aeronaves – que serão sujeitas a pré-tratamento em
separadores de hidrocarbonetos e posterior condução à ETAR do NAL;
o no edifício do catering – que serão sujeitas a pré-tratamento em separadores de gorduras e
posterior condução à ETAR do NAL;
o durante os treinos de combate a incêndios, sendo que o recinto de formação de bombeiros
e a rede águas pluviais possuirão uma ligação manual à rede de drenagem das águas
residuais domésticas, de modo que as águas residuais produzidas sejam encaminhadas
para a ETAR do NAL para tratamento;
o nos Hangares de pintura – estando prevista a condução a reservatório estanque e posterior
envio para instalação de tratamento exterior ao NAL.
A ETAR é constituída pelos seguintes elementos: sistema de entrada com medidor de caudal e
câmara de medição de decantação, tratamento biológico por meio de um sistema Oxigest (oxidação
aeróbica para lamas activadas), decantação e desidratação de lamas. O efluente tratado é
descarregado na ribeira da Foz do Cobrão. O EIA é omisso quanto às normas de qualidade a que
obedecerá o efluente tratado.
O início da construção do NAL está previsto para 2012, com conclusão em 5,5 anos, ou seja, 11
semestres.
Está prevista a decapagem de 1.920 ha e movimentações de terras (escavações e aterros) da ordem
dos 30 milhões de m3, sendo que o estaleiro ocupará uma área de 24 ha. Serão implementados
acessos rodoviários temporários: ligação a Sudoeste a partir da EN4, ligação a Sudeste a partir da
EM533, ligação a Nordeste a partir da EN10.
Está previsto um sistema de drenagem das águas pluviais com o que se pretende: recolher as águas
das chuvas afluentes ao estaleiro, evitar a contaminação do meio natural envolvente por lamas, óleos
e materiais em suspensão, tratar os efluentes produzidos pela estação de serviço. Este sistema inclui
a construção de duas valas principais paralelas ao estaleiro que descarregarão as águas para duas
câmaras de retenção primária com 50 m3, que funcionarão como desarenadores e retentores de
materiais grosseiros em suspensão. Posteriormente as águas serão conduzidas até uma lagoa com
cerca de 2.000 m3 onde se fará a decantação dos materiais finos em suspensão (lamas) antes do seu
lançamento no meio receptor natural.
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Segundo o EIA, o abastecimento de água potável e de água para uso industrial (produção de betão,
rega para compactação de aterros, lavagem de veículos e equipamento, rede de extinção de
incêndios) durante a fase de construção será proveniente dos furos existentes na área do NAL.
Estranha-se, no entanto, que durante esta fase a água potável venha directamente dos furos
existentes na área do NAL atendendo que é referido no EIA que durante a fase de exploração, esta
poderá ser sujeita a tratamento, se se verificar que tem não tem qualidade adequada para
abastecimento público.
As águas residuais domésticas produzidas durante a fase de obra serão tratadas numa ETAR
compacta, constituída por módulos que serão instalados à medida que o caudal a tratar vá
aumentado, estando cada módulo dimensionado para 250 hab./eq. O tratamento será pelo processo
de lamas activadas: decantador primário, tratamento biológico e decantador secundário.
Após a conclusão da fase de construção, dar-se-á o desmantelamento do estaleiro ocorrendo a
produção de vários tipos de resíduos, nomeadamente resíduos sólidos derivados do
desmantelamento das instalações e resíduos líquidos derivados do parque de máquinas, e posterior
encaminhamento dos resíduos para local próprio.
5.5.1. Recursos Hídricos Subterrâneos
Caracterização da Situação Actual
a) Metodologia
Para a caracterização da situação de referência, o EIA recorreu a um relatório elaborado pelo LNEC
no âmbito dos estudos geológicos e geotécnicos para a área de estudo NAL, em 2009. Este estudo
baseia-se fundamentalmente nos trabalhos de prospecção hidrogeológica: oito sondagens à rotação,
vulgo rotary, com circulação inversa, para instalação de 5 furos de bombagem e colocação de 19
piezómetros; dez ensaios de bombagem para caracterização de parâmetros hidráulicos principais; 3
sondagens com sonda rotativa para amostragem geológica contínua para caracterização litológica e
hidráulica e ensaios laboratoriais em 18 estratos de sondagens. Foi também considerada outra
bibliografia disponível.
b) Aspectos quantitativos
A área em estudo, genericamente considerada a área afecta ao NAL e uma faixa de 200 m em torno
desta, integra-se no Aquífero da Margem Esquerda (T3) pertencente à Unidade Hidrogeológica da
Bacia do Tejo-Sado, sistema aquífero poroso multicamada, englobando fundamentalmente
formações mio-pliocénicas. O Miocénico é caracterizado pela ocorrência de depósitos continentais
alternados por outros marinhos. O Pliocénico é constituído quase exclusivamente por areias, com
intercalações lenticulares de argilas. Este sistema aquífero apresenta produtividade muito elevada,
em valores médios, de 700 hm3/ano. A recarga do aquífero é realizada pela precipitação e por
infiltração nos leitos das linhas de água, nas “terras altas” marginais.
Na área do NAL, o sistema é constituído por um aquífero superior livre, instalado nas camadas do
topo do Pliocénico, até cerca de 50 m, caracterizado pela existência de areias de granulometria
variável, intercaladas por materiais areno-argilosos e argilo-siltosos, ocorrendo diversos aquíferos
suspensos que se dispõem a cotas acima do aquífero livre e cuja extensão é limitada. Este aquífero
está sobrejacente a um aquífero confinado, multicamada, que tem por suporte as camadas da base
do Pliocénico e camadas greso-calcárias do Helveciano Superior.
Subjacente a este conjunto, separado por formações margosas espessas, existe, ainda um outro
aquífero confinado, também multicamada tendo por suporte formações greso-calcárias da base do
Miocénico, de menor produtividade e com qualidade da água inferior.
Genericamente, a configuração geral do escoamento subterrâneo é em direcção ao rio Tejo e ao
longo do sistema aquífero até ao Oceano Atlântico, apresentando na Península de Setúbal uma
direcção que se aproxima da perpendicular à linha de costa. Na área do NAL, o escoamento
profundo do aquífero semi-confinado tem uma direcção E para W a WNW, existindo escoamento
descendente a uma velocidade lenta.
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A análise da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas foi realizada considerando a
aplicação do Método DRASTIC, que tem em conta o enquadramento hidrogeológico do meio,
considerando os seguintes factores: profundidade da zona não saturada, recarga do aquífero,
material que constitui o aquífero, tipo de solo, topografia, impacte da zona não saturada e
condutividade hidráulica, e do Método EPPNA, que considera as características litológicas e
hidrogeológicas da área.
De acordo com o Método DRASTIC, o sistema aquífero livre na área do NAL apresenta, na
generalidade da área, uma vulnerabilidade baixa a intermédia à poluição, com maior
representatividade em termos geográficos para a vulnerabilidade intermédia. Destaca-se, no entanto,
que a área próxima da ribeira de Vale Cobrão, na parte mais a Norte, apresenta uma vulnerabilidade
elevada, devido a uma maior proximidade ao topo do aquífero livre. No que se refere ao aquífero
semi-confinado a vulnerabilidade à poluição baixa.
Considerando o Método EPPNA (1998), e no que se refere ao aquífero livre, a área envolvente da
ribeira de Vale do Cobrão pode ser incluída na classe V3 – aquíferos em sedimentos não
consolidados com ligação hidráulica com a água superficial, o que resulta numa vulnerabilidade alta.
Por outro lado, as áreas mais afastadas desta ribeira já se podem incluir na classe V 4 – aquíferos
em sedimentos não consolidados sem ligação com a água superficial, o que resulta numa
vulnerabilidade média. Relativamente ao aquífero semi-confinado, este pode ser incluído na classe
V7 – aquíferos em sedimentos consolidados, de que se resulta uma vulnerabilidade baixa.
O EIA aplica ainda o Índice de Susceptibilidade, índice de vulnerabilidade desenvolvido por ERHSA
(2001), ao aquífero livre, tendo-se obtido para a generalidade da área do NAL uma susceptibilidade à
poluição entre baixa a moderada, com excepção ao vale da ribeira de Vale do Cobrão, que apresenta
uma vulnerabilidade moderada alta.
A área de implantação do NAL abrange zonas de máxima infiltração, estabelecidas e aprovadas no
âmbito do Plano de Bacia Hidrográfica do rio Tejo, e incluídas na Reserva Ecológica Nacional (REN),
que coincidem com as linhas de água que a atravessam. Ora atendendo ao modelo conceptual
hidrogeológico desenvolvido no âmbito dos estudos realizados para o NAL, as linhas de água
poderão corresponder às zonas de descarga dos excedentes de recarga dos aquíferos suspensos e
aquífero livre. De acordo com estes estudos “A água da chuva infiltra-se nas camadas arenosas do
perfil do solo até à zona saturada, onde drena subterraneamente para as zonas de descarga, mais
precisamente no local onde a cota topográfica facilita a sua descarga para a massa de água
superficial. Sempre que esta situação se verifica dá-se a descarga do meio subterrâneo para o meio
superficial e assim sendo, o conceito de infiltração máxima dos aquíferos não pode coincidir com
estas zonas de descarga do meio subterrâneo.” Face ao exposto o EIA considera que deve ser
revista a delimitação das zonas vulneráveis tendo em conta o funcionamento hidráulico do aquífero,
os mecanismos de recarga e descarga, sentido do fluxo e eventuais conexões hidráulicas,
vulnerabilidade à poluição, pressões existentes, principais usos, em especial à produção de água
para consumo humano.
De acordo com actual legislação da REN, Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto (artigo 2.º), a
REN integra como áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre (artigo 4.º,
n.º 3): cursos de água e respectivos leitos e margens, áreas estratégicas de protecção e recarga de
aquíferos.
Face ao exposto, considera-se que deve ser apresentado em RECAPE uma proposta de revisão de
delimitação da REN no que se refere às zonas de protecção e recarga de aquíferos.
c) Aspectos qualitativos
No que se refere à qualidade da água, esta cumpre os VMA estabelecidos no Anexo 1 do Decreto-Lei
n.º 236, de 1 de Agosto, relativo à qualidade da água para consumo urbano, com excepção para o
Ferro e Bário, cuja ocorrência está associada à influência do meio geológico. Os parâmetros
analisados permitem ainda concluir que não existe contaminação associada à agricultura,
nomeadamente no que diz respeito aos nitratos. Foi detectada a presença de BTEX (benzeno,
tolueno, etilbenzeno e xileno), PCB e PCE em algumas amostras, mas em concentrações inferiores
às estabelecidas na legislação relativamente à água para consumo humano. No que se refere ao
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risco de utilização de água para rega, de acordo com as normas da USSLS (US Salinity Laboratory
Staff), o risco de alcalização é baixo e o risco de salinização varia entre baixo a médio.
A área em estudo está integrada na Zona Vulnerável n.º 5, área de protecção dos sistemas aquíferos
Aluviões do Tejo/Sado - margem esquerda e das águas das albufeiras de Magos e Patudos,
identificada na Portaria n.º 1366/2007, de 18 de Outubro, decorrente do cumprimento da Directiva n.º
91/676/CEE do Concelho, de 12 de Dezembro de 1991, relativa à protecção das águas contra a
poluição causada por nitratos de origem agrícola, transposta para o direito português através do
Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de Março, cujo
Plano de Acção consta da Portaria n.º 83/2010, de 10 de Fevereiro, que o EIA não menciona.
d) Usos
Foram identificados para a área em estudo 16 furos (14 na área de implantação e dois na faixa
envolvente), 1 nascente, 17 poços (13 na área de implantação e quatro na faixa envolvente). As
captações públicas mais próximas da área em estudo são a Taipada F28, a 3 km para Leste, e
Taipadas F13, a 3,8 km também para Leste, já desactivada, das Águas do Montijo. Os perímetros de
protecção destas captações não abrangem a área em estudo.
Não existe nenhuma concessão de águas minerais, minero medicinais e de nascente e recursos
geotérmicos na área a ocupar pelo NAL e na sua envolvente de 200 m. No entanto no que se refere
aos projectos conexos verifica-se a intercepção parcial do corredor indicativo da ligação do NAL ao
gasoduto existente com uma área abrangida por um contrato de prospecção e pesquisa de recursos
geotérmicos, atribuído à GESTO – Energia, SA (PP-RG-04), de 26 de Dezembro de 2008.
Identificação e Avaliação de Impactes
Metodologia
Os atributos considerados para a definição de critérios de avaliação de impactes foram a presença de
aquíferos de elevada aptidão; o valor do recurso, nomeadamente o seu eventual estatuto de
protecção para determinados usos; a exiguidade e a capacidade de renovação do recurso,
nomeadamente a importância relativa da área do aquífero a afectar face à ocorrência local e regional,
bem como zona de recarga; a duração do impacte e a reversibilidade do efeito nos recursos hídricos
subterrâneos, designadamente a afectação de captações e perímetros de protecção com importância
à escala local, regional ou nacional; a vulnerabilidade ou sensibilidade dos recursos hídricos
subterrâneos à poluição; a magnitude do impacte nos recursos hídricos subterrâneos, que se traduz
pela intensidade e abrangência do impacte.
Os critérios utilizados na definição de escala de significância de impactes para a hidrogeologia e
qualidade das águas subterrâneas são vários (tipo de aquífero, afectação de usos e captações
públicas, incluindo os seus perímetros de protecção, afectação do balanço hídrico, vulnerabilidade de
acordo com o índice DRASTIC e IS. No presente EIA, considerou-se a ocorrência de impactes de
muita elevada significância quando ocorre pelo menos uma destas situações: a presença de
aquíferos porosos ou de permeabilidade muito elevada, a afectação dos usos privados e públicos e a
afectação de um aquífero que constituí uma reserva estratégica nacional, afectação da quantidade da
água numa percentagem superior a 5% do balanço hídrico do aquífero, afectação de captações
públicas a menos de 0,5 km centrados na área do Projecto ou intercepção da respectiva Zona de
Protecção Alargada, Intermédia e Imediata, vulnerabilidade DRASTIC muito elevada e IS entre 80 a
100%, alteração previsível na qualidade da água inferior a 20% dos valores paramétricos.
Fase prévia à construção
Nesta fase está prevista a desmilitarização e desactivação da área do Campo de Tiro de Alcochete
(CTA), procedendo-se à remoção de todos os engenhos explosivos, munições ou similares que se
encontrem no local, à superfície ou enterrados, e ao desmantelamento das instalações existentes,
com produção de diferentes tipos de resíduos. Durante esta fase ocorrerá o pisoteio e a passagem de
veículos/maquinaria em áreas sem estradas, afectando a estrutura do solo, com implicações nas
condições de infiltração e recarga, gerando impactes negativos pouco significativos e de reduzida
magnitude no sistema aquífero. Em termos de qualidade são expectáveis impactes positivos pouco
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significativos e baixa magnitude devido à remoção de potenciais focos de contaminação, tais como
engenhos explosivos, munições ou similares, cuja actual presença na área do CTA é diminuta.
Fase de Construção
a) Aspectos quantitativos
Os principais impactes estão associados ao desvio da ribeira de Vale Cobrão, à implementação do
estaleiro e à construção das infra-estruturas aeroportuárias.
Estas acções envolvem a desmatação, decapagem, terraplanagem (com a consequente
compactação do solo e eliminação de pequenos aquíferos suspensos) e a impermeabilização,
resultando na redução das condições de infiltração e de recarga do sistema aquífero. Globalmente é
expectável um valor de recarga perdida de 0,1%, pelo que os impactes gerados são negativos,
considerando o EIA que são de magnitude elevada e de significância moderadas, mas que a ARH do
Tejo, atendendo ao carácter local das intervenções, à extensão do sistema aquífero em questão e à
sua elevada produtividade, considera de baixa magnitude e reduzida significância.
A alteração da modelação natural do terreno, devido às terraplanagens e ao desvio da ribeira de Vale
do Cobrão, acarretarão, também, uma modificação nas condições de drenagem subterrânea, com
intercepção do nível freático, o que incrementará a vulnerabilidade à poluição. Particularizando para a
ribeira do Vale do Cobrão, é expectável que a superfície freática venha a interceptar a base do canal
de desvio Oeste, durante a fase de construção e/ou durante a fase de exploração. Os impactes
gerados são negativos de moderada magnitude e significância.
Ainda no que se refere à intercepção do nível freático, das infra-estruturas do NAL, apenas os dois
pisos subterrâneos do edifício do terminal de passageiros interceptem o nível freático, obrigando a
bombagem de água de modo a provocar o rebaixamento do nível freático, o que induz um impacte
negativo, mas pouco significativo e de reduzida magnitude.
Os consumos de água a obter nos furos existentes durante a fase de construção induzirão o
rebaixamento do nível freático. Segundo o EIA a afectação de captações de água subterrânea
licenciadas será reduzida, dado que os ensaios de caudal realizados nos piezómetros existentes
mostram que à excepção para a zona C (que o Aditamento não diz a que área corresponde) não há
ligação hidráulica entre as captações privadas que captam nos primeiros 100 metros de aquífero,
com os três furos que fornecerão água durante a fase de obra e que captam a profundidade superior
a 100 m.
Face ao exposto o EIA conclui pela ocorrência de impactes negativos, mas de reduzida significância
e magnitude.
Considera-se, contudo, que esta avaliação deverá ser melhor justificada em RECAPE, tendo em
conta a caracterização de todas as captação privadas existentes na área do NAL e na sua envolvente
e devendo ser devidamente explicitada qual é a Zona C acima mencionada.
b) Aspectos qualitativos
Durante o funcionamento dos estaleiros serão produzidos efluentes domésticos, para os quais está
previsto o tratamento numa ETAR compacta, havendo apenas risco de contaminação em caso de
mau funcionamento da mesma, e efluentes industriais. Para estes últimos, não está claro no EIA qual
o respectivo destino a dar.
Existe ainda risco de contaminação associado a gestão deficiente do parque de máquinas, onde se
efectuará a manutenção, reparação e abastecimento de toda a maquinaria necessária para a
construção do NAL, e onde os óleos usados, lubrificantes, combustíveis, ácidos de baterias e/ou
outros produtos químicos, podem contaminar a água subterrânea, gerando impactes negativos,
potencialmente muito significativos e de elevada magnitude, dependendo do volume e natureza do
produto derramado.
Por outro lado, há a referir a eventual contaminação que ocorra durante a obra, nomeadamente
durante a abertura de fundações e construção dos pisos subterrâneos, genericamente nas situações
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de obra em que ocorra a intercepção do nível freático, gerando impactes negativos e potencialmente
muito significativos, dependendo do volume e natureza do derrame.
Os impactes acima referidos são minimizáveis mediante a implementação do Sistema de Gestão do
Estaleiro e da Obra proposto no EIA.
c) Usos da água
Em termos quantitativos, o EIA considera que a afectação de captações de água subterrânea
licenciadas será diminuta, dado que o abastecimento de água para consumo humano será da
responsabilidade dos SMAS do Montijo, através de captações existentes noutro local, e por outro
lado, os ensaios de caudal realizados nos piezómetros existentes, mostram que à excepção para a
zona C (que o Aditamento não diz a que área corresponde), não há ligação hidráulica entre as
captações privadas que captam nos primeiros 100 metros de aquífero, com os três furos que
fornecerão água durante a fase de obra e que captam a profundidade superior a 100 m.
Face ao exposto o EIA conclui pela ocorrência de impactes negativos, mas de reduzida significância e
magnitude.
Considera-se, contudo, que esta avaliação deverá ser melhor justificada em RECAPE, tendo em
conta a caracterização de todas as captação privadas existentes na área do NAL e na sua envolvente
e devendo ser devidamente explicitada qual é a Zona C acima mencionada.
No que se refere à qualidade da água, não está prevista a afectação das captações privadas
existentes, excepto em situações em que venham a ocorrer acidentes com derrame de poluentes. Os
programas de monitorização propostos permitirão identificar atempadamente a ocorrência de
derrames, permitindo implementar em tempo as medidas de minimização adequadas.
Fase de Exploração
a) Aspectos quantitativos
O NAL induz uma perda na componente de recarga pelo efeito da impermeabilização de 1,3 hm3/ano,
equivalente a 38 l/s, sendo os consumos de água no horizonte do Projecto 2050, 2,94 hm3/ano, o que
perfaz um total de 4,1 hm3/ano, ou seja o equivalente a 130 l/s, de perdas.
Considerando o volume de recarga para o aquífero de 38,76 m3/s estimado no Plano de Bacia
Hidrográfica do Rio Tejo (2000) e uma perda de 20% relacionada com as alterações climáticas, a
produtividade do sistema aquífero será da ordem dos 31,0 m3/s. Tendo em conta estes valores a
exploração do NAL conduziria a perdas de 0,42% dos recursos renováveis do NAL. O EIA considera
este impacte negativo, moderadamente significativo, de magnitude elevada, permanente e
parcialmente reversível, não minimizável, com o que se concorda.
Durante esta fase é expectável que a superfície piezométrica do aquífero livre possa interceptar a
base do canal de desvio Oeste, em particular durante o período de águas altas, prolongando a
situação verificada durante a fase de construção, mantendo-se o aumento da vulnerabilidade do
sistema aquífero à poluição nesta área.
b) Aspectos qualitativos
Está previsto o tratamento das águas domésticas e industriais, sujeitas a pré-tratamento adequado
numa ETAR a construir no NAL, sendo o efluente tratado descarregado na ribeira de Vale Cobrão.
O projecto do NAL prevê, genericamente, o tratamento das águas pluviais provenientes das várias
áreas do NAL. Estas são captadas por sistemas de drenagem e, à excepção das águas provenientes
do Parque de Combustíveis, são tratadas em bacias de sedimentação/infiltração onde se verificará a
remoção das partículas em suspensão e dos metais sobre a forma solúvel ou coloidal, antes da sua
descarga no canal de desvio Oeste. As águas de drenagem provenientes do Parque de Combustíveis
passam por um separador de hidrocarbonetos, antes da sua descarga no canal de desvio Este.
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Os impactes na qualidade da água subterrânea estão associados, por um lado, à eficácia do sistema
de tratamento proposto, por outro, ao seu próprio funcionamento. Sobre a eficácia do tratamento
proposto a apreciação é apresentada no capítulo relativo às águas superficiais.
Durante o normal funcionamento do NAL, não são expectáveis impactes negativos significativos
provenientes da contaminação das águas subterrâneas em resultado da sua contaminação pelo
efluente proveniente da ETAR ou pelas águas pluviais contaminadas.
No caso de mau funcionamento dos sistemas de tratamento das águas pluviais, é expectável ocorrer
contaminação das subterrâneas pelas águas pluviais contaminadas, em particular ao nível do canal
de desvio Oeste, onde está previsto o contacto com o nível freático. Os impactes gerados são
negativos, e potencialmente significativos, tendo em conta o grau de contaminação das águas
pluviais, mas de pequena magnitude devido à área em que potencialmente esta contaminação
poderá ocorrer e que se restringe essencialmente ao canal de desvio Oeste.
Está prevista a inclusão de um conjunto de regras e normas de abastecimento de forma a diminuir o
risco de fugas de combustível para o solo, assim como uma monitorização de todas as infraestruturas, nomeadamente do parque de combustíveis, da rede de hidrantes (incluindo também as do
lado-ar), do oleoduto, conduta de Jet A1, de modo a detectar eventuais perdas de combustíveis que
possam contaminar a água subterrânea.
Em caso de acidente, estão integrados nos sistemas de drenagem das águas pluviais: tanques
subterrâneos para as áreas das plataformas do terminal de passageiros e para as escorrências de
água para combate a incêndios; tanques duplos para a carga aérea, manutenção de aeronaves,
aviação geral, terminal militar e instalações de combustível do Equipamento de Apoio em Terra
(Ground Service Equipment – GSE). As águas contaminadas nos tanques são bombadas para
camiões cisterna para encaminhamento e destino final fora das instalações do NAL.
No entanto, quando ocorrerem derrames nas pistas ou nos caminhos de circulação, é dito no EIA que
o combustível derramado e as espumas de combate a incêndio podem “em último recurso” ser
recolhidos nas bacias de amortecimento. No que se refere a esta solução, e como já atrás foi referido,
a mesma não é aceitável, devendo o projecto integrar outra solução que não contemple, em nenhuma
situação, o encaminhamento /armazenamento de combustíveis e espumas para as bacias de
amortecimento.
O EIA prevê, também, que seja desenvolvido um modelo de transporte de contaminantes a
implementar para precaver eventuais contaminações com origem no Parque de Combustíveis e rede
de hidrantes. Com base neste modelo serão definidos quais os locais de maior risco de contaminação
para os aquíferos e daí optimizadas as futuras estratégias de remediação e implementação de
piezómetros especiais para o efeito.
Os impactes decorrentes da ocorrência de mau funcionamento destas infra-estruturas de
armazenamento e transporte de combustíveis são negativos, incertos, mas a ocorrer de significância
e magnitude potencialmente muito elevadas, eventualmente irreversíveis se a contaminação avançar
para zonas mais profundas do aquífero.
O risco de ocorrência destes impactes é minimizável se forem implementadas de forma eficaz as
medidas propostas no EIA e as mencionadas neste parecer, nomeadamente a monitorização das
diversas infra-estruturas, para detecção de fugas.
Outra potencial fonte de poluição é a manutenção dos espaços verdes, em resultado da aplicação
incorrecta de pesticidas e fertilizantes. Este impacte, potencialmente significativo, é contudo
minimizável se for dado comprimento ao estabelecido no Plano de Acção para a Zona Vulnerável n.º
5 que consta da Portaria n.º 83/2010, de 10 de Fevereiro.
Em termos globais, os impactes na qualidade das águas subterrâneas é de magnitude e significância
reduzida a moderada, dependendo do grau de implementação e da eficácia das medidas indicadas
EIA e neste parecer. A monitorização da qualidade da água é indispensável para avaliar a eficácia
das medidas, permitindo identificar eventuais problemas de contaminação para os quais é necessário
corrigir, ou para os quais é necessário estabelecer novas medidas.
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c) Usos da água
Em termos quantitativos, o EIA considera que a afectação de captações de água subterrânea
licenciadas será diminuta, dado que o abastecimento de água para consumo humano será da
responsabilidade dos SMAS do Montijo, através de captações existentes noutro local, e por outro
lado, os ensaios de caudal realizados nos piezómetros existentes, mostram que à excepção para a
zona C (que o Aditamento não diz a que área corresponde), não há ligação hidráulica entre as
captações privadas que captam nos primeiros 100 metros de aquífero, com os dois furos que
fornecerão água durante a fase de obra e que captam a profundidade superior a 100m. Face ao
exposto concluem pela ocorrência de impactes negativos, mas de reduzida significância e magnitude.
Contudo, considera-se que esta avaliação deverá ser melhor justificada em RECAPE, tendo em conta
a caracterização de todas as captações privadas existentes na área do NAL e na sua envolvente,
devendo ser devidamente explicitado qual é a zona C acima mencionada.
No que se refere à qualidade da água, não está prevista a afectação das captações privadas
existentes, excepto em situações em que venham a ocorrer acidentes com derrame de poluentes. Os
programas de monitorização propostos permitirão identificar atempadamente a ocorrência de
derrames, permitindo implementar em tempo as medidas de minimização adequadas.
Impactes cumulativos
Os impactes cumulativos associados aos projectos conexos são ao nível da alteração das condições
de recarga do aquífero e da qualidade da água.
A construção dos vários projectos conexos tem como consequência afectação das condições de
infiltração do solo durante esta fase, com consequências ao nível da recarga do aquífero, os impactes
negativos gerados mas pouco significativos, dado o carácter temporário da fase de construção.
Durante a fase de exploração, atendendo que os projectos conexos, na generalidade, são infraestruturas lineares, o aumento da área impermeabilizada não é muito acentuado. Os impactes
cumulativos são negativos e pouco significativos.
Em termos de impactes cumulativos na qualidade da água há a considerar os poluentes provenientes
da circulação rodoviária, que são descarregados na rede hídrica. Estes impactes são negativos e
significativos se não forem implementados sistemas de tratamento eficazes.
5.5.2. Recursos Hídricos Superficiais
Caracterização da Situação Actual
Aspectos quantitativos
A área afecta ao NAL encontra-se na sua globalidade na bacia hidrográfica da ribeira de Vale
Cobrão, afluente da margem esquerda do rio Sorraia, por sua vez afluente da margem esquerda do
rio Tejo.
A ribeira de Vale de Cobrão tem um comprimento máximo de 29 km. O troço a partir de uma
distância de 11 km à sua confluência com o rio Sorraia encontra-se fortemente alterado devido à
actividade agrícola, dado que se insere numa zona de regadio, onde as linhas de água se integram
em sistemas complexos de valas de adução e drenagem de águas de rega. Nesta secção a ribeira de
Vale Cobrão reparte-se em três valas - vala do Cobrão, vala do Paul das Lavoeiras e uma terceira
sem designação - que mais adiante se juntam novamente para se voltarem a repartir por duas valas,
que afluem ao rio Sorraia em dois pontos afastados de cerca de 1,5 km: vala da Ponte da Pedra e
vala do Esteiro do Bacalhau.
O escoamento da área em estudo foi realizado com base na relação entre a precipitação e o
escoamento estabelecida com base na estação hidrométrica de Ponte de Coruche (20F/02). O
escoamento em ano médio é de 122 mm. A erosão hídrica ronda os 120 ton/km2/ano.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2251
Projecto: Novo Aeroporto de Lisboa (Estudo Prévio/Plano Director de Referência)

71

Parecer da Comissão de Avaliação
Dezembro de 2010

No que se refere à caracterização das linhas de água, foi efectuado trabalho de campo nos dias 23 e
24 de Maio, 13 e 14 de Junho, para a caracterização da vegetação ripária e inventariação do Habitat
Prioritário 3170 Charcos Temporário Mediterrânicos.
Foram cartografados 26.525 m de galeria ripícola, englobando formações arbóreas, arbustivas e
herbáceas, correspondendo a 99 troços, dos quais 30 correspondem ao Habitat Prioritário 91E0*
Florestas Aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Sacicion
albae) em bom estado de conservação, mas apresentando descontinuidade de origem antrópica. Os
restantes troços apresentam mau estado de conservação, predominantemente constituídos por
silvados.
A vegetação ripária representa 2,3% da área do NAL e faixa envolvente. Destacam-se a ribeira de
Vale Cobrão e seus afluentes e a ribeira de Vale de Aivados e seus afluentes.
No que se refere aos Habitat Prioritário 3170 Charcos Temporário Mediterrânicos, foram identificados
apenas dois, existindo ainda 13 áreas relativas ao Habitat 3130pt04 Charcos sazonais mesotróficos,
pouco profundos com vegetação Nanocyperetalia.
A fauna piscícola na área afecta ao NAL e sua envolvente poderá incluir as seguintes espécies
autóctones: enguia-europeia, barbo comum, verdemã-comum, boca portuguesa, escalo do sul, muge
e bordalo, no entanto durante a campanha de campo realizada na Primavera realizada não foi
capturado nenhum indivíduo, em parte porque as linhas de água não tinham caudal. As comunidades
piscícolas das albufeiras eram constituídas por espécies exóticas. Apenas o açude de Vale do
Cobrão apresenta interesse para a pesca desportiva.
Aspectos qualitativos
Em termos de poluição difusa, há a referir que a bacia hidrográfica da ribeira de Vale do Cobrão
apresenta uma ocupação essencialmente agrícola e florestal, onde apenas ocorrem dois
aglomerados populacionais de pequena dimensão e baixa densidade, a povoação de Taipadas,
encaixada entre a A13 e a EN10, e a pequena aglomeração de edificações do Bairro de S. Miguel, na
zona Este da bacia. A zona de implantação do NAL apresenta uma ocupação dominantemente
florestal, enquanto que na zona a montante, a actividade agrícola tem forte expressão, existindo
vários regadios, nomeadamente de milho e arroz. A jusante do NAL é de referir a actividade agrícola
da Companhia das Lezírias e os dois campos de golfe de 18 buracos, imediatamente a Norte da área
de implantação do NAL, designados por Ribagolfe e Ribagolfe 2, que ocupam uma área de 300 ha.
No que refere à poluição de origem pontual, há a referir a ETAR de Taipadas, que está dimensionada
e serve uma população de 500 habitantes equivalente, sendo o efluente tratado descarregado na
ribeira de Vale Cobrão, a montante do NAL.
Para a caracterização da qualidade da água recorreu-se a dados fornecidos pela Companhia das
Lezírias relativos à albufeira da barragem de Vale Cobrão, de Maio de 2008, dados do CTA para a
albufeira da barragem da Ilha dos Dois Salgueiros, entre Junho de 2000 e Agosto de 2008, e
amostragem realizados no âmbito do EIA (28 de Outubro, 1 de Dezembro e 22 de Dezembro, nos
locais onde havia água: SUP 1, SUP 6 e SUP 7). Não existem dados da Rede de Qualidade da Água.
Os locais de amostragem considerados para a elaboração do EIA são:
a) Ponto Sup 1 na ribeira de Vale Cobrão, limite Noroeste da área do NAL, na área da albufeira
da Malhada Alta, domina a maior parte da área da bacia interceptada pela área de implantação
do NAL, e tem por objectivo caracterizar a situação actual e identificar os impactes associados
à descarga de efluentes/águas pluviais que drenarão para o desvio Oeste da ribeira de Vale
Cobrão.
b) Ponto Sup 2 na ribeira de Vale de Aivados, no limite norte da área do NAL, constitui o ponto de
referência para identificar os possíveis impactes do NAL associados à descarga de
efluentes/águas pluviais que drenarão para o desvio Norte da ribeira do Vale de Aivados.
c) Ponto Sup 3 na ribeira de Vale de Aivados, no limite norte da área do NAL, constitui o ponto de
referência para identificar os possíveis impactes do NAL associados à descarga de
efluentes/águas pluviais que drenarão para o desvio Este da ribeira do Vale de Aivados.
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d) Ponto Sup 4 afluente da ribeira de Vale Cobrão, na zona central do NAL, constitui o ponto de
referência para apoiar a identificação dos possíveis impactes do NAL associados à descarga
de efluentes/águas pluviais que drenarão para o desvio Norte da ribeira do Vale de Aivados.
e) Ponto Sup 5 na ribeira de Vale de Aivados, no limite Este da área do NAL, constitui o ponto de
referência para identificar os possíveis impactes do NAL associados à descarga de
efluentes/águas pluviais que drenarão para o desvio Este da ribeira do Vale de Aivados.
f) Ponto Sup 6 na ribeira de Vale Cobrão, no limite Sul da área do NAL, domina a maioria da área
de bacia desta ribeira que se desenvolve a montante do NAL, tem objectivo caracterizar a
situação actual e identificar os impactes associados à descarga de efluentes/águas pluviais que
drenarão para o desvio Oeste da ribeira do Vale de Cobrão.
g) Ponto Sup 7 junto ao coroamento da barragem, sensivelmente a meio, albufeira da Ilha dos
Dois Salgueiros
De acordo com os dados obtidos na campanha realizada no âmbito do EIA, a ribeira de Vale Cobrão
apresenta contaminação orgânica, estando incluída na Classe E, de acordo com a Classificação de
Usos Múltiplos do INAG. É de salientar que esta ribeira apresenta em Sup 1 teores em Cr de classe
C.
Tendo em conta a informação recolhida no âmbito do EIA, a albufeira da barragem da Ilha dos Dois
Salgueiros apresenta contaminação orgânica, estando classificada como E, de acordo com a
Classificação de Usos Múltiplos do INAG. Os dados do CTA apresentam valores de coliformes que
apontam para contaminação fecal pouco significativa.
Usos da Água
Os principais usos da água da bacia são o uso agrícola, abeberamento de gado e uso lúdico.
Existem várias barragens na bacia hidrográfica da ribeira de Vale Cobrão:

• Barragem de Vale Cobrão, na ribeira de Vale Cobrão, a jusante do NAL, pertencente à
Companhia das Lezírias. Esta barragem, com um volume de 6,20x106 m3, destina-se à rega
dos arrozais do Paul das Lavoeiras. No entanto, o volume armazenado nesta albufeira é
insuficiente para suprir as necessidades, pelo que a Companhia das Lezírias capta água no
Furo 24 – Pinhal dos Pobres/Vale Cobrão para o reforço da albufeira entre os meses de Maio e
Setembro. O volume total de água consumido por campanha é de 3x106 m3 por campanha de
rega.

• Barragem do Adique, numa linha de água afluente à ribeira de Vale Cobrão, pertencente à
Companhia das Lezírias, com 20x104 m3 para abeberamento de gado e que não consta do
Desenho HID.D001.
• Barragem de Malhada Alta, a montante da barragem de Vale Cobrão, na propriedade da
Vargem Fresca, com 680 dam3 de capacidade, associada aos Campos de Golfe de Ribagolfe 1
e Ribagolfe 2, tendo sido construída com os objectivos de: criação de um espelho de água para
fins lúdicos, nomeadamente para o Centro de Desportos Aquáticos a criar no âmbito do
projecto turístico da Portucale, na Herdade da Vargem Fresca, amortecimento de caudais de
cheia, retenção de caudal sólido, e reserva de água para consumos excepcionais.

• Açude na ribeira de Vale de Aivados, na Herdade de Vale Cobrão, a jusante do NAL,
actualmente utilizado para abeberamento de gado e espécies cinegéticas.

• Barragem da Ilha dos Dois Salgueiros, na ribeira de Vale Cobrão, também designado açude do
Areeiro, localizada na área de implantação do NAL, cuja principal finalidade foi constituir uma
reserva de água para combate a incêndios na área do CTA.

• Outros pontos de captação de água para combate a incêndio, em geral furos, associados ou
não a reservatórios, outros açudes de menores dimensões e alguns poços.

A montante do NAL, nomeadamente a Este do NAL e a Sul, junto ao Monte do Arieiro, existem
regadios desconhecendo-se a origem de água para abastecimento.
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No capítulo relativo aos usos da água do EIA é dito que o abastecimento das populações na área
afecta ao NAL é feito a partir de captações subterrâneas, estando uma das captações dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento do Montijo, no aglomerado de Taipadas, no limite Sudeste
da bacia hidrográfica em estudo. Ora em outros locais do EIA é dito que a captação de Taipadas
pertence às Águas do Montijo, não estando claro no EIA se as Águas do Montijo e Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento do Montijo são a mesma entidade.
Em Taipadas encontra-se a ETAR de Taipadas, que está dimensionada e serve uma população de
500 habitantes equivalente, sendo o efluente tratado descarregado na ribeira de Vale Cobrão, a
montante do NAL.
Identificação e Avaliação de Impactes
Metodologia
Os atributos considerados para a definição de critérios de avaliação de impacte ambiental foram: a
presença dos recursos hídricos superficiais e de utilizadores desses recursos, o valor do recurso,
nomeadamente a sua importância local e regional, a exiguidade e capacidade de renovação dos
recursos hídricos superficiais, a duração do impacte e a reversibilidade do efeito nos recursos
hídricos superficiais e nos seus utilizadores, quer em termos qualitativos, quer em termos
quantitativos, vulnerabilidade ou sensibilidade dos recursos hídricos superficiais e usos dos mesmos,
a magnitude do impacte nos recursos hídricos superficiais causada pela afectação da qualidade ou
da disponibilidade de água, a afectação esperada em dimensão material ou geográfica das massas
de água e o condicionamento de usos consequente.
Fase prévia à construção
A desactivação do CTA implicará movimentação de terras e de máquinas que induzirão alteração nas
condições de drenagem dos solos com redução da infiltração e aumento da erosão hídrica. No
entanto, dado que estas acções não são de grande escala, prevê-se a ocorrência de impactes
negativos pouco significativos e de reduzida magnitude. Em termos de qualidade da água, são
expectáveis impactes positivos pouco significativos e de baixa magnitude devido à remoção de
potenciais focos de contaminação, tais como engenhos explosivos, munições ou similares, cuja
actual presença na área do CTA é diminuta.
Fase de construção
a) Aspectos quantitativos
Os impactes na rede hidrográfica natural e na hidrologia decorrem, essencialmente, das alterações
introduzidas durante a fase de construção do NAL e que se prolongam durante a fase de exploração
deste.
Durante esta fase, a área de implementação do NAL será sujeita a acções de desarborização,
desmatação, decapagem de solos (1.920 ha), terraplanagens e movimentações de terras
(escavações e aterros) da ordem dos 30 milhões de m3.
Estas acções traduzem-se pela destruição da rede de drenagem natural, nomeadamente da ribeira
de Vale de Cobrão e dos seus afluentes, cujos caudais serão desviados para canais a construir na
periferia desta zona, diminuição da infiltração, aumento do escoamento superficial e aumento da
susceptibilidade dos solos à erosão, nomeadamente à erosão hídrica.
O arraste de material sólidos, além de introduzir o aumento de sólidos em suspensão na água,
poderá conduzir ao assoreamento da rede hidrográfica a jusante da área do NAL e à diminuição da
sua capacidade de vazão.
Como consequência são gerados impactes negativos significativos de elevada magnitude e
significância na área da bacia hidrográfica da ribeira de Vale Cobrão, mas de magnitude e
significância moderadas à escala regional, considerando a bacia hidrográfica do rio Sorraia.
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Os impactes decorrentes da destruição da rede hídrica natural são irreversíveis e não minimizáveis.
No que se refere aos impactes decorrentes da diminuição da infiltração e do aumento da erosão
hídrica, estes são minimizáveis, nomeadamente através da realização das acções de desarborização,
desmatação, decapagem de solos, terraplanagens e movimentações de terras durante a estiagem.
A albufeira da barragem dos Dois Salgueiros será esvaziada, não sendo ainda apresentado no EIA o
seu Plano de Esvaziamento. Sem a descrição do modo como o esvaziamento se processará não é
possível avaliar, nesta fase, os impactes daí decorrentes. O esvaziamento desta albufeira poderá
gerar impactes negativos significativos ao nível da erosão do solo e degradação da qualidade da
água, devido ao aumento do teor de sólidos em suspensão assim como afectação dos usos da água
a jusante. Assim, em consequência, o Plano de Esvaziamento a realizar deverá ter em conta estes
aspectos. Há ainda a referir a afectação directa do uso da albufeira dos Dois Salgueiros, que face à
construção do NAL deixa de fazer sentido, ou seja o constituir uma reserva de água para combate a
incêndios na área do CTA, dado que o CTA irá ficar reduzido a uma pequena área.
As acções de desarborização e desmatação conduzirão à destruição de cerca de 83,6 ha de
vegetação ripária, que corresponde a 10,7% da área de biótopo total cartografado na área afecta ao
NAL e sua envolvente, com destaque para a galeria ripária da ribeira de Vale Cobrão onde ocorre o
Habitat Prioritário 91E0* Florestas Aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Sacicion albae), pelo que o impacte gerado é negativo, pouco significativo e de
reduzida significância.
Considerando a Lei da Água, os impactes ao nível do estado da massa de água da categoria rios,
onde este projecto se desenvolve, são negativos e não minimizáveis já que esta massa de água é
destruída, dando origem a massas de água artificiais – canais de desvio Este, Oeste, Norte e Sul,
para as quais os objectivos de qualidade já não poderão ser o bom estado ecológico, mas apenas o
bom potencial ecológico. Em termos das albufeiras existentes, estas, pela sua dimensão, não
constituem massas de água fortemente modificadas.
No âmbito da Directiva Quadro da Água, os Habitat Prioritário 3170 Charcos Temporários
Mediterrânicos são ecossistemas relacionados com as águas subterrâneas. Assim, a destruição dos
dois charcos existentes gera um impacte de elevada significância, devido ao seu valor
conservacionista, mas de pequena magnitude. No que se refere aos outros charcos, 13 áreas
relativas ao Habitat 3130pt04 Charcos sazonais mesotróficos, pouco profundos com vegetação
Nanocyperetalia, os impactes gerados são pouco significativos e de reduzida magnitude, dado que
têm grande expressão a nível nacional.
No âmbito das medidas de compensação devem ser criadas duas áreas Habitat Prioritário 3170
Charcos Temporário Mediterrânicos, recorrendo aos sedimentos de fundo dos charcos temporários
existentes.
b) Aspectos qualitativos
Os impactes na qualidade da água durante a fase de construção decorrem da desarborização,
desmatação, decapagem, terraplanagens e movimentação de terras que em caso de ocorrência de
pluviosidade arrastarão material sólido para as linhas de água, aumento o teor de sólidos em
suspensão, a concentração em nutrientes e a redução do teor em oxigénio dissolvido. Estes impactes
são negativos, mas temporários e minimizáveis, nomeadamente através da realização destas acções
durante a estiagem.
Por outro lado, o funcionamento do estaleiro e a movimentação de máquinas e outros veículos pode
ter igualmente implicações na qualidade da água essencialmente devido à ocorrência de acidentes
que envolvam o derrame de óleos e combustíveis, ou ainda devido ao mau condicionamento de
resíduos.
Estes impactes são negativos, mas podem ser minimizados através de uma adequada gestão da
obra com a implementação das medidas expostas neste Parecer.
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Fase de exploração
a) Aspectos quantitativos
A alteração da rede hídrica natural efectuada durante a fase de obra continuará a verificar-se durante
a exploração do aeroporto, considerando-se os impactes resultantes de magnitude e significância
elevados à escala da bacia da ribeira de Vale do Cobrão e de magnitude e significância moderados à
escala regional, da bacia hidrográfica do rio Sorraia.
A ribeira do Vale Cobrão e os seus afluentes serão desviados para um sistema de canais a construir
na periferia do NAL, que constituirão, também, os meios receptores das águas pluviais drenadas das
áreas do NAL após a laminagem de caudais. Estão previstos dois canais principais que se
desenvolvem a Este e Oeste das pistas, canais de desvio Este e Oeste, e dois canais de menor
dimensão, canais de desvio Norte e Sul.
Estes canais foram dimensionados de forma a considerar o incremento do escoamento e o
agravamento dos fenómenos hidrológicos induzidos pelo aumento do grau de impermeabilização da
bacia de hidrográfica da ribeira do Vale de Cobrão. Está prevista a impermeabilização de 17,72 km2
da área da bacia hidrográfica.
O EIA considera que apesar de globalmente as terraplenagens a executar para a construção do NAL
serem equilibradas “afigura-se que a componente de projecto de desvio da ribeira de Vale Cobrão,
em particular do Sector Oeste, obriga à execução de escavações muito significativas, admitindo-se
que em períodos de “águas altas” possa vir a ser interceptada a superfície piezométrica do aquífero
livre pela soleira do canal a construir. Esta situação impõe alguns condicionamentos de índole
geotécnica à execução das obras e conduz à descarga de níveis de água subterrânea que se perdem
para a recarga do aquífero que não foram contabilizados no cálculo de caudais transportados pela
ribeira.” Em consequência considera necessário proceder à revisão do “estudo prévio do desvio da
ribeira de Vale Cobrão de modo a optimizar a concepção e implantação da obra, com o objectivo de
reduzir as terraplenagens a executar e a limitar eventuais interferências com o aquífero livre”.
A gestão dos caudais de ponta de cheia é conseguida através de quatro bacias de amortecimento.
Três destas bacias, bacias de amortecimento n.º 1, n.º 2 e n.º 3 serão localizadas a ocidente da pista
Oeste (18R/36L), captam as águas de drenagem do NAL e descarregam directamente para o canal
de desvio Oeste. Têm como objectivo reduzir os caudais de ponta permitindo minimizar os efeitos
resultantes do aumento da área impermeabilizadas e estão dimensionadas para uma cheia com um
período de retorno de 20 anos.
A bacia de amortecimento n.º 4, será construída em linha com o canal de desvio Este, está
dimensionada para um período de retorno de 100 anos, garantindo a transferência dos caudais de
três linhas de água para a ribeira de Vale de Aivados no limite Norte do perímetro de implantação do
NAL.
De acordo com o “Estudo Hidrológico, desvio e regularização da ribeira de Vale Cobrão”, de 2009, o
volume de armazenamento necessário para os sistemas de gestão de escoamento associados aos
desvios Oeste e Este, será de, respectivamente 280.000 m3 e 250.000 m3.
No EIA é realizada uma análise comparativa dos caudais de ponta de cheia e dos volumes de
escoamento em três secções: secção definida pela barragem de Vale Cobrão, secção definida pela
Barragem da Malhada Alta, secção de entrega do canal de desvio Oeste na ribeira de Vale Cobrão,
considerando a situação de referência, o ano de 2022 e o horizonte do Projecto, 2050. O EIA conclui
que são expectáveis alterações pouco significativas no regime hidrológico.
A ARH Tejo considera que os impactes associados à alteração do regime hidrológico são negativos,
mas pouco significativos dado que a laminagem de caudais minimizará essas alterações. Face à área
da bacia hidrográfica em que as alterações do regime hidrológico se farão sentir considera-se de
magnitude moderada à escala local, da bacia hidrográfica da ribeira de Vale Cobrão, e de magnitude
reduzida à escala regional, da bacia hidrográfica da bacia do rio Sorraia.
No entanto, no que se refere ao estudo hidrológico que sustenta o dimensionamento prévio dos
órgãos de drenagem e laminagem, este deve ser revisto e aprofundado nos seguintes aspectos:
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a) Avaliação quantitativa do impacte decorrente do empréstimo de impermeabilização associado à
construção do NAL, com determinação e apresentação clara dos caudais pré e pós construção
do NAL e considerando, com mais detalhe, os diferentes cenários de ocupação futura da bacia
hidrográfica da ribeira de Vale Cobrão, tendo em conta as áreas de expansão constantes nos
Instrumentos de Gestão Territorial, actualizados tendo em conta a implementação do NAL.
b) O dimensionamento dos canais de desvio deverá ser efectuado para o caudal histórico das
linhas de água afectadas (cheia centenária para a ocupação anterior à construção do NAL).
c) Tendo em conta a existência de infra-estruturas hidráulicas a jusante da área do NAL, todas as
bacias de amortecimento deverão ser dimensionadas para amortecer o acréscimo de caudal
decorrente da impermeabilização, associado a um evento de precipitação com período de
retorno de 100 anos.
O EIA refere que tendo em conta o caudal de cheia centenária estimado no âmbito do EIA para a
secção da Barragem da Malhada Alta, o valor que é apresentado no Projecto de Execução terá um
período de retorno entre 10 a 20 anos, pelo que em RECAPE esta questão deverá ser analisada, tal
como é referido em Usos da Água.
b) Aspectos qualitativos
As águas residuais domésticas e as águas residuais industriais sujeitas a tratamento prévio adequado
(provenientes hangares de manutenção das aeronaves, águas residuais produzidas no edifício do
produzidas durante o funcionamento do aeroporto, águas residuais produzidas durante os treinos de
combate a incêndios e hangares de pintura) são encaminhadas para a ETAR do NAL, e após
tratamento, descarregadas na ribeira da Foz do Cobrão.
As águas de drenagem de origem pluvial provenientes das plataformas (terminal de passageiros,
terminal de carga aérea, manutenção de aeronaves, Aviação Geral e Força Aérea), dos parques de
estacionamento de superfície e áreas de estacionamento de equipamentos e veículos, serão
conduzidas para tratamento em bacias de sedimentação/infiltração, localizadas a montante de bacias
de amortecimento antes da sua descarga no canal de desvio Oeste.
Nas bacias de sedimentação/infiltração as partículas em suspensão são removidas por deposição e
os metais, sobre a forma solúvel ou coloidal, são filtrados e retidos no solo. As bacias de decantação
estão dimensionadas para a precipitação proveniente dos 10 primeiros minutos de uma chuvada com
o período de retorno de 20 anos, o restante caudal segue por by-pass para jusante, no caso das
bacias de sedimentação/infiltração n.º 1 a n.º 7 primeiro para as bacias de amortecimento, e
posteriormente para o canal Oeste (ribeira de Vale Cobrão), no caso das bacias de
sedimentação/infiltração n.º 8 e n.º 9 directamente para o canal Este.
Nada é dito no EIA quanto à retenção de hidrocarbonetos, aspecto que deverá ser clarificado em
RECAPE. Também nada é referido quanto à eficiência do sistema proposto. Em RECAPE devem ser
justificados os critérios de dimensionamento: as bacias de decantação apenas permitem o tratamento
dos 10 primeiros minutos de uma chuvada com o período de retorno de 20 anos. Nessa justificação
deve ser tido em conta o documento “Avaliação e gestão ambiental das águas de escorrência das
estradas. Relatório Final”, Julho de 2006, produzido pelo INAG.
As águas de drenagem de origem pluvial com origem no Parque de Combustíveis, após tratamento
num separador de hidrocarbonetos, dimensionado para os 10 primeiros minutos de uma chuvada
com o período de retorno de 20 anos, serão descarregadas no canal de desvio Este. Deve ser
apresentada a justificação do tratamento efectuado tendo em conta o “Avaliação e gestão ambiental
das águas de escorrência das estradas. Relatório Final”, Julho de 2006, produzido pelo INAG.
Para fazer face a situações de acidente, serão integrados nos sistemas de drenagem das águas
pluviais da área da plataforma, tanques para a captação e contenção de derrames de combustível
(USST), com capacidade média de 5.000 m3. Posteriormente são bombadas para camiões cisterna
para encaminhamento e destino final fora das instalações do NAL.
No entanto, em caso de acidentes nas pistas ou nos caminhos de circulação, ou seja, fora das áreas
de cobertura dos tanques subterrâneos, todos os derrames de combustível e espumas de combate a
incêndio utilizadas pelas unidades do SCI serão recolhidas nas bacias de amortecimento, evitando
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que os poluentes cheguem aos cursos de água, o que não se considera aceitável como já atrás foi
referido para os recursos hídricos subterrâneos devendo o projecto adoptar outra solução.
Para a avaliação dos impactes na qualidade da água, o EIA aplica o modelo QUAL2E para a
simulação de alterações na qualidade da água na ribeira da Foz do Cobrão resultantes da descarga
do caudal tratado proveniente da ETAR, considerando três cenários: situação actual, ano de 2022,
ano de 2050. Na simulação foram consideradas as fontes de nutrientes, quer pontuais (ETAR da
Taipadas), quer difusas (ocupação do solo) e os teores em NH4 e NO4 presentes na água da chuva,
tendo sido adoptadas as concentrações mais elevadas detectadas em Portugal. A adopção deste
último aspecto foi no sentido de caracterizar de forma indirecta a poluição difusa com origem na
deposição por via seca e húmida de poluentes aéreos.
Tendo em conta as normas de qualidade estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236, 1 de Agosto, relativos
à qualidade mínima das águas superficiais, as simulações efectuadas permitem concluir que os
valores obtidos para o CBO5, PO4 não são ultrapassam os VMA, mas o NH4, ultrapassa o VMA. Os
parâmetros SST e Coliformes estão abaixo dos VMA estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236, de 1 de
Agosto, para a qualidade da água para rega. A temperatura e o OD não apresentam alterações
significativas antes e após a entrada em funcionamento do projecto.
O EIA conclui da necessidade de “caracterização da deposição por via seca e por via húmida dos
poluentes originados pelo tráfego aeronáutico e/ou proceder à monitorização da qualidade da água
de forma a avaliar com fiabilidade o potencial efeito desses processos sobre a qualidade da água
superficial na área em estudo”.
No sentido de melhorar a quantificação das alterações na qualidade da água associada à poluição
difusa proveniente das águas de escorrência das áreas pavimentadas do aeroporto, foi apresentado
no Aditamento uma reavaliação dos apresentados no Relatório Síntese. No Aditamento era referido
que os principais poluentes das águas pluviais eram os metais pesados, os SST e os hidrocarbonetos
totais de petróleo. Atendendo que o combustível utilizado nos aviões é do tipo Jet A1 ou Jet A, de
“elevado grau de pureza” não é expectável a presença de chumbo.
Assim, foram feitas novas simulações com o QUAL2E, considerando três cenários (situação actual,
ano de 2022, ano de 2050), o caudal associado a um ano médio e uma carga de poluente de SST,
Cu, Zn estimada de acordo com o documento “Águas de Escorrências de Estradas. Sistemas para
minimização de Impactes – 4.º Relatório (LNEC, 2006), e uma distribuição homogénea da carga
poluente pelo canal de desvio Oeste. Foi considerada a situação mais desfavorável correspondente a
uma eficiência nula das bacias de infiltração/sedimentação para a remoção de partículas e metais
pesados, por não se dispor de valores de referência para a sua eficiência.
Os valores estimados de SST estão muito acima do VMA estabelecido no Decreto-Lei n.º 236, 1 de
Agosto, para a qualidade da água para rega, 210 mg/l contra um VMA de 60 mg/l. Contudo, admitindo
a eficiência entre 75 a 100% considerada pela EPA, o EIA considera que não é expectável o aumento
significativo das concentrações em SST que ponha em cauda a qualidade da água da ribeira de Foz
do Cobrão.
Os valores estimados para o Cu e Zn indiciam ausência de contaminação significativa.
Não foram realizadas simulações para os hidrocarbonetos, dado que não se dispunham de valores de
referência.
Face ao exposto, durante o normal funcionamento do NAL, e tendo em conta o grau de incerteza dos
estudos efectuados, é expectável a ocorrência de impactes negativos ao nível da qualidade da água,
nomeadamente devido ao aumento do teor em SST, mas de reduzida significância e magnitude.
Estes impactes dependem da eficiência dos sistemas de tratamento implementados, cuja abordagem
no EIA é muito vaga. No sentido de verificar a eficácia dos sistemas de tratamento, e proceder a
ajustamentos, se necessário, é fundamental a implementação de programas de monitorização dos
sistemas de tratamento e da qualidade da água.
Todavia, poderão ocorrer impactes negativos, de elevada magnitude e significância, ao nível deste
factor ambiental, se ocorrerem acidentes que envolvam o derrame de óleos e combustíveis, que
serão minimizáveis se os sistemas de emergência implementados forem eficazes.
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Refira-se, ainda, que relativamente à ocorrência de acidentes, e como já atrás foi referido, não se
considera aceitável que em caso de acidentes nas pistas ou nos caminhos de circulação, os
derrames de combustível e espumas de combate a incêndio utilizadas sejam recolhidas nas bacias
de amortecimento devendo ser adoptada outra solução.
Acresce, ainda, que devido ao facto de toda a área do NAL se encontrar na Zona Vulnerável n.º5
torna-se indispensável a aplicação do Código de Boas Práticas Agrícolas nos espaços verdes, tal
como está previsto no EIA.
c) Usos da Água
Face às alterações que estão previstas ao nível do regime hidrológico, considera-se que estas não
afectarão de forma significativa os usos da água para as albufeiras das barragens que se localizam
na Ribeira de Vale do Cobrão: barragem de Vale Cobrão e barragem de Malhada Alta, com excepção
para as situações de cheia na barragem da Malhada Alta.
De facto, atendendo aos estudos efectuados no âmbito do EIA, o caudal de ponta de cheia para um
período de retorno de 100 anos, 62 m3/s, que consta do “Projecto de Execução da Barragem da
Malhada Alta”, na secção da Barragem de Malhada Alta, é demasiado baixo e corresponderá a um
caudal com um período de retorno entre 10 a 20 anos, pelo que em RECAPE deverá ser apresentado
um “estudo hidrológico que analise especificamente o comportamento da barragem da Malhada Alta,
tendo em consideração o dimensionamento adoptado para os descarregadores de cheias do referido
aproveitamento, bem como o incremento dos valores de caudais de ponta de cheia e do
correspondente volume de escoamento directo, determinado pela exploração do NAL”.
Impactes cumulativos
Entre os Projectos Conexos referidos no ponto 3.6 do presente Parecer há a salientar aqueles que
abrangem a bacia hidrográfica da ribeira do Vale do Cobrão:

• A ligação do NAL aos pólos de captação de água de Taipadas e Faias (corredor indicativo com
400 m de largura): o corredor de ligação ao pólo de Taipadas atravessa a Ribeira de Vale
Cobrão, na sua cabeceira, e o corredor de ligação ao pólo de Faias atravessa e desenvolve-se
ao longo da vala das Faias.
• A ligação do NAL ao gasoduto existente (corredor indicativo com 400 m de largura) intercepta a
albufeira da barragem de Vale Cobrão, prevendo-se que a mesma se desenvolva sobre a
EN119 existente no local, cujo aterro atravessa esta mesma albufeira.
• A ligação ferroviária ao NAL, a partir do Lote 3A1 da Linha de Alta Velocidade Lisboa-Madrid
(alternativa 1), intercepta apenas num pequeno troço final do seu traçado, a bacia hidrográfica
da ribeira de Vale do Cobrão.
• As ligações rodoviárias ao NAL a partir da ligação A12/A13, as ligações rodoviárias ao NAL a
partir da EN10 (bem como a ligação Sudeste a partir da EM533 e a ligação a Nordeste a partir
da EN10 respeitantes à fase de construção) desenvolvem-se quase integralmente na bacia da
ribeira do Vale do Cobrão.

Os impactes são nível do aumento da área impermeabilizada com alteração da rede de drenagem
natural, gerando impactes pouco significativos, dado que são infra-estruturas lineares.
Em termos de qualidade da água, são expectáveis impactes negativos pouco significativos que se
prendem como aumento do teor em metais na água superficial decorrentes do tráfego rodoviário.
Medidas de Minimização e Monitorização
Na globalidade os estudos complementares, as medidas de minimização e os programas de
monitorização preconizadas no EIA consideram-se adequados, embora, nalguns casos, careçam de
ajustamentos. Considera-se ainda necessária a realização de estudos adicionais, bem como a
adopção de algumas medidas compensatórias. No ponto 7 do presente Parecer encontra-se definido
o conjunto de medidas cuja adopção se considera fundamental para a minimização dos impactes
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identificados, medidas de compensação dos impactes negativos residuais, assim como os programas
de monitorização.
Síntese Sectorial
No que se refere às águas subterrâneas, os principais impactes do NAL ao nível quantitativo,
decorrem da redução da recarga do aquífero, gerando impactes de moderada significância e
magnitude elevada, não minimizáveis de forma significativa. Relativamente à qualidade da água, são
expectáveis impactes negativos resultantes da contaminação por óleos e combustíveis, quer em
situação de acidente, quer por problemas de conservação da plataforma, podendo gerar impactes
negativos muito significativos e de magnitude elevada, dependendo dos volumes derramados. Estes
impactes são minimizáveis se forem implementadas as medidas de minimização expostas neste
parecer e monitorizadas as infra-estruturas e as águas subterrâneas, no sentido de identificar o mais
precocemente possível eventuais fugas e derrames.
No que se refere aos usos da água subterrânea, são apenas expectáveis impactes negativos pouco
significativos e de reduzida magnitude, dado que o abastecimento de água para consumo humano
será da responsabilidade dos SMAS do Montijo, através de captações existentes noutro local, e por
outro lado, os ensaios de caudal realizados nos piezómetros existentes, mostram que com excepção
de uma da zona C não há ligação hidráulica entre as captações privadas que captam nos primeiros
100 metros de aquífero, com os dois furos que fornecerão água durante a fase de obra e que captam
a profundidade superior a 100 m.
Ao nível dos recursos hídricos superficiais, os principais impactes decorrem da alteração/destruição
da rede de drenagem natural, gerando impactes negativos significativos de elevada magnitude e
significância, não minimizáveis, na área da bacia hidrográfica da ribeira de Vale Cobrão, mas de
magnitude e significância moderadas à escala regional, considerando a bacia hidrográfica do rio
Sorraia. Em termos de qualidade da água não são expectáveis impactes negativos se forem
implementados de forma eficaz o tratamento dos efluentes e águas de escorrência, tal como está
estabelecido neste Parecer.
Relativamente aos usos das águas superficiais não é expectável a afectação dos usos existentes se
forem consideradas as medidas expostas no presente Parecer.
5.6. Qualidade do Ar
Caracterização da Situação Actual
A metodologia definida no EIA para a caracterização da situação actual para a escala local e com a
qual se concorda envolveu:

• A análise dos resultados para o ano de 2008 da estação de monitorização da qualidade do ar
de Fernando Pó e, para a escala regional, em aditamento, a análise dos resultados das
estações da Chamusca, dos Olivais, Loures, Quinta do Marquês e Laranjeiro.

• A realização de campanhas de monitorização de duas semanas, para os poluentes dióxido de
azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), benzeno (C6H6), partículas
de diâmetro inferior a 10 μm (PM10), partículas de diâmetro inferior a 2,5 μm (PM2,5) e ozono
(O3), nas áreas habitacionais existentes na zona envolvente (até 10 km) da área de
implantação do NAL. Para cada local foram realizadas duas campanhas, uma de Inverno e
outra de Verão, entre Outubro de 2008 e Setembro de 2009.

• Finalmente no âmbito do EIA foi realizada modelação da qualidade do ar para o período entre
Outubro de 2008 a Setembro de 2009, usando os modelos ADMS e TAPM. Foram definidos
dois domínios de análise referenciados como escala local (malha de 1 km e de 2 km) e escala
regional (malha de 5 km numa área de 200 km x 200 km). A escala local foi usada para a
avaliação dos poluentes NO2, SO2, CO, C6H6, PM10 e PM2,5. A escala regional foi usada para a
avaliação dos poluentes O3 e NO2. Na modelação realizada foram consideradas as emissões
de 32 indústrias, presentes no interior dos domínios considerados e que se distribuem pelos
sectores de produção de energia, de transformação e de tratamento e valorização de resíduos.
Em termos de fontes móveis, foram considerados 62 troços pertencentes às principais autoestradas, itinerários complementares e estradas nacionais, inseridas nos dois domínios em
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estudo. Para a modelação regional foram ainda contempladas as emissões em área de cada
concelho abrangido pelo domínio regional. Como níveis de fundo da modelação à escala local
foram introduzidos os dados da estação de Fernando Pó para o período em análise (situação
corrigida em aditamento). A meteorologia relativa ao período em análise foi disponibilizada pelo
Instituto de Meteorologia e diz respeito a uma estação instalada no campo de tiro de Alcochete.
A validação da modelação à escala local (disponibilizada no aditamento) teve em conta os
resultados da estação de Fernando Pó e à escala regional incluiu também as estações de
fundo da Chamusca, Olivais, Loures, Quinta do Marquês e Laranjeiro, para o período de
Outubro de 2008 a Setembro de 2009. Os resultados da modelação foram ainda comparados
com os resultados das campanhas realizadas à escala local (disponibilizado no aditamento).
Relativamente às medições de qualidade do ar, tendo em conta todos os resultados disponíveis no
EIA, considera-se que a área envolvente ao perímetro de implantação do NAL apresenta, na
generalidade, uma boa qualidade. No entanto, é de salientar a ocorrência de fenómenos episódicos
de poluição atmosférica associados às elevadas concentrações de ozono durante o Verão (horárias e
diárias), e às concentrações diárias de partículas, embora durante o período em análise não se tenha
ultrapassado o número de dias permitido pela legislação acima do valor-limite de PM10 e o valor-alvo
de O3. A análise conjunta dos dados obtidos nas campanhas de monitorização com os dados da
estação de Fernando Pó permite verificar que, para a generalidade dos poluentes e locais, as
concentrações nesta estação parecem ser representativas das concentrações observadas na área de
implantação do NAL e respectiva envolvente (conclusão não salientada no EIA, mas possível face
aos dados apresentados no mesmo).
No que respeita à simulação da dispersão de poluentes na atmosfera à escala local (disponibilizada
no aditamento), a validação do modelo realizada relativamente à estação de Fernando Pó revela uma
incerteza aceitável face ao exigido legalmente (quer no Decreto-Lei n.º 111/2002, quer na Directiva
n.º 2008/50/CE) para a generalidade dos poluentes. No entanto, é de salientar que para o NO2
horário e para o PM10 diário, os níveis modelados subestimam os níveis verificados em Fernando Pó
o que indica que na modelação realizada para avaliação de impactes da fase de construção e de
exploração os níveis obtidos poderão também subestimar o que ocorrerá na realidade. Esta situação
merece maior atenção no caso das médias de diárias PM10, uma vez que o valor limite é ultrapassado
em alguns dias em Fernando Pó, não sendo esta situação detectada na modelação e sendo a
incerteza superior a 65%. Os resultados da modelação obtidos para a escala local mostram níveis
relativamente elevados de NO2, associados fundamentalmente aos locais caracterizados por densa
rede viária. Nos mesmos locais, os níveis modelados de PM10 diário são relativamente baixos, no
entanto, atendendo à incerteza elevada da modelação e uma vez que os valores modelados
subestimam os valores reais, é provável que estes sejam também elevados junto a grandes vias de
tráfego.
Outro poluente para o qual a incerteza da modelação é elevada é o SO2, sendo que esta situação não
é problemática, uma vez que as concentrações modeladas são sobrestimadas e os níveis, quer
modelados, quer medidos, estão muito abaixo dos valores limite (horário e anual). Deste modo para
este poluente não será provável a não detecção na fase de avaliação de impactes de níveis elevados
caso ocorressem.
Considerando a qualidade do ar ao nível regional (realizada apenas para o O3 e NO2), verifica-se que
nas estações de fundo analisadas durante o período entre 2005 e 2009 (dados disponibilizados no
aditamento) ocorreram situações de ultrapassagem do valor-limite horário de NO2, que no entanto
não ultrapassaram o número de horas permitido num ano. Relativamente ao O3, verificou-se que
houve ultrapassagens aos valores horários e diários legislados nas várias estações de fundo e nos
vários anos. Verificou-se ainda que as concentrações mais elevadas de O3 e o maior número de
excedências se observaram na estação da Chamusca (estação rural de fundo) e que foi em 2006 que
ocorreram, nas várias estações, concentrações mais elevadas para este poluente.
A validação dos resultados da modelação regional realizada para o O3 usando as estações rurais de
fundo da Chamusca e Fernando Pó e as estações urbanas de fundo do Laranjeiro, Loures, Olivais e
Quinta do Marquês (quadro 6.1 do aditamento) demonstra que os níveis de incerteza (usando a
formula de cálculo do DL nº 111/2002 ou a da Directiva nº 2008/50/CE) estão abaixo dos 50%
(objectivo mínimo de qualidade). No entanto, demonstra também que a modelação realizada
subestima os valores das estações rurais de fundo e sobrestima as concentrações das estações
urbanas de fundo. Isto significa que, apesar de a modelação obter gamas de concentrações com um
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erro aceitável, o padrão espacial de distribuição das concentrações é invertido relativamente ao
verificado nas estações de monitorização. Ou seja, enquanto que os mapas da modelação mostram
as concentrações mais elevadas nas áreas urbanas de fundo das Áreas Metropolitanas de Lisboa
Norte e Sul e as concentrações mais baixas na envolvente rural, os dados das estações indicam o
contrário. Não se considera porém que este facto vá alterar significativamente a avaliação realizada
neste estudo.
Da análise dos resultados da modelação regional, destaca-se o registo de um número significativo de
receptores, localizados nos concelhos abrangidos pelo domínio de simulação, com destaque para os
concelhos de Lisboa, Loures, Almada, Seixal e Barreiro, que são as áreas mais urbanas da região em
análise, onde são detectadas ultrapassagens aos limiares legislados em termos de O3, indiciando a
ocorrência de situações episódicas de poluição fotoquímica. Deve no entanto salientar-se que estes
resultados não são coerentes com os resultados das estações, onde se verificaram os níveis mais
elevados de ozono - estações da Chamusca e Fernando Pó -, ou seja, em zonas rurais, e não nas
zonas urbanas de fundo como indicam os resultados da modelação.
A análise às emissões globais em área apresentada no EIA, e com a qual se concorda, mostra que
actualmente, a aviação civil, ao nível do domínio regional definido, é responsável por uma reduzida
percentagem das emissões totais. No que concerne ao do domínio local, esta contribuição é nula,
uma vez que o aeroporto da Portela está fora do domínio local e as emissões associadas às
actividades do CTA foram, consideradas negligenciáveis.
Identificação e Avaliação de Impactes
A metodologia adoptada no EIA, e com a qual se concorda, para a avaliação dos impactes incluiu a
modelação da qualidade do ar para os vários poluentes atmosféricos tendo em consideração as
emissões contabilizadas para a fase de construção prevista para os anos entre 2012 e 2017 e para a
fase de exploração durante os anos de 2018, 2030 e 2050. Os anos da fase de exploração foram
modelados tendo em consideração as emissões, com e sem a implementação do projecto.
A avaliação da significância dos impactes obtidos com modelação que se apresenta no EIA e no
presente parecer foi feita tendo em conta uma escala definida com base numa série de critérios
estabelecidos no Quadro 6.8.2 do capítulo 6.8, relativo à qualidade do ar, do relatório síntese do
presente EIA.
A avaliação de impactes da fase de construção apresentada no EIA baseou-se nas concentrações
obtidas na modelação e no diferencial entre a modelação da situação de referência e a modelação de
cada um dos anos da fase de construção. A modelação para os anos da fase de construção foi
realizada para uma malha de 250 m e incidiu numa área restrita que inclui a zona de implantação do
NAL e uma pequena área envolvente de cerca de 1000 m. Não foi modelado o O3 uma vez que se
considerou não fazer sentido para uma escala tão pequena. A abordagem definida no EIA para
avaliação dos impactes de construção considera-se adequada.
Para a fase de construção, os resultados obtidos na modelação para a generalidade dos poluentes
(SO2, CO, C6H6, PM2,5), de acordo com Anexo A.49 – Diferenciais de concentração de poluentes por
receptor do aditamento, não fazem prever que o acréscimo de emissões associado à obra vá
provocar alterações em termos de cumprimento da legislação. E os incrementos que se prevêem nas
concentrações são inferiores a 25%. Assim, apesar de no EIA para estes poluentes se classificarem
os impactes como negativos de significância moderada, no presente parecer considera-se que a
afectação da qualidade do ar é negativa de significância reduzida. O NO2 foi o único poluente a
apresentar, em alguns receptores, um incremento superior a 25, face ao diagnosticado na
caracterização da situação actual, apresentando desta forma uma significância moderada, o que
corresponde a uma degradação temporária do recurso ar. Para o PM10, para esta fase, foram
previstos concentrações baixas e baixos incrementos relativamente à situação actual, razão pela
qual, no EIA, se considerou que o impacte será negativo de significância reduzida. Há no entanto que
salvaguardar que a modelação efectuada, em particular para o indicador diário de PM10, subestimou
as concentrações e apresentou incertezas elevadas pelo que no presente parecer se admite que
poderão ocorrer acréscimos nas concentrações superiores a 25% em alguns receptores ou ocorrerem
ultrapassagens ao valor-limite e, deste modo, existirem impactes negativos com significância
moderada.
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Durante a fase de exploração do NAL, o EIA refere que, os valores máximos estimados pela
modelação para o nível local indicam que, nesta fase, o Aeroporto será uma das principais fontes
emissoras à escala local, verificando-se que as áreas afectadas por valores mais elevados (a esta
escala de avaliação) se localizam no interior do perímetro de implantação do NAL e nas principais
vias de acesso ao NAL.
Na fase de exploração à escala local, de acordo com Anexo A.49 – Diferenciais de concentração para
a generalidade dos poluentes por receptor do aditamento, os resultados da modelação fazem prever
que ocorrerão incrementos superiores a 25% nas concentrações da generalidade dos poluentes e
que estes incrementos aumentarão com a intensificação do tráfego aéreo que ocorrerá nas várias
fases da exploração do aeroporto (2018, 2030 e 2050). Este facto só por si indicaria que para esta
fase, aplicando directamente os critérios para avaliação da significância dos impactes, que estes
seriam moderados, o que não é considerado no EIA onde se lhes atribui uma significância reduzida.
Uma análise mais cuidada em termos do número de receptores afectados e da proximidade dos
níveis previstos aos valores–limite estipulados legalmente para cada poluente indica que os
poluentes:

• PM10, PM2,5 e SO2 - apresentam um número de receptores com incrementos superiores a 25%
reduzido e concentrações reduzidas relativamente ao VL. É no entanto, tal como referido para
a fase de construção, de ressalvar que a modelação subestima os níveis de PM10 médios
diários pelo que, na fase exploração, à escala local, poderão ocorrer acréscimos nas
concentrações superiores a 25% em alguns receptores ou ocorrerem pontuais ultrapassagens
ao valor-limite.

• CO e C6H6 - apesar do número de receptores ser elevado, os níveis atingidos serão muito
baixos relativamente aos valores-limite.

• NO2 - o número de receptores com incrementos superiores a 25% é considerável, verificandose ainda que pontualmente pode ocorrer incumprimento da legislação associada aos níveis de
NO2, sendo no entanto as áreas afectadas por excedências pouco superiores às estimadas
para a evolução da situação de referência na ausência do projecto.

Deste modo, apesar de globalmente, como é referido no EIA, para a fase de exploração à escala
local se preveja que os impactes na qualidade do ar sejam negativos de significância reduzida, no
presente parecer considera-se que estes poderão atingir uma significância moderada em alguns
pontos para o NO2 e eventualmente também para o PM10.
Ainda na fase de exploração, mas a nível regional, o EIA refere que (de acordo com Anexo A.49 –
Diferenciais de concentração de poluentes por receptor do aditamento) os resultados da modelação
indicam que, em termos evolutivos, a influência do acréscimo de emissões do NAL na área mais
próxima da sua envolvente, resultando num aumento da área com concentrações de NO2 mais
elevadas, embora sem ultrapassagem dos limites legais estabelecidos para este poluente. Contudo,
na zona da grande Lisboa, o efeito é reverso, com a área afectada por valores mais elevados de NO2
a sofrer uma ligeira redução face à evolução da situação actual na ausência do projecto, facto que
demonstra a influência da desactivação do Aeroporto da Portela nos concelhos mais próximos.
No que concerne ao O3 o EIA refere que o diferencial registado, receptor a receptor, entre as
concentrações horárias de ozono na fase de exploração e na evolução da situação actual na
ausência do projecto, indica que os valores deverão ser maioritariamente superiores sem a
implantação do NAL, verificando-se uma diminuição das áreas afectadas por excedências ao limiar
de alerta, nomeadamente em zonas com densidade habitacional elevada localizadas na zona da
grande Lisboa. Mais uma vez, estes resultados relacionam-se directamente com a desactivação do
Aeroporto da Portela.
Assim, tendo em conta os resultados obtidos da comparação entre os níveis de concentração
estimados com a concretização do NAL e os estimados para a evolução da situação actual na
ausência do projecto, no presente parecer considera-se que, tal como referido no EIA, os impactes
sobre a qualidade do ar, na fase de exploração do NAL, serão negativos (porque na área envolvente
ao Projecto os níveis estimados aumentam para os diversos poluentes), embora de significância
reduzida.
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No aditamento ao EIA foram ainda modeladas condições extremas para prever os efeitos das
alterações climáticas, usando para tal os dados meteorológicos de 2003. Assim, verificou-se, com os
resultados da modelação de dados meteorológicos relativos a um ano semelhante ao que poderá
resultar da ocorrência de alterações climáticas, e para as condições de emissão estabelecidas para a
fase de exploração em 2050, que poderá haver um aumento de situações episódicas extremas de O3,
embora acompanhado de um quadro médio mais atenuado que resulta numa menor área afectada.
Considera-se, assim, que a maioria dos impactes identificados no presente factor ambiental é
negativa de significância reduzida. No entanto, será provável a ocorrência pontual de impactes de
significância moderada resultante da afectação de pequenas áreas e respectivas populações por
incrementos moderados de poluição atmosférica ou por ultrapassagens a valores legais para os
poluentes NO2 e PM10.
Medidas de Minimização
As seguintes medidas gerais, propostas no EIA, relativas à da fase de construção apesar de não
serem especificamente direccionadas para a minimização dos impactes de obra poderão ter efeitos
benéficos para a redução da suspensão de poeiras e de ocorrência de situações de
congestionamento de tráfego: GER 1, GER 3, GER 5, GER 6, GER 12, GER 18, GER 19, GER 20,
GER 21, GER 23, GER 24, GER 25.
Para a fase de exploração o EIA preconiza a possibilidade de criação de incentivos à utilização de
aeronaves menos poluentes, considerando que as emissões das aeronaves variam
consideravelmente podendo atingir, para a mesma categoria de aeronave diferenças significativas
consoante o motor que estiver a ser utilizado, medida com a qual se concorda.
O EIA enumera um número muito reduzido de medidas de minimização para a fase de exploração.
Tendo em conta a fase em que se encontra o projecto, entende-se que este assunto deverá ser
remetido para uma fase posterior da avaliação, devendo o projecto de execução integrar todas as
medidas necessárias para minorar os efeitos na qualidade do ar. Deste modo, considera-se que
devem ser integradas outras medidas, por exemplo em matéria de procedimentos de redução de
emissões e utilização de veículos menos poluentes.
No ponto 7 do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se
considera fundamental para a minimização dos impactes identificados.
Monitorização
Embora nada se tendo a opor ao Programa de Monitorização apresentado no EIA, tendo em
consideração a fase em que se encontra o projecto, deverá o mesmo ser devidamente reequacionado
e ajustado, face ao projecto de execução a desenvolver. Importa ainda salientar que na avaliação dos
resultados obtidos nas campanhas de monitorização deverão ser tidos em consideração os dados de
estações próximas como a de Fernando Pó e deverá ser também efectuada uma comparação com os
dados das campanhas realizadas no âmbito do EIA.
Síntese Sectorial
De acordo com a informação disponibilizada no EIA, prevê-se que os impactes para a qualidade do
ar, resultantes da fase de construção face à situação actual e na fase de exploração do projecto face
à situação futura sem implementação do NAL, sejam negativos mas de significância reduzida ou
moderada, afectando áreas relativamente reduzidas da envolvente ao futuro NAL e com pouca
população.
5.7. Ruído
Caracterização da Situação Actual
A caracterização da situação actual constante do EIA, com base em medições acústicas realizadas
em 47 locais distribuídos pela área de influência expectável do projecto (conforme Desenho RUI.002),
é considerada adequada e os valores reportados são, na sua grande maioria, consistentes com os
constantes dos mapas de ruído dos concelhos de Benavente, Montijo e Palmela. De referir que
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aquela área é caracterizada por níveis sonoros baixos (85% dos pontos com valores Lden ≤ 55dB(A)
e 90% com valores de Ln ≤ 45dB(A)).
Identificação e Avaliação de Impactes
Fase de construção
A obra do NAL propriamente dito (sem considerar os acessos rodoviários e ferroviários) durará
previsivelmente 5 anos e meio e de acordo com o Plano de Estaleiro, o horário de laboração
desenrola-se exclusivamente em período diurno (8 a 10 horas de laboração diária) não estando
previstas actividades de construção durante os períodos considerados mais sensíveis em termos de
impacte sonoro (entre as 20.00 h e as 08.00 h).
O EIA estima, utilizando uma metodologia necessariamente simplificada dada a informação escassa
sobre a obra, que os níveis sonoros LAeq,10h para a 1ª fase da obra (operações de preparação do
terreno) e 2ª fase da obra (construção dos edifícios e pavimentos) não ultrapassem LAeq,10h = 55dB(A)
a uma distância de 1000 m do perímetro da obra pelo que, em face dos níveis sonoros registados na
situação de referência, haverá acréscimos elevados de ruído (na ordem dos 15-20 dB(A)) no Monte
de Vale Cobrão e na Herdade da Vargem Fresca (actualmente apenas com ocupação dos campos de
golfe). O EIA recomenda para estas situações a medida de minimização RUI 1.
Os restantes locais onde o EIA prevê impactes no ambiente sonoro pelo acréscimo de tráfego de
veículos pesados afectos à obra, localizam-se junto da EN10, da EM533 e da EN4:

• No Bairro de São Gabriel (a cerca de 1000 m do perímetro do NAL), os níveis sonoros
registados actualmente pelo tráfego na EN10 já violam o RGR e serão agravados em cerca de
2 dB(A) (de LAeq,7-20h = 67dB(A) para LAeq,7-20h = 69dB(A)) nas casas mais próximas da via (a
cerca de 15 m). O EIA não prevê quaisquer medidas de minimização, com o qual não se
concorda.

• Em habitações dispersas de Foros do Trapo ao longo da EM533 prevêem-se acréscimos de
cerca de 6-7 dB(A) face aos níveis sonoros actuais (cerca de LAeq,7-20h = 55dB(A) para LAeq,7-20h
= 61dB(A), a 15 m da via). O EIA refere que recomenda medidas, mas o item 9.4.7 do Tomo 4
do RS não contém qualquer medida relativa à EM533.

• Em habitações dispersas de Taipadas, junto à EN10, e de Faias, junto à EN4; embora o EIA
refira impactes de magnitude elevada, não refere valores finais expectáveis nem indica
quaisquer medidas de minimização, o que não se considera aceitável.
Atendendo a que a obra decorrerá durante 5 anos e meio, considera-se que deverá ser realizado um
estudo mais pormenorizado do impacte da obra que identifique os troços da EN10, EM533, EN4 e,
eventualmente, de outras vias que estarão afectas à obra, preveja e justifique valores finais
expectáveis de ruído para diferentes distâncias de receptores sensíveis à via em causa, e que
identifique claramente os receptores sensíveis que devem ser alvo de medidas de minimização. O
estudo terá de prever medidas de minimização adequadas para que os níveis sonoros finais previstos
durante a obra não ultrapassem nesses locais LAeq,dia ≤ 65dB(A).
Fase de exploração
A previsão dos níveis sonoros resultantes do tráfego aéreo é efectuada com base em modelo que
obedece ao método interino recomendado a nível europeu (ECAC European Civil Aviation
Conference) Doc.29, na sua versão mais recente (3ª edição, datada de 2005).
A avaliação dos impactes feita no EIA centra-se na análise dos mapas de ruído dos indicadores
regulamentares Lden e Ln e na análise dos acréscimos de ruído face à situação actual (regra de boas
práticas), complementada com estimativas de população exposta, para três anos distintos (2018,
2030 e 2050), análise que se considera suficiente.
Para efeitos de avaliação de situações de potencial desconformidade com os valores limite
estabelecidos no RGR, e porque até ao ano previsto de início de exploração do aeroporto (2018) é
admissível que as áreas sob influência sonora do aeroporto já estejam classificadas como “zonas
mistas” ou “zonas sensíveis”, o EIA assume a provável classificação de cada uma dessas áreas em
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função dos usos de solo existentes e sensibilidade ao ruído. Deste modo, o EIA assume que as
povoações/lugares sob influência sonora do NAL possam vir a ser classificadas, na sua generalidade,
como zonas sensíveis (excepto, Santo Estêvão ao longo da EN118 e Faias junto à EN4, onde
assume a provável classificação de “zona mista”).
Consequentemente, considera-se que os impactes associados serão de significância elevada para os
receptores sensíveis onde os níveis sonoros previstos ultrapassem os regulamentares Ln > 45dB(A)
e/ou Lden > 55dB(A), ou seja, logo a partir de 2018, em parte de Santo Estêvão, do Zambujeiro, de
Foros das Passarinhas, de Foros do Trapo, de Faias, de Foros da Asseiceira, da Herdade da Vargem
Fresca (ainda que actualmente só estejam ocupados os campos de golfe) e ainda de Lagoa do Calvo
(não referido no EIA) (conforme Desenho RUI.D004). Destes locais, em parte de Foros das
Passarinhas, de Foros do Trapo e da Herdade da Vargem Fresca sob influência directa do
movimento de aeronaves, prevêem-se acréscimos elevados do nível sonoro, superiores a 15dB(A)
logo a partir de 2018.
O EIA apresenta ainda mapas de ruído em termos de Lmax por rota (conforme Desenhos RUI.D008 e
RUI.D009), que pretendem mostrar o potencial incómodo das pessoas correlacionado com a
percepção da passagem local da aeronave (sobrevoo), percepção essa que se estende para além da
área de influência mostrada pelos indicadores anualizados Lden, Ld, Le e Ln, embora associada a
volumes de tráfego e tempos de exposição menores: para Norte, parte de Coutada Velha terá
percepção dos sobrevoos; para Sul, parte do Poceirão; para Oeste, parte de Latadas e de Branca. No
entanto, o EIA não utiliza esta informação para a avaliação dos impactes. Considera-se que estes
mapas podem mostrar-se úteis se complementados com o número médio diário de operações (por
período de referência) associado e ainda com a localização de equipamentos colectivos sensíveis,
nomeadamente, escolares e de saúde (existentes sob as rotas, conforme Desenhos RUI.D010_1 e
RUI.D011_1 do 1º Aditamento), de forma a fundamentar, se necessário, uma eventual relocalização
desses equipamentos, pelo que esse estudo deverá ser apresentado em RECAPE.
Em termos de estimativas de população exposta a diferentes classes de ruído, e assumindo que na
Herdade da Vargem Fresca não haverá função residencial na Fase 1 do loteamento1, verifica-se
(quadros 6.9.35 a 6.9.37) que logo em 2018, cerca de 600 pessoas residentes ficarão sujeitas a
níveis sonoros associados a incomodidade no período nocturno (Ln>45dB(A)), número que passará a
cerca de 1.500 no ano 2050. Por um lado, no cenário assumido no EIA (generalidade da área
classificada como zona sensível), estes números, grosso modo, representarão a extensão do
incumprimento com o RGR. Por outro lado, em oposição, caso a classificação generalizada venha a
ser “zona mista” (no concelho de Benavente, tem sido essa a opção da Câmara Municipal na
equiparação dos locais de Santo Estêvão, Zambujeiro e Mata do Duque, relativos a processos
sujeitos as medidas preventivas do NAL) não se prevê incumprimento expressivo do RGR.
Quadro 5.2: População exposta ao ruído gerado pelo movimento de aeronaves, para 2018 e 2050

55<Lden≤60
60<Lden≤65
Lden>65

2018
Zona Norte
Zona Sul
100
100
0
0
0
0

2050
Zona Norte
Zona Sul
400
300
0
100
0
0

45<Ln≤50
300
200
800
600
50<Ln≤55
0
100
0
100
Ln>55
0
0
0
0
Nota: Resumo dos quadros 6.9.35 a 6.9.37 do EIA.
Valores arredondados à centena mais próxima pelo que “0” significa entre 0 e 49 residentes
1

De acordo com o respectivo Alvará de Loteamento nº1/97 da CM Benavente, a Fase 1 contempla 174 lotes dos quais 170
correspondem a função residencial (1250 residentes), e os restantes 4 lotes a 1 hotel, Clube de Desportos, Clube de Desportos
Aquáticos e Centro de Estudos da Natureza. Portanto, esta Fase é potencialmente considerada no EIA como “zona sensível”,
onde se prevê, dada a proximidade ao NAL, a inevitável violação dos valores limite do RGR, justificando-se a medida RUI 3
proposta no EIA que inviabiliza a função residencial. Portanto, na presente avaliação não são contabilizados os potenciais
residentes desta Fase 1. A Fase 2 não prevê função residencial. Quanto à Fase 3 do loteamento, e de acordo com informação
do 2º Aditamento, dos 53 lotes com eventual ocupação habitacional (lotes destinados a serviços, comércio e habitação) só 6
serão previsivelmente afectados por níveis sonoros superiores aos limites estabelecidos para zonas sensíveis, embora possam
vir a estar inseridos em zona mista e, se assim for, poderem vir a ser construídos. No entanto, o EIA não contabilizou a
população afecta a estes 6 lotes individualmente, pelo que se considerou neste parecer, para efeitos de uma avaliação global
de população exposta, ser menor o erro de não os contabilizar (no máximo serão 150 potenciais residentes expostos a
Ln>45dB(A) em 2050) do que assumir uma distribuição por classes não fundamentada desses 150 residentes.
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Da análise do quadro acima, também se verifica que entre a Zona Norte do NAL, dominada por Santo
Estêvão, e a Zona Sul não há grandes diferenças, sendo contudo de realçar um maior número de
residentes expostos a classes mais ruidosas na Zona Sul do que na Zona Norte. De referir que as
estimativas de população consideraram um cenário de crescimento negativo de cerca de 4% para
2050 face ao Censos 2001, baseadas nas projecções do INE, o que se considera um cenário pouco
provável com a entrada em funcionamento do NAL. Neste sentido, considera-se que as estimativas
da população exposta em 2050 estarão subestimadas.
Impactes cumulativos
Das situações de impactes cumulativos analisadas no EIA, as mais críticas situam-se numa faixa ao
longo do Aceiro de Caramelos, desde o limite Sudoeste ao Noroeste de Foros das Passarinhas, onde
concorre o ruído gerado pelo tráfego aéreo (rota de descolagem 18R/101), pelos acessos ferroviário e
rodoviários (Ligação da EN4 ao NAL e A33 no limite Noroeste de Foros das Passarinhas) ao NAL; os
acréscimos de ruído serão muito elevados, sempre superiores a 20 dB(A), em particular no período
nocturno, prevendo-se violação dos valores regulamentares aplicáveis. Sendo o NAL a fonte que
mais contribui com ruído nas situações consideradas nesta faixa, justifica-se que no âmbito do estudo
RUI EST 1 proposto no EIA se equacione a possibilidade de reorientação da rota de descolagem
18R/101 de forma a evitar o sobrevoo daquela área e desde que não agrave impactes noutros
descritores, nomeadamente, em termos de risco de colisão com aves.
Medidas de Minimização
Fase de construção
A medida RUI 1 constante do EIA (item 9.4.7 do Tomo 4 do RS) deverá ser alterada de modo a
constituir uma obrigação e a proteger os receptores até 1000 m de distância das operações e
actividades construtivas, atendendo a que até àquela distância se esperam níveis sonoros de LAeq,10h
= 55dB(A) cujo valor já tem correlação com incomodidade e ainda a que os níveis sonoros actuais
são muito baixos.
Deverão ser ainda previstas medidas de minimização adequadas para que os níveis sonoros finais
previstos durante a obra não ultrapassem nos locais sujeitos a ruído da obra LAeq,dia ≤ 65dB(A).Estas
medidas, a apresentar em RECAPE, deverão ser definidas e pormenorizadas tendo por base a
realização de um estudo mais aprofundado do impacte do acréscimo de tráfego nos troços da EN10,
EM533, EN4 e eventualmente de outras vias a utilizar como acesso à obra do NAL, que indique e
justifique valores finais expectáveis de ruído para diferentes distâncias dos receptores sensíveis
àquelas vias.
Deverá ser elaborado um Plano de Acessos, utilizando como princípios orientadores na sua definição
e no que diz respeito ao ruído, a necessidade de privilegiar o uso de caminhos já existentes, bem
como, garantir que os caminhos preferenciais de circulação das máquinas e equipamentos afectos à
obra deverão evitar, sempre que possível, a passagem no interior dos aglomerados populacionais e
junto a receptores sensíveis (por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e
escolas), devendo nesses casos ser adoptadas velocidades moderadas compatíveis com esses usos.
Fase de exploração
O leque de medidas referidas no EIA (ponto 9.4.7 do RS-4) para a fase de exploração afigura-se
insuficiente para eliminar desconformidades com os critérios de avaliação, limitando-se a
recomendações genéricas de medidas do tipo procedimentos operacionais “low noise” (RUI 2), sem
quantificar a eficácia global do conjunto dessas medidas, e a uma proposta de alteração do uso do
solo (RUI 3).
Ora, o Decreto-Lei n.º 293/2003, de 19 de Novembro2, legitima a adopção para o NAL de medidas de
gestão de ruído de aeronaves tendo por base o nível de ruído na fonte, o ordenamento e a gestão do
2

2

O Decreto-Lei n.º 293/2003, de 19 de Novembro transpôs a Directiva 2002/30/CE, do Parlamento e do Conselho, de 26 de
Março, relativa ao estabelecimento de regras e procedimentos para a introdução de restrições de operações relacionadas com
o ruído nos aeroportos comunitários.
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território e procedimentos de operação, incluindo restrição do número de operações em período
nocturno.
Portanto, o desenvolvimento futuro do projecto deve ser conduzido de forma a reduzir os impactes
significativos expectáveis já estudados, isto é, o número de pessoas expostas a níveis sonoros não
regulamentares e garantir que em nenhum período de referência dos locais estudados o acréscimo
de ruído seja superior a 15 dB(A) (regra de boas práticas), pelo que o estudo RUI EST1 referido no
EIA, relativo à definição final dos corredores e rotas por parte das autoridades aeronáuticas, deve ter
este objectivo ambiental e não ser uma mera recomendação como constante da redacção do EIA. No
âmbito deste estudo, considera-se que não deve ficar afastado o estudo da reorientação de rotas de
descolagem, em particular a rota 18R/101 de modo a minimizar o sobrevoo de uma área de Foros
das Passarinhas onde concorrerão os acessos ferroviários e rodoviários ao NAL, e a rota 18L de
modo a evitar o sobrevoo de Foros do Trapo e de outras localidades, bem como a redistribuição de
aeronaves por outras rotas, conforme referido no EIA, desde que não acarrete outros impactes, em
particular, o aumento do risco de colisão com aves.
No desenvolvimento futuro do projecto deverão ainda ser incorporados procedimentos operacionais
de voo que permitam a minimização de impactes no ruído, desde que a segurança dos voos não
fique comprometida. Neste contexto, concorda-se, genericamente, com a medida RUI 2 proposta no
EIA, a qual deverá ser, contudo, reformulada:
RUI 2 - Tendo por base um estudo detalhado de procedimentos de voo “low noise” no âmbito do qual
se quantifique a respectiva eficácia para cada rota nominal, adoptar procedimentos operacionais com
vista à redução do ruído gerado pelas operações de voo, sempre que a segurança destas não fique
comprometida, e devendo os mesmos vir a constar do AIP Portugal. Os procedimentos de voo a
estudar deverão ser do tipo (conforme aceite pela ICAO):
i) Procedimentos de aterragem em contínuo (CDA, Continuous Descent Approach); este
procedimento tem sido adoptado em diversos aeroportos e é operacionalmente aceitável pela
ICAO; segundo o EIA, embora possa não beneficiar as povoações mais próximas do NAL (a
menos de 12 km das pistas), reduz a percepção do ruído das aproximações em povoações
como Vila Nova de Santo Estêvão, Agualva, Poceirão, Fernando Pó;
ii) Gestão do thrust / combinação de “flaps” à aterragem (low drag-low power approach);
iii) Deslocação do landing threshold, para o interior das pistas, tanto quanto possível; o EIA
considera viável deslocar o landing threshold 500 m, medida que beneficia em cerca de 3
dB(A) a Herdade da Vargem Fresca e em cerca de 1,5 dB(A) os lugares mais próximos a Sul
(Foros das Passarinhas, Foros do Trapo);
iv) Procedimentos de redução do ruído na descolagem (NADP, Noise Abatement Departure
Procedures); o EIA refere como viável o procedimento NADP1/ICAO-A nas descolagens
efectuadas da pista Oeste para Norte (rota 36L/404) e a adopção do procedimento
NADP2/ICAO-B (standard) para todas as restantes operações de descolagem;
Além destas medidas, se for necessário, deve considerar-se no desenvolvimento futuro do projecto a
limitação do número de voos nocturnos no período 0h-6h, em especial que operam para e de Sul,
para eliminar prováveis desconformidades legais em receptores já existentes.
Quanto a medidas de ordenamento e gestão do território, embora não sejam da responsabilidade
directa da NAER, SA, devem ser promovidas por esta entidade. Concorda-se, genericamente, com a
medida RUI 3 proposta no EIA que prevê a alteração do uso do solo no loteamento da Herdade da
Vargem Fresca/Ribagolfe, impossibilitando o uso habitacional nos 170 lotes previstos para a Fase 1
do Loteamento; no entanto, esta medida não deve ficar limitada à Fase 1, devendo ser reformulada
no sentido de abarcar todos os lotes com uso sensível que fiquem previsivelmente sujeitos a níveis
sonoros não regulamentares.
Paralelamente, e após vigência das medidas preventivas, considera-se que devem ficar previstas
servidões acústicas em termos dos PDM dos municípios territorialmente abrangidos pelas isófonas
Lden = 55dB(A) e Ln = 45dB(A) previstas para o ano 2050, de modo a garantir que não será
agravado o impacte em termos de população exposta a níveis sonoros não regulamentares.
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Se após a adopção de todas estas medidas, remanescerem situações de conflito com o RGR, a
avaliar com base em novas simulações, conforme a seguir se explica, a NAER, SA deverá
equacionar a relocalização dos receptores sensíveis existentes nessas situações. Como última
medida de recurso, e conforme previsto no n.º 4 do artigo 19.º do RGR, excepcionalmente, quando
comprovadamente esgotadas as medidas de redução na fonte (aqui entendida como aeronaves e
gestão aeroportuária), para todos os edifícios com ocupação sensível actualmente existentes e
situados em zonas classificadas como “zonas sensíveis” em que subsistam níveis sonoros 45 dB(A) ≤
Ln ≤ 50 dB(A) e/ou 55 dB(A) ≤ Lden ≤ 60 dB(A) poderá, em alternativa à relocalização, ser
estabelecido um programa de reforço de isolamento sonoro de fachadas/coberturas que garanta
D2m,nT,w ≥ 31dB(A).
Atendendo à informação disponível no Quadro 5.2, na presente fase de estudo prévio perspectiva-se,
para o pior cenário, isto é, caso se verifique uma classificação generalizada da área envolvente ao
NAL como “zona sensível”, e considerando o indicador Ln > 50 dB(A), que poderão estar nestas
condições – de potencial conflito com o RGR - logo em 2018, no máximo 100 receptores a Norte do
NAL e no máximo 200 receptores a Sul do NAL, situação que se manterá até ao ano horizonte
(2050). Este impacte considera-se significativo e de magnitude moderada a elevada, a nível local,
mas de magnitude reduzida a nível regional comparativamente ao que actualmente se verifica na
Portela, tendo em conta os cerca de 81.000 residentes expostos a níveis de Ln > 50 dB(A), já em
2006.
No cenário oposto, caso se verifique uma classificação generalizada da área envolvente ao NAL
como “zona mista”, e considerando o indicador Ln > 55 dB(A), poderão estar naquelas condições,
logo em 2018, no máximo 50 receptores a Norte do NAL e no máximo 50 receptores a Sul do NAL,
situação que se manterá igualmente até ao ano horizonte (2050). Neste caso, o impacte considera-se
significativo, de magnitude reduzida a moderada, a nível local.
Atendendo a que:

• pode haver um intervalo de tempo significativo entre a emissão da DIA e o RECAPE e que
nesse intervalo pode haver ainda ajustes de rotas, um conhecimento mais exacto de dados de
tráfego aéreo, e até novas exigências a nível europeu em termos de metodologia de cálculo de
níveis sonoros de tráfego aéreo;
• as previsões de níveis sonoros constantes do EIA apresentam algumas assumpções e
simplificações;

• as medidas de minimização do ruído constantes do presente parecer e que são mais
abrangentes e eficazes do que as propostas no EIA;
considera-se que em fase de projecto de execução deverão ser realizadas novas simulações (mapas
de ruído de Lden, Ln para os anos 2018/2030/2050) e recontagem de população exposta, com base
em projecções de crescimento populacional que assumam concretização do NAL, de forma a avaliar
o impacte sonoro residual mais exacto do NAL. Estas simulações deverão ter em consideração:
• o tráfego aéreo correspondente ao cenário ”em alta” de um dia médio, para cada ano de
simulação;

• mix de aeronaves mais detalhado e disponível à data;

• as emissões sonoras e os perfis de voo (incluindo os que resultem de procedimentos de voo
que venham a constar do AIP Portugal) para cada tipo de aeronave e de operação, de acordo
com a base de dados internacional Aircraft Noise and Performance (ANP);
• as recomendações nacionais e europeias mais exigentes no que respeita à previsão de níveis
sonoros de tráfego aéreo e de elaboração dos respectivos mapas de ruído.

Das simulações deverá ainda constar a representação cartográfica da incerteza associada às
isófonas previstas de Lden = 65/55 dB(A) e Ln = 55/45 dB(A) para os vários anos simulados, de modo
a fundamentar eventual revisão de servidões acústicas que existam em PDM e, se ainda em vigor, da
zona sujeita a medidas preventivas em termos de ruído.
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Monitorização
Fase de construção
O programa de monitorização proposto no EIA deve ser reformulado nos seguintes aspectos:
1. Caracterização acústica - em função do horário de funcionamento da obra (exclusivamente em
período diurno, com 8 a 10 horas de laboração diária) só será necessário monitorizar em
período diurno.
2. Frequência - não se justifica uma monitorização trimestral durante toda a duração da obra, pelo
que as campanhas para as Fases Construtivas 1 e 2 devem realizadas em cada local de
interesse durante a respectiva etapa mais crítica em termos de emissão de ruído e, a partir dos
resultados, estabelecer as medidas de minimização necessárias.
3. Critérios de análise dos resultados - apesar da actual legislação não estabelecer valores limite
para o período diurno, atendendo à longa duração da obra, deverá estabelecer-se como valorguia o LAeq,dia ≤ 65dB(A), valor a partir do qual devem ser aplicadas medidas de minimização.
4. Relatórios de monitorização de ruído – devem obedecer ainda às notas técnicas da APA
existentes sobre o assunto.
Fase de exploração
Para esta fase, o EIA propõe uma rede de monitorização em contínuo a qual, aliás, é obrigatória por
força do artigo 20.º do RGR. A especificação dos locais a monitorizar e o número exacto de estações
fixas e móveis é remetido para um futuro estudo, pelo que o mesmo deve ser apresentado no
RECAPE.
Síntese Sectorial
Os impactes identificados para a fase de construção do NAL serão negativos, reversíveis (ainda que
a obra tenha uma duração estimada de 5 anos e meio), destacando-se os impactes no Monte de Vale
Cobrão e na Herdade da Vargem Fresca onde os acréscimos previstos de ruído serão elevados, nas
habitações de Foros do Trapo ao longo da EM533 devido ao aumento de circulação de veículos
pesados, onde os acréscimos serão moderados em função da distância do receptor sensível à
rodovia, e no Bairro de São Gabriel onde a situação actual de desconformidade com o RGR ficará
agravada. Assim sendo, a significância dos impactes considera-se elevada no referido bairro e
reduzida a moderada nos restantes casos.
Os impactes identificados para a fase de exploração do NAL serão negativos, irreversíveis e de
magnitude moderada a elevada a nível local, mas de magnitude reduzida a nível regional se se
atender às estimativas relativamente baixas de residentes expostos (cerca de 600 residentes em
2018 expostos a níveis Ln > 45 dB(A), valor que passará previsivelmente para cerca de 1.500
residentes no ano 2050, comparados com cerca de 157.000 residentes expostos àqueles níveis
sonoros já em 2006 devido ao aeroporto da Portela; fonte: “Mapas estratégicos de ruído, Ano 2006,
Aeroporto de Lisboa”, ANA, 2008).
A significância dos impactes poderá ser considerada localmente elevada caso venha a verificar-se
uma classificação generalizada dos locais estudados como “zonas sensíveis” (cenário plausível
atendendo aos usos do solo existentes), o que corresponderá a uma situação de desconformidade
com o Regulamento Geral do Ruído (RGR) e cuja correcção implicará alterações e restrições de
operacionalidade ao NAL. Paralelamente, terá de haver um controlo rigoroso de ocupação do solo,
quer via processo de medidas preventivas do NAL, quer via revisão dos PDM de Benavente, Palmela
e Montijo, para evitar o crescimento populacional na zona de influência sonora provável do NAL (até à
isófona Ln = 45 dB(A) para o ano 2050).
Os impactes residuais da fase de exploração do NAL dependerão principalmente do cenário de
classificação de zonas, de acordo com o RGR, na área de estudo, da competência exclusiva dos
Municípios, e, consequentemente, dos ajustes que o projecto terá de sofrer para minimizar esses
impactes, pelo que só numa fase subsequente do processo de AIA e do desenvolvimento futuro do
projecto será possível aferir com rigor esses impactes.
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5.8. Paisagem
Caracterização da Situação Actual
Estrutura Geral da Paisagem
A área de implantação do projecto situa-se na margem esquerda do Rio Tejo, no extremo Sudoeste
da sua bacia hidrográfica, na sub-bacia da Ribeira de Vale Cobrão, afluente do Rio Sorraia, por sua
vez afluente do Tejo.
A região analisada no EIA, que inclui a área de implantação do NAL e uma envolvente de 8 km, tem
um relevo de um modo geral aplanado, ainda inserido nas planícies de influência estuarina, cujo
substrato geológico é dominado por formações sedimentares. Distinguem-se na mesma duas zonas
de características distintas: o sistema húmido associado às linhas de água afluentes do Rio Tejo e
suas várzeas inundáveis; e o sistema seco que se desenvolve nas áreas mais elevadas e definidoras
das linhas de festo (na zona de Pegões e entre os Rios Sorraia e Almansor). A área de implantação
do NAL abrange uma zona de cotas baixas, junto à Ribeira de Vale Cobrão, a Noroeste, inferiores a
30 m; e uma zona onde as cotas atingem os 70 m, no limite oposto, gerando-se assim uma variação
crescente no sentido NW-SE. Os declives são de um modo geral inferiores a 3%, com excepção das
zonas das principais linhas de água – Rio Almansor, Ribeira de Vale Cobrão e Ribeira de Michões –
onde atingem por vezes valores superiores a 16%. Dadas as características morfológicas da área, as
zonas baixas ficam frequentemente inundadas após períodos de precipitação intensa e prolongada,
destacando-se pela sua dimensão as baixas aluvionares associadas ao Vale Cobrão e ao vale do Rio
Almansor.
Na área envolvente ao NAL localizam-se algumas barragens e respectivas albufeiras, açudes e
charcas. Destacam-se, a Poente, a albufeira de Vale Michões e o açude do Buraco; a Sudoeste, a
albufeira da Venda Velha e, a Norte, as albufeiras da Malhada Alta e de Vale de Cobrão.
Sensivelmente na zona central do NAL localiza-se a barragem e a albufeira da Ilha dos Dois
Salgueiros.
Em termos de ocupação de solo, esta é uma região orientada para a produção de cortiça, daí a
presença de vastas áreas de montado de sobro, principalmente a Norte e a Poente da área de
implantação do NAL. Assumem também forte expressão as áreas com culturas agrícolas e
povoamentos florestais dominados pelo eucalipto, sobretudo na zona Sul e Nascente da área
estudada. Estão presentes ainda manchas de povoamentos mistos de sobreiro e pinheiro-manso ou
pinheiro-bravo. Na área restrita de implantação do NAL, os tipos de ocupação do solo dominantes
são o eucaliptal, o montado de sobro (por vezes com pinheiro) e o pinhal.
Análise Estrutural e Funcional da Paisagem
A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas de Paisagem que a compõem. Em termos
paisagísticos, e de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da
Paisagem em Portugal Continental”, a área de estudo insere-se na Unidade de Paisagem “Charneca
Ribatejana”.
Dentro desta unidade, para a área do projecto do NAL, de acordo com o EIA e tendo em conta os
diferentes usos do território e a morfologia do mesmo, reconhecem-se duas subunidades que é
possível individualizar e delimitar, à escala de projecto; uma destas subunidades é ainda divisível em
três unidades de nível hierárquico inferior, como se apresenta em seguida:
• SUP 1. Zonas Baixas Associadas aos Afluentes do Rio Tejo: Unidade que integra as principais
linhas e planos de água e os vales aplanados que lhes estão associados, formando uma
grande várzea. Abrange o sistema húmido associado aos afluentes do Tejo, que se
desenvolvem no sentido SE-NW, destacando-se a Vala da Asseiceira, as Ribeiras de Vale de
Michões, de Vale de Cobrão e de Vale dos Aivados, o Rio Almansor (ou Ribeira de Canha) e a
Ribeira de Lavre. As linhas de água apresentam em alguns troços galerias ripícolas bem
desenvolvida, dominadas por freixos e salgueiros. No entanto, dentro da área de implantação
do NAL as galerias ripícolas estão menos bem conservadas e são predominantemente
arbustivas. Destacam-se ainda algumas manchas de arrozais e o núcleo urbano de Santo
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Estêvão. Em termos altimétricos, esta unidade abrange cotas inferiores a 30 m, surgindo zonas
de declive acentuado, na ordem dos 16%, nas encostas dos vales junto às linhas de água.

• SUP 2. Zonas de Uso Misto: Unidade de transição entre o sistema húmido que se desenvolve
nas zonas baixas associadas ao rio Tejo e o sistema seco das cotas mais elevadas.
Desenvolve-se entre os 30 m e os 70 m, atingindo as cotas mais altas na zona compreendida
entre Pegões e Canha. Apresenta declives de um modo geral suaves, sendo mais acentuados
(superiores a 30%) nas margens do rio Almansor e entre as Ribeiras de Canha e de Lavre.
Nesta unidade, a ocupação do solo é predominantemente florestal, constituída por montado de
sobro, pinhal, eucaliptal e alguns povoamentos florestais mistos. A Nordeste da área analisada
inclui-se uma zona de empreendimentos turísticos, que se estendem pelas três classes desta
subunidade e dos quais que se destaca a Herdade da Vargem Fresca, pela sua proximidade à
área do NAL. A presença de áreas com características distintas em termos de ocupação do
solo justifica a subdivisão desta unidade em três classes:
o SUP 2.1. Zonas de uso misto com predomínio de uso agrícola – corresponde a uma grande
mancha, localizada na zona Sul da área de estudo, com uma matriz agrícola de policultura
em parcelas de pequena dimensão com culturas variadas – hortícolas, pomares e vinha –
associada a povoamento disperso. Neste território destacam-se as povoações de Foros do
Trapo, Foros das Passarinhas e Aldeia Nova da Aroeira, entre a EN4 e o limite de
implantação do NAL.
o SUP 2.2. Zonas de uso misto com predomínio de montado de sobro – área onde domina o
montado de sobro, por vezes em povoamentos mistos com pinheiro-manso. Os
povoamentos puros de sobro localizam-se essencialmente a Poente e a Norte da área de
implantação do NAL, neste último caso entre a EN10 e o rio Almansor. Na área interior, a
parcela mais significativa de montado corresponde à Herdade de Vale Cobrão. Nesta
unidade, o aglomerado populacional mais significativo é Canha, situado a cerca de 6 km a
Nascente da área de implantação do NAL.
o SUP 2.3. Zonas de uso misto com predomínio de floresta de produção (de eucalipto e
pinheiro-bravo) – corresponde à maior parte da área do NAL. As manchas florestais de
eucalipto dominam esta unidade e são geridas em regime de exploração intensiva. Nas
proximidades de Pegões, as manchas de eucalipto alternam com montado e áreas
agrícolas, conferindo à paisagem uma imagem de mosaico. A Norte, a área de montado
apresenta expressão significativa, apesar do domínio do eucalipto. Destaca-se ainda a
presença do Bairro de São Gabriel, a Nascente da área do NAL, junto à EN10 e ao Centro
Emissor de Ondas Curtas, e do aglomerado de Pegões.
Análise visual da Paisagem
A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três
parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise,
a área de estudo, segundo o EIA, define-se da seguinte forma:
A Qualidade Visual da Paisagem é predominantemente elevada na subunidade Zonas Baixas
Associadas aos Afluentes do Rio Tejo, devido à presença dos sistemas húmidos, incluindo linhas de
água e açude; e na subunidade Zonas de uso misto com predomínio de montado de sobro, devido à
presença do montado. É muito variável, ainda que com predomínio das classes de médio e elevado
valor, na subunidade Zonas de uso misto com predomínio de floresta de produção, pelo mosaico de
usos do solo que esta apresenta, conciliando áreas agrícolas de elevado valor cénico com áreas de
floresta intensiva de baixo valor. Na classe de Zonas de uso misto com predomínio de floresta de
produção nota-se o predomínio da classe de baixa Qualidade Visual, pela dominância nesta
paisagem de eucaliptais.
A Absorção Visual da Paisagem é genericamente elevada (a média), pela conjugação da presença de
coberto vegetal arbóreo de densidade média a elevada – que funciona como obstáculo à visão – com
um relevo plano a ondulado – que se traduz numa baixa exposição visual; e ainda pela reduzida
acessibilidade visual de toda a área, pelo reduzido número de povoações e acessos na envolvente
imediata da área prevista para o NAL. As áreas agrícolas e de matos, associadas a uma maior
presença de observadores, constituem excepção à regra, criando zonas de baixa Absorção Visual,
sobretudo no terço Oeste da área de implantação do NAL.
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Assim, resulta que a Sensibilidade Visual da área prevista para o NAL é predominantemente baixa
em toda a área com predomínio de floresta de produção (SUP 2.3); predominantemente moderada
nas áreas de uso misto com predomínio de uso agrícola e de montado (SUP 2.1 e 2.3), ainda que
com algumas zonas de Sensibilidade Visual elevada no extremo Poente da área em análise; e
predominantemente elevada nas áreas de montado de sobro e ao longo da Ribeira de Vale de
Cobrão (parcialmente SUP 1).
Identificação e Avaliação de Impactes

93

A Paisagem afectada pela implementação do projecto do NAL em análise caracteriza-se pela
presença de alguns elementos valorizadores da mesma, nomeadamente áreas de montado de sobro
extensas (no contexto nacional) e uma linha de água de qualidade cénica elevada, represada dentro
da área em análise, dando origem a um plano de água de dimensões consideráveis. Daqui resulta
uma Paisagem globalmente de elevado valor cénico intrínseco.
Simultaneamente, a Paisagem em análise, por se localizar quase inteiramente dentro de uma área
militar associada a uma faixa de protecção, está muito resguardada de eventuais observadores pela
distância a que está das povoações e vias de comunicação mais próximas. Daqui resulta que a
implementação de qualquer projecto nesta área terá um impacte cénico restrito na envolvente, pela
baixa exposição deste território a potenciais observadores.
Análise de visibilidades
Para avaliar o impacte cénico que o NAL terá na sua envolvente, é apresentado no EIA um estudo
realizado com base em 29 potenciais pontos de observação (povoações e infra-estruturas de lazer,
rodovias e ferrovias). O estudo foi realizado em duas fases, considerando apenas o relevo existente e
considerando o efeito cortina da vegetação existente (admitindo-se que a situação real se situará
algures entre as duas realidades modeladas).
Verifica-se que o Bairro de S. Gabriel e o empreendimento Ribagolfe (na Herdade da Vargem Fresca)
constituem os pontos de observação previsivelmente mais penalizados pela implantação do NAL
(ainda que actualmente o Bairro de S. Miguel esteja na sua quase totalidade votado ao abandono); no
que se refere aos observadores em movimento, será a partir da rotunda de articulação entre a EN10
e a EN119, e eventualmente do futuro nó da A13 com o IC13 (alternativa N2), que poderão ser
avistadas maior número de estruturas afectas ao NAL. A Torre de Controlo assume-se, naturalmente,
como a infra-estrutura com maior visibilidade a partir da envolvente, dada a sua elevada altura (94 m).
Contudo, o seu carácter pontual e tipologia colunar não levam a prever que seja considerada uma
grave intrusão visual. O quadro abaixo apresenta uma síntese da análise realizada.
Quadro 5.3: Síntese da análise de visibilidades

Estruturas do NAL
consideradas

Terminal
Área Comercial 1
Área Comercial 2
Área Comercial 3
Área Comercial 4
Satélite
Torre de controlo
Edifícios da Força
Aérea e GSE
Central
de
Trigeração
Hangares
de
manutenção
Área de Carga
Parque
de

Nº de pontos com
observadores
permanentes com
visibilidade para a
estrutura, num total de
11 (sem vegetação/com
vegetação)
8/0
4/0
3/0
2/0
1/0
6/1
8/1

Nº de pontos com
observadores
temporários com
visibilidade para a
estrutura, num total de 2
(sem vegetação/com
vegetação)
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1

Nº de pontos com
observadores em
movimento com
visibilidade para a
estrutura, num total de
15 (sem vegetação/com
vegetação)
7/0
5/0
5/0
3/0
2/0
4/0
9/2

4/1

0/0

4/1

3/1

0/0

4/0

4/2

1/1

5/0

4/1
4/1

1/1
0/0

4/1
4/0
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combustíveis
ETAR
Pistas
Plataforma

3/0
5/1
5/0

1/1
1/1
1/1

4/1
6/1
6/1

A este respeito o EIA conclui que, considerando a análise de visibilidades efectuada, embora o
impacte originado pela extensão da área ocupada, sujeita a desarborização e desmatação,
decorrente da implantação do NAL seja gravoso, verifica-se que, na maioria das situações, este será
atenuado, numa perspectiva cénica. Para tal contribuem os obstáculos existentes, nomeadamente os
povoamentos arbóreos que dominam a envolvente do NAL (tendo em conta a planura do relevo,
estes povoamentos constituem de imediato um impedimento à visão), bem como o distanciamento
dos aglomerados e outros pontos de maior concentração de observadores.
Análise de impactes
Os principais impactes na Paisagem decorrentes da implementação do projecto do NAL são
essencialmente os seguintes:
i) Criação de intrusões visuais pela imposição de elementos de elevada volumetria que
constituirão uma barreira visual.
ii) Perturbação visual, com repercussões na leitura da paisagem, através das alterações do
relevo natural e do coberto vegetal e transformação de uma paisagem agro-florestal numa
paisagem artificializada.
iii) Diminuição da qualidade paisagística, com a alteração profunda dos usos do solo.
iv) Redução da visibilidade, durante a fase de construção, pela emissão de poeiras.
Globalmente, os impactes na paisagem gerados pelo projecto em análise decorrem, em primeira
instância, das operações necessárias à sua implantação, incluindo desflorestação de todo o
perímetro e desmatação da área do NAL; após a conclusão da obra, decorrem da intrusão visual
gerada pela nova ocupação e do funcionamento do NAL, esta última associada ao aumento do
tráfego aéreo e viário na sua envolvente.
Os impactes identificados no EIA são os seguintes:
Fase de construção

• Criação de uma barreira física e visual e de intrusão e perturbação visual decorrentes da
instalação e funcionamento do estaleiro, circulação de máquinas afectas à obra e a abertura
dos respectivos acessos para circulação local, e das actividades necessárias à construção,
com emissão de poeiras e, consequentemente, a redução da visibilidade nesses locais:
impacte minimizado pela presença de vegetação arbórea entre a área de estaleiro e os locais
de potencial presença de observadores. Impacte negativo, reversível, de magnitude e
significância moderadas.

• Intrusão e perturbação visual decorrentes do desvio da ribeira de Vale Cobrão e construção de
bacias de retenção, incluindo movimentações de terras necessárias, com alteração profunda
da morfologia do terreno e da ocupação do solo e com emissão de poeiras e consequente
redução da visibilidade: impacte negativo, irreversível, com magnitude moderada e significância
genericamente reduzida (dado o afastamento destas operações à globalidade das zonas
habitadas ou com acesso visual), pontualmente moderada (concretamente junto ao Monte do
Arieiro, pela sua proximidade à área da obra).
• Emissão de poeiras e consequente redução da visibilidade pelas acções de desarborização e
desmatação e de transporte do material vegetal sobrante: impacte negativo, reversível, de
magnitude moderada e significância reduzida.

• Redução de visibilidade em consequência das acções da decapagem da área de implantação
do NAL: impacte negativo, reversível, de magnitude moderada e significância reduzida.

• Intrusão e perturbação visual decorrente do armazenamento de terras proveniente da
decapagem da área de implantação do NAL: impacte negativo, reversível, com magnitude
reduzida e significância reduzida a moderada.
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• Intrusão e perturbação visual decorrente das acções de terraplenagens, com alteração do
relevo natural e necessidade de armazenagem e escoamento de materiais sobrantes não
reutilizáveis e redução de visibilidade através da emissão de poeiras: impacte negativo,
irreversível no que respeita às alterações do relevo, com magnitude e significância moderadas.

• Construção das plataformas e edifícios que constituem o NAL, com presença e movimentação
de maquinaria, com a decorrente intrusão e perturbação visual e emissão de poeiras,
resultando na redução da visibilidade local, ocorrendo progressivamente uma transformação
radical da Paisagem local que consiste na modificação em definitivo do seu carácter,
passando, numa área considerável, de uma Paisagem agro-florestal para uma paisagem
urbana, artificializada. Considera-se que este impacte é negativo, permanente e irreversível,
com magnitude elevada e significância moderada.

• Desorganização espacial e funcional resultante das intrusões decorrentes da presença de
estruturas exógenas à Paisagem, como seja a circulação de maquinaria, a abertura de acessos
rodoviários que resultam em alterações morfológicas do terreno e as alterações dos usos de
solo, particularmente nas áreas de estaleiro e frentes de obra: impacte negativo, reversível, de
magnitude reduzida e significância reduzida a moderada.
• Implementação do Projecto de Espaços Exteriores, contemplando as áreas verdes afectas
directamente aos volumes edificados do NAL; do Projecto de Integração Paisagística, que
integra as áreas envolventes, acessos rodoviários e desvio da ribeira de Vale Cobrão; e do
Projecto de Recuperação Paisagística, onde se inclui a recuperação das áreas afectadas
temporariamente pela obra (estaleiro, acessos temporários, locais de depósito, etc.): impacte
positivo, permanente, reversível, de magnitude moderada e significância reduzida.

Em síntese, os locais identificados no EIA como mais afectados paisagisticamente durante a fase de
construção do NAL são: a zona Sul do Empreendimento Ribagolfe (Herdade da Vargem Fresca); a
zona Sul da Herdade de Vale Cobrão, cujos limites serão redefinidos, após expropriação parcial para
integração na área do NAL; o Centro Emissor de Ondas Curtas da RDP; o Monte do Arieiro; e o troço
da EN10 que faz fronteira com o limite NE do NAL.
Fase de exploração

• Intrusão e perturbação visual pela presença e operação do aeroporto, que implica a
artificialização de uma extensa área, com introdução de elementos construídos numa
Paisagem actualmente agro-florestal, resultando numa alteração profunda da Paisagem
existente e envolvente: impacte negativo, irreversível, de magnitude e significância moderadas.

• Perturbações visuais decorrentes do acréscimo do volume de tráfego aéreo, com grande
visibilidade, mesmo a longas distâncias, destacando-se claramente no horizonte visual a partir
da grande maioria dos pontos considerados na análise de visibilidades: impacte negativo,
irreversível, de magnitude e significância moderadas.
• Perturbações visuais decorrentes do acréscimo do volume de tráfego terrestre e de circulação
de passageiros, englobando toda a área afecta ao NAL e sua envolvente: impacte negativo,
irreversível, de magnitude e significância reduzidas.

Síntese de impactes
Da avaliação efectuada no EIA para o descritor Paisagem verifica-se que, apesar de a grande
dimensão da infra-estrutura em análise levar a antecipar impactes visuais relevantes, pela profunda
alteração na matriz paisagística que irá implicar, não só pela modificação do relevo natural, como
também pela desflorestação de uma extensa área e introdução de um novo uso do solo, a previsível
manutenção das áreas florestais na sua envolvente e o distanciamento dos aglomerados
populacionais mais próximos determinam que, globalmente, o impacte visual do projecto do NAL não
assumirá um efeito muito marcante na Paisagem.
Os principais impactes negativos identificados na fase de construção são a desorganização espacial
e funcional da área de intervenção, a intrusão visual resultante da introdução de elementos estranhos
à Paisagem e das alterações produzidas na matriz paisagística (modificações no relevo e uso do
solo) e a redução da visibilidade.
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Na fase de exploração, os principais impactes paisagísticos decorrerão, essencialmente, da intrusão
visual resultante das novas áreas ocupadas, verificando-se a transformação da paisagem agroflorestal existente numa paisagem artificializada, bem como do acréscimo do volume de tráfego aéreo
e terrestre a operar na área afecta ao NAL e na sua envolvente, alterando-se usos e verificando-se
um corte funcional e a interferência com as relações visuais actualmente existentes.
Impactes Cumulativos
Para análise dos impactes cumulativos no descritor Paisagem, foram considerados, no EIA, as infraestruturas lineares referidas como projectos conexos, as auto-estradas existentes – A12 (Ligação
Montijo/Setúbal) e A13 (Ligação Almeirim/Marateca), e ainda a futura Linha de Muito Alta Tensão
Marateca-Fanhões, a 400 kV.
Importa realçar que, embora os projectos em causa determinem, globalmente, impactes paisagísticos
do mesmo tipo dos identificados para o NAL, verifica-se que as infra-estruturas lineares supracitadas
determinam alterações em corredores relativamente estreitos, ao contrário do NAL, que implicará
uma modificação profunda numa área com extensão muito significativa.
Durante a fase de construção, quando decorrem diversas obras em simultâneo, os trabalhos a
desenvolver implicarão temporariamente um efeito cumulativo, com acréscimo dos impactes visuais.
Tal está previsto ocorrer em determinado período que antecederá o ano 2017, quando se prevê a
abertura ao público do novo aeroporto. Adicionalmente, a implantação das linhas eléctricas
determinará a abertura de uma faixa de segurança de 45 m de largura nas zonas florestais existentes.
Na fase de exploração, o impacte mais importante decorre da mutação da paisagem associada às
alterações da morfologia, da ocupação actual do solo e da introdução de novas estruturas de elevada
volumetria. Este impacte será tanto mais gravoso quanto maior for o número de infra-estruturas a
coexistirem numa mesma área, facto que implicará maior alteração da matriz paisagística, a que
acresce o facto de determinar uma maior complexidade na implantação das infra-estruturas em
causa.
Conclui-se que o impacte decorrente da presença de várias infra-estruturas na zona envolvente do
NAL acresce ao impacte do NAL, já identificado; no entanto, este acréscimo dilui-se pela presença
marcante deste grande equipamento aeroportuário que, per se, já determina uma alteração profunda
na matriz paisagística.
Medidas de minimização
No ponto 7 do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se
considera fundamental para a minimização dos impactes identificados.
Síntese Sectorial
A inserção do projecto numa região muito plana e com um reduzido número de potenciais
observadores sobre o local previsto para a sua concretização determina que o mesmo terá uma
reduzida acessibilidade visual. Constata-se a presença de contínuos arbóreos em redor da área a
alterar, que podem funcionar como barreira natural à visualização de elementos estranhos à
Paisagem, nomeadamente áreas previsivelmente desordenadas, características de grandes obras.
Verifica-se que a concepção do Projecto integrou soluções visualmente agradáveis, evitando grandes
edifícios com desenvolvimento em altura, o que favorece a sua assimilação na paisagem em que se
irá inserir. A adopção das orientações previstas no EIA com vista a maximizar a integração do
projecto na matriz envolvente potenciará esta situação.
A concretização do projecto induzirá impactes na Paisagem sobretudo no que respeita à sua
componente estrutural, por afectação da matriz da Paisagem. Os impactes cénicos previstos serão de
magnitude e significância reduzida a moderada, devido à escolha de um local plano e cercado por
povoamentos florestais, afastado de povoações, e por as soluções arquitectónicas adoptadas, no
contexto de um aeroporto destas dimensões, serem de baixa volumetria e paisagisticamente
integradas.
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5.9. Ordenamento do Território
Antecedentes
Do ponto de vista do factor ambiental Ordenamento do Território importa uma referência a dois
diplomas que enquadram este projecto e serão tidos em conta na presente apreciação:

• Medidas Preventivas (Decreto 19/2008, de 1/7, prorrogadas pela RCM nº 50/2010, de 19/7.) Este diploma estabelece um conjunto de Medidas Preventivas para uma área de 25 km
centrada no NAL, onde fica interdita ou condicionada a parecer de diversas entidades a
realização de várias acções, desde a criação de núcleos habitacionais à destruição do coberto
vegetal e instalação de redes de comunicações.

• Decisão sobre a localização do NAL na zona da Ota e na zona do CTA (RCM nº 13/2008 de
22/1 )- Em 2007 foi elaborado um Estudo tendo em vista uma análise técnica comparada das
alternativas de localização do Novo Aeroporto de Lisboa na zona da OTA e na zona do Campo
de Tiro de Alcochete. Em sequência, através da RCM acima referida, foi aprovada,
preliminarmente, a localização do novo aeroporto de Lisboa na zona do Campo de Tiro de
Alcochete, associada à solução rodo-ferroviária para a terceira travessia do Tejo (TTT).

A sujeição desta nova localização à aplicação dos princípios do regime da avaliação ambiental de
planos e programas, vertidos no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, culminou na emissão de
uma Declaração Ambiental, destacando-se em termos de Ordenamento do Território e no âmbito da
presente avaliação, os seguintes aspectos:
i) Revisão e adaptação dos Instrumentos de Gestão do Território (IGT) à localização do NAL na
zona do CTA.
ii) Implementação de medidas de rigoroso controlo do uso do solo, nomeadamente contemplando
a restrição de usos sensíveis nas zonas onde os níveis de ruído, no horizonte do projecto,
excedam os valores regulamentares aplicáveis.
iii) Adopção de uma forte disciplina de ordenamento e de um exemplar desempenho de gestão
dos riscos e das externalidades, utilizando mecanismos excepcionais para a sua garantia,
traduzidos na afectação de uma parte do CTA à ZPE do Estuário do Tejo e na criação de uma
relevante zona-tampão que reforce os efeitos dessa afectação e permita defender a qualidade
do perímetro do aeroporto das pressões urbanísticas.
iv) Identificação e implementação de medidas de controlo de fenómenos de urbanização difusa e
de eventual destruição de património silvícola, agrícola, cultural e paisagístico.
Relativamente a estas determinações conclui-se que:

• A decisão governamental de localização do NAL no CTA (RCM nº 13/2008, de 22/1) motivou a
alteração do PROT-AML. Encontram-se em revisão os PDM de Benavente e do Montijo, que
irão a acolher a estratégia de desenvolvimento preconizada nestes Planos Regionais e as
orientações constantes daquela RCM. Conclui-se assim estar em curso o cumprimento das
questões mencionadas em i), iii) e iv).

• O estabelecimento de medidas preventivas acautela um controlo preventivo do uso do solo,
indo ao encontro do previsto nos pontos ii, iii e iv, e assegura que não seja comprometida a
implementação de um adequado modelo territorial para a área, a definir em sede de revisão
dos PDM e outros IGT.
• Face à RCM nº 13/2008, de 22/1 e às decisões nela constantes considera-se que não se
encontra em apreciação a localização do NAL no CTA, assumindo-se tal como um pressuposto
de partida da presente análise.

Caracterização da Situação Actual
A metodologia adoptada no EIA centra-se numa abordagem quer de âmbito nacional e regional quer
municipal e local, procedendo à identificação dos IGT vigentes e em elaboração e a um
enquadramento sumário nos mesmos, bem como das condicionantes legais incidentes na área de
implantação e faixa envolvente. O EIA integra igualmente uma caracterização dos corredores afectos
aos projectos conexos, nomeadamente acessos rodoviários e ferroviários ao NAL.
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Foram considerados os seguintes âmbitos territoriais de análise:

• Área de estudo do projecto – abrange a totalidade dos concelhos intersectados pela área dos
25 km, objecto das medidas preventivas, definidas pelo Decreto nº 19/2008, de 1 de Julho e
ainda pelos concelhos de Almada, Seixal e Barreiro.

• Área de Implantação do NAL e faixa envolvente com 200 m, que mereceu uma maior
pormenorização face ao PROT-AML e aos Planos Directores Municipais de Benavente e do
Montijo.

Verifica-se que a área de implantação e faixa envolvente apresenta um forte cariz rural com
predominância dos espaços de uso florestal. O uso florestal ocorre em 93,3% da área de implantação
onde o eucaliptal assume a maior representatividade (49,7%), seguida do montado (33%) e do pinhal
(11%). Os restantes usos assumem uma representatividade residual.
Na envolvente existe um conjunto de lugares de pequena dimensão onde residem cerca de 13.000
habitantes, dos quais se salientam as sedes de freguesia de Canha e de Santo Estêvão. A actividade
industrial é pouco expressiva, merecendo referência a zona industrial de Pegões bem como o
projecto da Plataforma Logística do Poceirão, face à sua dimensão e influência. Assinalam-se as 3
herdades localizadas nesta área - Companhia das Lezírias (ocupada totalmente por áreas florestais
com predominância de montado), Herdade da Vargem Fresca com loteamento turístico aprovado e a
Herdade de Vale Cobrão (parcialmente inserida na área de implantação do NAL e onde o montado de
sobro é expressivo). Importará ainda uma referência à ocorrência de espaços turísticos
(concretizados ou não) na envolvente do NAL.
Considera-se a abordagem adoptada como adequada, permitindo uma caracterização suficiente das
áreas envolvidas. Importará referir que embora a análise face à alteração do PROT-AML constante
do EIA se encontre já desactualizada, situação que se justifica dado o mesmo se encontrar ainda em
processo de elaboração, tal não vem comprometer a apreciação efectuada, pois mantêm-se a
estratégia e os grandes princípios estabelecidos para esta área. Será ainda de clarificar que a revisão
do PDM da Moita já se encontra publicada (RCM n.º 28/2010 de 8/4).
Identificação e Avaliação de Impactes
Considera-se que na generalidade neste factor ambiental foram adoptadas as adequadas
metodologias de avaliação dos impactes, permitindo realçar os efeitos mais significativos decorrentes
da implantação desta infra-estrutura aeroportuária, tendo-se procedido quer a uma análise formal
face aos IGT incidentes na área quer numa perspectiva mais lata de ordenamento do território, a
diversos âmbitos territoriais.
Procede-se seguidamente a um enquadramento nos IGT considerados de maior relevância face às
características da área e à natureza do projecto.
Programa Nacional de Política do Ordenamento do Território (Lei 58/2007 de 4/9)
Embora ainda assumindo o Novo Aeroporto na Ota, a construção desta infra-estrutura é considerada
como um importante factor de estruturação interna para a região, realçando-se ainda a importância
de Portugal possuir um aeroporto com dimensão de tráfego e condições de operacionalidade que
permitam tirar partido de algumas vantagens naturais. Às plataformas aeroportuárias é cometido um
papel chave de suporte à conectividade internacional e afirmação de Portugal no Mundo.
A implantação desta infra-estrutura vai assim ao encontro dos grandes objectivos definidos neste
Plano, nomeadamente em termos de competitividade do país e da região e como elemento
estratégico de conectividade internacional, seja de pessoas seja de mercadorias.
Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (RCM nº 68/2002 de 8
de Abril) e Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (RCM nº 64A/2009)
A área de estudo, incluindo a área de implantação, integra-se nestes dois Planos Regionais. No
PROT-AML actualmente em vigor é reconhecida a necessidade de um Novo Aeroporto de Lisboa
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embora com localização prevista para a Ota. Tendo em conta que o mesmo se encontra em processo
de alteração decorrente precisamente da decisão de relocalização do NAL no CTA considera-se
desajustada qualquer análise face a este Plano, privilegiando-se uma abordagem relativa à proposta
de alteração, que se encontra em fase final, não obstante o Plano não ser ainda eficaz e as
incertezas ainda inerentes à proposta.
De acordo com a proposta de alteração do PROT-AML e com o PROT-OVT, a área de implantação
do NAL encontra-se classificada no Modelo Territorial como Área Agrícola e Florestal/Floresta
Multifuncional e Pecuária Extensiva, e marginalmente como Área de Uso Especial, mas com
indicação de afectação da área a uma infra-estrutura aeroportuária. Encontra-se ainda inserida na
unidade territorial “11-B – NAL” no PROT-AML e na unidade “14b - Charneca Ribatejana Sul” no
PROT-OVT.
Relativamente à Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental constata-se que a faixa
envolvente de 200m à área de implantação se integra numa Área Estruturante Secundária na
proposta de alteração do PROT-AML, e o extremo noroeste da área de implantação insere-se na
Rede Complementar da ERPVA, especificamente “Montados”, definida no PROT-OVT. A área de
implantação localiza-se na proximidade de uma Área Nuclear Estruturante (ZPE) e encontra-se
envolvida por Áreas Estruturante Secundárias (a nascente e a sul) e ainda por alguns Corredores
Estruturantes Secundários.
Verifica-se, assim, que nestes dois planos regionais se encontra prevista a implantação de uma infraestrutura aeroportuária para a área objecto do presente EIA. Esta infra-estrutura é reconhecida como
elemento estruturante a nível regional constituindo, em conjunto com outras infra-estruturas previstas,
uma oportunidade para a criação de novas actividades, nomeadamente produtivas e logísticas de
elevado valor acrescentado e que potenciam um significativo reforço da internacionalização da
região. É considerado que a implantação do NAL aliada à concretização da nova rede de transportes
e mobilidade proporcionará o desenvolvimento de novas dinâmicas resultantes do incremento da
acessibilidade ao exterior e da procura por novos usos e actividades. É expectável um reforço do
subsistema urbano Sorraia-Tejo em torno de Benavente/Salvaterra de Magos/Coruche de forma a
responder às dinâmicas e novas exigências geradas pela atractividade do NAL em articulação com a
AML.
Conclui-se, assim, que a pretensão vai ao encontro da estratégia global definida no PROT-OVT e na
alteração do PROT-AML, nomeadamente em termos de Transportes e Acessibilidades e do Modelo
Territorial. No que concerne à Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental será apenas
de realçar a destruição de montados de sobro. Não poderá, contudo, deixar de se ter em conta os
modelos territoriais definidos que propõem esta infra-estrutura para esta área e a apreciação
efectuada pela AFN, pelo que desde sejam adoptadas as adequadas medidas de minimização e
compensação definidas pela AFN, considera-se que não serão comprometidos os objectivos
definidos neste âmbito.
Planos Sectoriais e Especiais de Ordenamento do Território
De entre estes IGT realçam-se os Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas, Plano Sectorial da
Rede Natura, os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) e os Planos de Bacia
Hidrográfica (PBH).
A implantação do NAL não interfere directamente com Áreas Protegidas ou áreas incluídas na Rede
Natura 2000.
Quanto aos PROF e PBH, são expectáveis efeitos negativos que poderão contrariar alguns
objectivos/medidas aí consignados como sejam a redução da área florestal, em particular dos
povoamentos de sobro, e o desvio de uma linha de água e destruição de albufeira, mas caberá às
entidades competentes aferir se tal põe em causa os princípios e objectivos definidos nestes planos.
Embora à partida, atendendo às áreas envolvidas, o EIA não evidencie a possibilidade de ocorrência
de impactes muito significativos, esta avaliação carece de ser articulada com a análise dos
descritores respectivos e com os pareceres a emitir pelas entidades competentes nestas matérias.
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Planos Directores Municipais
Relativamente a esta apreciação importará desde já ter presente que:

• Na generalidade os PDM são anteriores à decisão da localização do NAL no CTA;

• Apenas os PDM de Vila Franca de Xira e da Moita foram publicados já neste novo contexto
mas com localizações marginais e cujas áreas apenas são afectadas indirectamente e numa
perspectiva regional;

• Os efeitos nos concelhos, à excepção de Benavente e Montijo, têm um cariz regional, e
encontram-se ponderados nos PROT (em vigor e elaboração), pelo que para efeitos de
caracterização e análise é esse o nível que se entende como adequado.

Embora se considere de toda a relevância a análise efectuada no EIA, que permite uma visão global
do território, em termos do presente parecer relativamente aos PDM optou-se focar a apreciação ao
nível da área de implantação e envolvente próxima.
A área encontra-se classificada nos PDM de Benavente (RCM n.º 164/95 de 7/12 e posteriores
alterações) e Montijo (RCM n.º 15/97 de 1/2) como “Espaço Afecto a Instalações de Interesse Público
- Instalação de Defesa Nacional (CTA)/Área de Instalação de Defesa Nacional – CTA”, interferindo
marginalmente com “Área de Mata e Mato de Protecção”, “Espaço Agrícola não RAN” e “Área de
Floresta de Produção”. A Norte, a faixa envolvente ainda abrange uma “Área Turística Proposta”,
“Área de Floresta de Produção” e “Área Agrícola não incluída da RAN” (PDM de Benavente) e “Área
Agrícola da RAN”,” Área Agrícola não RAN”, “Área de Floresta de Produção” e “Área de Instalação de
Telecomunicações” (PDM Montijo).
Em termos da Planta de Condicionantes ressalta-se a presença das seguintes servidões
administrativas e restrições de utilidade pública: REN, RAN, Domínio Hídrico, telecomunicações,
servidão militar, marco geodésico, montado de sobro, rede viária, servidão aeronáutica. O EIA faz
ainda referência à rede de oleodutos, sendo ainda de referir as Medidas Preventivas do NAL.
O EIA procede a uma uniformização da nomenclatura, tendo subjacente o Diário da República n.º
11/2009. Neste aspecto apenas há a referir a proposta de correspondência do CTA a “Espaços
destinados a equipamentos”, considerando-se mais adequado a sua classificação como “Espaço de
Infra-estrutura de Defesa Nacional”.
Relativamente aos PDM de Benavente e do Montijo estar-se-á perante uma acção que, embora de
interesse público, tal como a actual infra-estrutura de defesa nacional, não é aquela que se encontra
especificada nos respectivos PDM, pelo que tal determina a necessidade de alteração dos mesmos.
Esta desconformidade é mais evidente nos Espaços Agrícolas e Florestais, interferidos
marginalmente.
Contudo, a decisão da localização do NAL foi tomada em RCM, o que à luz do n.º 2 do artigo 35.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua actual redacção, pode ser equiparada a um plano
sectorial por se enquadrar em “planos, programas e estratégias de desenvolvimento respeitantes aos
diversos sectores da administração central, nomeadamente no domínio dos transportes, das
comunicações...” e se tratar de uma “ decisão sobre a localização e a realização de grandes
empreendimentos públicos com incidência territorial”. Conclui-se, assim, que nestes termos e atenta a
RCM nº 13/2008, a pretensão em apreciação se integra num plano sectorial.
Assumindo-se este entendimento, considera-se que as desconformidades acima identificadas não
deverão constituir matéria para a emissão de parecer desfavorável já que as mesmas podem ser
sanadas ao abrigo do artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua actual
redacção, através da promoção de uma alteração aos PDM por adaptação.
Numa análise supra local e na perspectiva da afectação de usos actualmente consagrados nos PDM
e nas respectivas estratégias, será de destacar os espaços de ocupação turística tendo em conta a
sua proximidade ao NAL e os efeitos negativos daí decorrentes a diversos níveis. Esta aptidão
turística de áreas a norte do NAL encontra-se também reconhecida no PROT-OVT, o qual faz
referência a uma “Área Turística Emergente a Estruturar”, sem tradução territorial específica.
Igualmente verifica-se que os PDM permitem alguma edificação em solo rural, não adequada à
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2251
Projecto: Novo Aeroporto de Lisboa (Estudo Prévio/Plano Director de Referência)

100

Parecer da Comissão de Avaliação
Dezembro de 2010

proximidade de um aeroporto. Serão estas as situações, à partida, mais críticas em que a
implantação do NAL poderá interferir com a estratégia local definida em sede dos actuais PDM.
A contenção da edificação dispersa foi já objecto de ponderação no PROT-OVT (e assegurada pela
subsequente alteração dos PDM por adaptação) e na proposta de alteração do PROT-AML, pelo que
a afectação de habitações isoladas tenderá a ser controlada e não muito expressiva. Já relativamente
aos usos turísticos actualmente consagrados no PDM, considera-se que, no âmbito da sua revisão ou
alteração, deverá proceder-se à identificação das áreas efectivamente desaconselháveis à
construção e eventualmente à redefinição das áreas turísticas e do actual modelo de ocupação.
Quanto aos Espaços Turísticos existentes (construídos ou com alvará) deverão definir-se as medidas
necessárias para que sejam salvaguardadas as condições minimamente adequadas em termos de
qualidade de vida dessas populações.
Relativamente às Condicionantes Legais (designadamente as anteriormente especificadas no item
Planos Directores Municipais) não se evidenciam à partida situações de interdição total que
inviabilizem a pretensão, contudo, estas situações deverão ficar condicionadas à emissão das
respectivas autorizações pelas entidades competentes nestas matérias. De referir que, a Entidade
Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo (ERRALVT) emitiu, em 26/10/2010, parecer
favorável à utilização não exclusivamente agrícola de 211,75 ha de solo, por se tratar de obras de
construção de infra-estruturas públicas em conformidade com a alínea L) do n.º 1 do artigo 22.º do
Decreto-lei n.º 73/2009, de 31 de Março, condicionado ao cumprimento de todas as restrições e
servidões de utilidade pública em presença no local (ver Anexo 2 ao presente Parecer).
Face ao exposto, conclui-se que relativamente aos IGT a implantação do NAL irá induzir uma
alteração significativa no actual modelo territorial da margem sul, sendo assumido que promoverá um
aumento da dinâmica urbanística nesta área.
Efectivamente um dos principais impactes deste projecto será a alteração das pressões e dinâmicas
actualmente existentes, que se não forem devidamente programadas constituirão um impacte
negativo muito significativo em termos de Ordenamento do Território, promovendo fenómenos de
urbanização difusa e a destruição de património silvícola, agrícola e ambiental. Por outro lado a
implantação desta infra-estrutura pode funcionar como um pólo indutor de novas dinâmicas
populacionais e económicas e promover a estruturação do território assente na articulação com as
portas logísticas (Benavente/Salvaterra de Magos, Coruche, a Plataforma Logística do Poceirão e o
Arco Ribeirinho Sul, para além do NAL), bem como contribuir para a recuperação de áreas industriais
desocupadas na Península de Setúbal e o desenvolvimento polinucleado e reequilíbrio da rede
urbana.
O estabelecimento das Medidas Preventivas e o disposto no PROT-OVT e na alteração do PROTAML em curso permitem a criação de condições tendo em vista acautelar a futura implementação de
uma estratégia mais adequada e sustentável para a região. Contudo, tal exige, nomeadamente, uma
célere adaptação dos PDM a este novo modelo, em particular daqueles mais próximos da área de
intervenção, bem como uma adequada articulação entre as diversas propostas/intervenções supra
municipais e municipais, tais como por exemplo a afectação das áreas identificadas no Plano
Estratégico do Arco Ribeirinho Sul para funções inerentes a uma cidade aeroportuária aproveitando o
actual projecto para a revitalização do tecido económico desses concelhos.
Para a maximização dos efeitos positivos inerentes a esta infra-estrutura é também determinante a
adequada complementaridade com os diferentes tipos de transporte, passageiros e mercadorias, que
não se encontra ainda totalmente estruturada.
Uma questão relevante neste tipo de infra-estruturas é o conjunto de outros projectos que o mesmo
exige para a sua operacionalização. Assim, importará uma apreciação dos impactes cumulativos,
questão que foi abordada no EIA, onde foi identificado um conjunto de intervenções que irão agravar
os impactes na área envolvente, com afectação de usos e funções, existentes e previstas. É
considerado que a afectação da REN e RAN, nomeadamente pelo recurso a viaduto nas infraestruturas rodoviárias, é pouca significativa, encontrando-se os impactes mais significativos
relacionados com a afectação de áreas florestais, nomeadamente montado de sobro, e de áreas
agrícolas. Estas infra-estruturas também poderão induzir por si um aumento de pressão urbanística
nestes espaços, considerando-se que tal se encontra mitigado pelos modelos territoriais definidos nos
Planos Regionais e Municipais em elaboração.
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Reserva Ecológica Nacional
O regime da REN encontra-se estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, sendo que
de acordo com o mesmo nas áreas incluídas na REN encontram-se interditas, nomeadamente, as
obras de construção, as vias de comunicação, a realização de aterros e escavações e a destruição
do revestimento vegetal, sendo que a presente pretensão integra diversas acções interditas à luz
deste regime.
Proceder-se-á de seguida a um enquadramento da pretensão face ao regime da REN, questão que
também se encontra assegurada no EIA.

• Montijo – o concelho não tem delimitação de REN municipal, pelo que nos termos do art.º 42.º
do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, conjugado com o n.º 1 do art.º 20.º, a realização
das acções referidas no n.º 1 do art.º 20.º nas áreas identificadas no Anexo III carece de
autorização da CCDR. No presente caso, apenas está em causa a albufeira da Barragem da
Ilha dos Dois Salgueiros e respectiva faixa área evolvente de 100 m, a qual será eliminada.
• Benavente (RCM n.º 183/2007 de 18/12) – a infra-estrutura interfere com “Leito de curso de
água” associado à ribeira Vale do Cobrão e seus afluentes, e nas suas áreas envolventes
como “Zona Ameaçada pelas Cheias” e “Áreas de Máxima Infiltração”, e ainda a sul com uma
pequena área de “Cabeceiras de Linhas de Água”. Para estas áreas encontra-se projectado o
desvio da linha de água, a implantação de infra-estruturas e a desmatação da área sobrante.

Segundo o EIA, na área de implantação, cerca de 235 ha são abrangidos por esta restrição de
utilidade pública, acrescida de 48 ha na faixa envolvente. Na presente apreciação ir-se-á
predominantemente incidir na área de implantação já que é aquela que será efectivamente afectada e
de modo irreversível, sendo que 174,8 ha se localizam no concelho de Benavente (correspondente a
cerca 0,6% da REN total do concelho) e 60 ha no concelho de Montijo. Em termos de sistemas
presentes é referida a ocupação de 122,7 ha de área de máxima infiltração, 7 ha de cabeceiras de
linha de água e 45 ha de zona ameaçada por cheias, respeitando os 60 ha do concelho de Montijo a
“albufeiras, incluindo uma faixa terrestre de protecção”.
Em termos de REN é assumido como estar-se perante um impacte negativo, directo, permanente,
irreversível e de magnitude e significância reduzida a moderada.
Verifica-se que a área de REN, em termos quantitativos, não é muito expressiva face à dimensão da
área a intervencionar, encontrando-se basicamente associada ao ciclo hidrológico. Importará,
contudo, uma análise da pretensão face às funções presentes e que determinaram a classificação da
área como REN, vertente também minimamente assegurada no EIA.
Relativamente à linha de água a mesma será parcialmente desviada e regularizado o seu
escoamento superficial, com construção de 4 bacias de retenção, destinadas a amortecer o aumento
dos caudais de cheia na bacia, resultante da impermeabilização da plataforma. Desde que
assegurada a drenagem superficial da área e as funções hidrológicas, hidráulicas e ecológicas da
globalidade da linha de água, considera-se que os impactes negativos se encontram minimizados,
devendo promover-se a renaturalização do novo traçado. Em tempo próprio, nomeadamente na fase
de Projecto de Execução, deverá ser promovida uma alteração à carta da REN.
Quanto à afectação das Áreas de Máxima Infiltração, associadas à linha de água, estas irão ser
ocupadas quer pela infra-estrutura, com aumento da impermeabilização, quer sujeitas a desmatação,
com aumento do escoamento superficial, o que se irá traduzir numa diminuição das áreas de
infiltração e da recarga de aquíferos, impactes que o EIA reconhece para a globalidade da área e que
classifica como moderados a reduzidos. Contudo, atendendo à pequena dimensão destas áreas de
REN, ao disposto no EIA nesta matéria e às medidas de minimização estabelecidas, no sentido de
potenciação da recarga, considera-se que não serão comprometidas significativamente as funções
destas áreas de REN.
Por sua vez a área de “Cabeceiras de Linhas de Água” é residual, desenvolvendo-se quase
integralmente em área exterior ao NAL e será afectada somente em termos de desmatação, pelo que
não se considera estar perante impactes negativos significativos em matéria de REN.
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Conclui-se que em termos de REN as questões encontram-se associadas ao sistema hídrico,
considerando-se que, tendo em conta as áreas em causa e as medidas de minimização propostas, a
acção não inviabilizará a generalidade das funções, numa perspectiva supralocal, devendo atentar-se
no acima referido para a linha de água.
O artigo 21.º do supracitado diploma refere que “nas áreas de REN podem ser realizadas as acções
de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro
do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do
Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em
áreas não integradas na REN”. Considera-se a pretensão, no respeitante ao concelho de Benavente,
enquadrável nesta excepção ao regime da REN. O n.º 3 do mesmo artigo refere ainda que nos casos
de infra-estruturas públicas, nomeadamente aeroportuárias, sujeitas a avaliação de impacte
ambiental, a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável ou condicionalmente favorável
equivale ao reconhecimento do interesse público da pretensão.
Em termos formais, caso seja emitida para a pretensão uma DIA favorável ou condicionalmente
favorável a mesma encontrar-se-á reconhecida como de interesse público para efeitos do regime da
REN, no que respeita ao concelho de Benavente. Por sua vez para o concelho do Montijo deverá ser
instruído junto da CCDR-LVT, na fase de Projecto de Execução, um pedido de autorização nos
termos e para os efeitos do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, caso à data se mantenha a
inexistência de delimitação municipal da REN. Por sua vez também na fase de Projecto de Execução
deverá ser promovida pela autarquia ou pela CCDR, uma alteração da carta de REN de Benavente,
no sentido de adopção do novo traçado da linha de água.
Medidas de Minimização e de Compensação
Atenta a natureza da pretensão e do factor ambiental Ordenamento do Território, bem como as
decisões governamentais já produzidas relativamente a esta infra-estrutura, considera-se que,
efectivamente, as questões mais relevantes em termos de medidas de minimização e de
compensação não são imputáveis ao proponente, já que têm a ver com o controlo do uso do solo e a
definição e implementação de um adequado modelo territorial, seja para a área envolvente, seja para
a coroa dos 25 km, e que se traduzem na elaboração, alteração e revisão de IGT. As acções que se
torna necessário diligenciar respeitam a alteração de IGT e/ou especificação de modelos territoriais e
sectoriais a implementar, sendo os mesmos da responsabilidade da Administração Central e Local.
Encontram-se definidas no EIA diversas medidas de minimização relevantes em matéria de REN,
nomeadamente quanto ao aprofundamento dos estudos hidrogeológicos e do desvio da linha de
água, à protecção da qualidade das águas subterrâneas e à promoção do retorno de parte da água
dos aquíferos interceptados ao meio subterrâneo.
Especificamente em termos de ordenamento do território são referidos no EIA os procedimentos a
desenvolver para obtenção das respectivas licenças, pareceres, autorizações, mas nada é referido
em matéria de REN, questão que terá que ser acautelada em sede de Projecto de Execução.
Considera-se, ainda, de particular relevância a elaboração de um Plano de Gestão Ambiental da Obra
e dos Planos de Monitorização de águas subterrâneas e águas superficiais.
No ponto 7 do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se
considera fundamental para a minimização dos impactes identificados.
Síntese Sectorial
Considerou-se, face ao disposto no artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua
actual redacção, e atenta a RCM n.º 13/2008, estar-se perante um Plano Sectorial. A presente
avaliação teve em consideração os Instrumentos de Gestão Territorial incidentes na área, bem como
uma abordagem mais abrangente em termos de Ordenamento do Território.
Da análise dos IGT concluiu-se que a implantação desta infra-estrutura vai ao encontro dos objectivos
estratégicos defendidos no PNPOT, no PROT-OVT e na proposta de alteração do PROT-AML.
Relativamente a outros Planos Sectoriais e Especiais não se afigura que as intervenções propostas
venham a comprometer a estratégia desses Planos, considerando-se que a conformidade deverá ser
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assegurada pelas entidades competentes e em articulação com a apreciação que venha a ser
efectuada no âmbito de outros factores ambientais.
Relativamente aos Planos Directores Municipais a infra-estrutura do NAL não está contemplada nos
mesmos, mas a área de implantação encontra-se na generalidade afecta a instalações de interesse
público. Assumindo estar-se perante um Plano Sectorial, tal determinará que os PDM sejam alterados
por adaptação.
Face ao acima exposto, e em termos de Ordenamento do Território, concluiu-se que os efeitos mais
significativos ocorrem na área exterior do NAL, a diversos níveis territoriais, sendo que o projecto
constitui simultaneamente uma oportunidade e um risco para a região. Será o modelo de ocupação e
gestão, em definição na elaboração/alteração/revisão dos IGT, que irá determinar se os impactes
serão positivos ou negativos, considerando-se, contudo, que esta questão se encontra minimamente
salvaguardada com o estabelecimento de Medidas Preventivas e nas estratégias preconizadas nos
PROT, que serão assumidas nas revisões dos PDM em curso.
Em matéria de REN está-se perante áreas que não têm expressão muito significativa e se encontram
relacionadas com o ciclo hidrológico. Considera-se que, não obstante os impactes serem irreversíveis
em algumas situações, como é o caso da albufeira da Barragem da Ilha dos Dois Salgueiros, não
serão na generalidade comprometidas as funções em presença. Em termos processuais a emissão
de DIA favorável ou favorável condicionada equivale ao reconhecimento de interesse público das
acções para o concelho de Benavente, carecendo na fase de projecto de execução de ser promovida
uma alteração à respectiva carta de REN, no sentido de introduzir o novo traçado da linha de água.
Para o concelho do Montijo deverá em sede de Projecto de Execução ser instruído um pedido de
autorização nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 42.º do RJREN.
5.10. Socioeconomia
Considerações Gerais
A área de implantação do NAL situa-se cerca de 40 km a Este de Lisboa, abrangendo parte da
freguesia de Samora Correia, localizada no município de Benavente, e parte da freguesia de Canha,
localizada no município do Montijo, encontrando-se maioritariamente inserida dentro dos limites do
Campo de Tiro de Alcochete (CTA) que constitui uma infra-estrutura sob gestão da Força Aérea
Portuguesa (FAP).
O CTA está confinado entre as seguintes vias rodoviárias:

• A Sul pela EN4 (que estabelece a ligação entre Montijo e Évora);

• A Poente pela EN118 (que permite a ligação entre Alcochete e Almeirim);
• A Norte pela EN119 (que faz a ligação entre Coruche e Montijo);

• A Nascente pela EN10 (que permite ligar Setúbal a Vila Franca de Xira) e pela A13 (que
estabelece a ligação entre a A2 e a A6, na zona da Marateca).
O NAL será implantado no limite nascente do CTA, desenvolvendo-se paralelamente à EN10 e à A13,
sendo delimitado a Norte pela Herdade de Vale Cobrão, pela Herdade da Vargem Fresca e pela
Companhia das Lezírias. Os aglomerados populacionais mais próximos são Canha, Taipadas, Foros
do Carrapatal e Bairro de S. Gabriel, a Nascente, Santo Estêvão, a Norte, e Aldeia Nova da Aroeira,
Foros das Passarinhas e Foros do Trapo, a Sul.
O EIA prevê o início da fase de construção do NAL para 2012, decorrendo durante 11 semestres,
prevendo que a entrada em funcionamento seja no final de 2017. A mão-de-obra a utilizar na fase de
construção do NAL será formada por equipas distintas, consoante a tarefa a desempenhar. Com base
no faseamento da obra e na constituição das equipas, é estimado que o número de postos de
trabalho directos a criar varie entre 245 e 2.976.
Segundo o EIA, durante o período da construção, o estaleiro terá acessos a Norte, a Sul e a Este
através das estradas EN10, EN4 e EN533, respectivamente. Estas rodovias podem ser acedidas
através da A13, situada a Este da área de implantação do NAL. Prevê-se que o volume de tráfego

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2251
Projecto: Novo Aeroporto de Lisboa (Estudo Prévio/Plano Director de Referência)

104

Parecer da Comissão de Avaliação
Dezembro de 2010

seja de 30 a 40 veículos pesados/hora, prevendo-se, ainda, que a sua distribuição seja equitativa
pelos diferentes acessos.
O EIA refere que serão construídos os acessos necessários entre o perímetro do estaleiro e as vias
existentes, sendo que os caminhos existentes e que dão acesso às frentes de trabalho serão
melhorados para permitir a passagem dos equipamentos de terraplenagem.
O valor do investimento previsto para a execução do projecto do NAL é de 4,9 mil milhões de euros.
Caracterização da Situação Actual
Considera-se que a caracterização da situação actual desenvolvida no EIA, no âmbito do factor
ambiental Socioeconomia, é adequada, atendendo à sua focagem nas componentes demografia,
actividades económicas e emprego, rede urbana e povoamento e qualidade de vida.
Concorda-se, ainda, com a dimensão territorial analisada, nomeadamente no que se refere à área de
acção do projecto, à área envolvente e aos concelhos considerados.
Da análise constante no EIA (com base nos dados disponíveis, nomeadamente nos censos de 1991 e
2001), verifica-se que:
• Os concelhos de Coruche, Cadaval e Rio Maior apresentam um modelo de povoamento
disperso, em que a maioria da população reside em freguesias de cariz rural, enquanto que os
restantes concelhos apresentam um pendor urbano evidente.
• A densidade populacional, na área em estudo (área envolvente e área alargada), é de 291
habitantes/km2, consideravelmente superior à média da região de referência (a região
“polarizada” de Lisboa com 161) e à média nacional (114).

• As freguesias, nomeadamente Canha, Samora Correia, Poceirão e Santo Isidro de Pegões,
apresentam reduzidos níveis de concentração populacional, o que indica dispersão
populacional ou reduzido número de efectivos populacionais.

• As freguesias do Montijo e Samouco apresentam o território mais populoso das áreas
analisadas, 855 hab./km2 e 992,2 hab./km2, respectivamente.
• As freguesias de Pinhal Novo e Afonsoeiro apresentam o maior crescimento populacional.

• Os aglomerados populacionais na área envolvente ao NAL distribuem-se essencialmente a
Norte e a Sul da sua área de implantação, destacando-se em termos de número de habitantes
as sedes de freguesia de Canha e de Santo Estêvão (com cerca de 800 habitantes), bem como
os lugares de Passarinhas, Foros do Trapo e Faias (com cerca 400 habitantes).

• Os concelhos considerados evidenciam uma taxa média de dependência de idosos bastante
elevada, sendo que esta situação é agravada pelo facto de que nestes concelhos a população
em idade activa ser bastante reduzida.

• Apenas as freguesias de Pinhal Novo, Alcochete, Benavente e Montijo apresentam índices de
envelhecimento abaixo de 100.
• As economias concelhias (e regional) evidenciam tendência para a terciarização, destacandose os concelhos de Lisboa, Almada, Arruda dos Vinhos, Barreiro e Setúbal. Nestes concelhos
70% dos trabalhadores encontram-se afectos ao sector terciário.

• O sector secundário representa o segundo sector produtivo com maior importância na estrutura
produtiva dos concelhos em análise, com destaque para os concelhos de Palmela e Rio Maior.
• O sector primário apresenta reduzida representatividade em praticamente todos os concelhos
considerados, destacando-se no entanto o concelho de Coruche no qual as actividades
económicas primárias têm alguma expressão.

• De um modo geral, os concelhos/regiões considerados apresentam simultaneamente baixa
produtividade e uma taxa reduzida de utilização dos recursos humanos, à excepção da Grande
Lisboa em ambos os domínios, da Península de Setúbal relativamente à produtividade e do
Pinhal Litoral no que se refere à taxa de utilização dos recursos humanos.
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• A estrutura da força de trabalho, dos concelhos considerados, apresenta níveis de habilitações
bastante baixos, com nenhum dos concelhos a conseguir ter mais de 30% da sua força de
trabalho com qualificações ao nível do ensino secundário.
• O concelho de Lisboa, sendo o mais populoso, é aquele que apresenta maior número de
empresas/estabelecimentos.

• O NAL irá inserir-se numa zona que apresenta um índice de exportações superior à média
nacional, em muito potenciado pela existência do cluster automóvel nesta região e do Porto de
Sines.
• A Península de Setúbal e a Lezíria do Tejo apresentam baixa capacidade de alojamento, o que
reflecte um desenvolvimento turístico ainda incipiente.
• O peso do turismo no Oeste e no Alentejo Central é ligeiramente superior à média das regiões
Centro e Alentejo, mas consideravelmente baixo quando comparado com a média nacional.
• A região da Grande Lisboa, no que se refere ao turismo, é aquela que mais se aproxima dos
referenciais nacionais, estando este facto directamente relacionado com o turismo cultural e de
negócios.

A área do CTA é de cerca de 7.450 ha distribuídos pelos concelhos do Montijo e Benavente à qual
acresce um área de cerca de 254 ha de terrenos com utilização operacional, as quais se encontram
ocupadas por:
•
•
•
•
•

Área de aquartelamento;
Zona de armazenamento de materiais;
Área florestal de sobro e pinheiro manso;
Área florestal de eucalipto;
Área reservada a culturas arvenses com criação de gado.

No interior do CTA encontra-se reservada uma área com cerca de 100 ha, ocupada por culturas
arvenses em regime de sequeiro, onde coexistem um rebanho com cerca de 600 ovelhas e duas
manadas de gado bovino em regime selvagem.
Identificação e Avaliação de Impactes
O EIA, na análise socioeconómica, começa por enquadrar o projecto no conceito de “cidade
aeroportuária”, facto com o qual não se concorda, uma vez que o presente projecto diz apenas
respeito a um aeroporto, sendo constituído pelas pistas e serviços aeroportuários e comerciais de
apoio à actividade aeroportuária. O modelo territorial prevê-se polinucleado, sendo que as
“Actividades aglomeráveis em torno de um aeroporto internacional” referidas no EIA serão estudadas
em termos da sua possibilidade / interesse de instalação / expansão ao nível do planeamento /
ordenamento do território e consequente organização do espaço em termos dos usos do solo
existentes e previstos.
Não obstante, concorda-se que o NAL é um projecto estruturante, uma vez que desempenhará um
papel preponderante na redefinição da morfologia económica e social dos territórios de proximidade,
impulsionando o desenvolvimento regional, nomeadamente ao nível económico, empresarial e
demográfico. Assim, o NAL deve ser perspectivado como um projecto de relevância regional e
nacional, cuja concretização e posterior exploração induzirá impactes positivos sobre o território no
qual se irá desenvolver, áreas envolventes e respectiva população.
No que se refere à área de implantação, o EIA refere que se “deverá ter em consideração a definição
de uma área de reserva estratégica que permita conceder dimensão crítica e sentido de espaço à
infra-estrutura, pelo que parece fazer sentido alargar a área como medida de gestão de expansão
(…) não só para fazer face a uma possível necessidade de aumento do tráfego aéreo (…) mas
também a flexibilidade para acomodar, no futuro, novas necessidades decorrentes da gestão
integrada dos complexos de actividade associadas à implementação do conceito de cidade
aeroportuária”. Atendendo a que o presente projecto assenta num modelo territorial polinucleado e
que esta questão se coloca no âmbito da elaboração, revisão e/ou alteração dos instrumentos de
gestão territorial, considera-se que a definição de uma área de reserva estratégica, como medida de
gestão de expansão e ordenamento do território da área de implementação do aeroporto, deverá ser
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efectuada no âmbito de outros estudos e procedimentos, nomeadamente na área do planeamento e
ordenamento, não se vislumbrando assim em que medida é que o projecto pode impor a referida
"definição de uma área de reserva estratégica".
Para efeitos da análise o EIA considerou relevante proceder à auscultação dos “actores-chave”,
através de um questionário à população residente na área envolvente ao actual aeroporto, aos
actuais trabalhadores e às autarquias, bem como através da realização de um Workshop. Desta
auscultação retiram-se diferentes opiniões de acordo com o posicionamento territorial, social e
político dos actores face ao projecto, sendo que, apesar de interessante, a maioria das questões
abordadas não se colocam tanto ao nível da avaliação de impactes do projecto, em si, mas ao nível
de uma avaliação fora do âmbito da AIA, atendendo a que se referem a uma abordagem na óptica do
planeamento territorial. No entanto, considera-se de relevar o seguinte:
• Projecto catalisador de outros projectos existentes e planeados, nomeadamente os portos de
Setúbal e Sines e a Plataforma Logística do Poceirão;

• Impactes positivos para o trânsito na cidade de Lisboa, decorrentes da deslocalização
proposta;

• Impactes decorrentes da concretização do(s) projecto(s) (associados) das acessibilidades
rodoviárias e ferroviárias ao aeroporto, nomeadamente Terceira Travessia do Tejo e TGV;

• Dinamização das actividades económicas directa e indirectamente relacionadas com a
actividade do aeroporto;
• Dinamização do emprego directo e indirecto;

• Pressão demográfica, e consequente alteração dos fluxos e movimentos pendulares;

• Alterações da(s) distância(s) entre a residência e o local de trabalho (NAL), com impactes ao
nível do tempo de deslocação, rede de transportes existente, custos de transporte e aumento
dos movimentos pendulares;

• Impactes negativos associados à fase de construção, nomeadamente poluição atmosférica e
sonora, congestionamentos de trânsito e perturbação de ecossistemas;
• Afectação de pólos emergentes de desenvolvimento turístico e residencial localizados e
previstos nas imediações do NAL.

Um dos principais impactes positivos deste projecto será a alteração das dinâmicas actualmente
existentes, sendo que a implantação desta infra-estrutura pode funcionar como um pólo indutor de
novas dinâmicas populacionais e económicas. Não obstante, poderão ocorrer impactes negativos em
espaços de ocupação turística (existentes ou previstos), nomeadamente no loteamento da Herdade
da Vargem Fresca/Ribagolfe, uma vez que o desenvolvimento da actividade turística poderá ficar
condicionado ou mesmo comprometido, alterando assim as expectativas de negócio existentes e
assentes nos alvarás de loteamento. Considera-se este impacte negativo e de significância moderada
a nível local.
Por outro lado, atendendo à ocupação humana existente na envolvente próxima do NAL, prevê-se
que na fase de exploração ocorram impactes negativos associados à exposição destas populações a
níveis de ruído superiores aos valores limite legalmente admissíveis, não minimizáveis, com
implicações ao nível da qualidade de vida e prováveis efeitos negativos na saúde humana, pelo que
estas deverão ser realojadas. Considera-se este impacte significativo e de magnitude moderada a
nível local.
A avaliação de impactes, para as fases de construção e exploração, efectuada no EIA, incide sobre
quatro dimensões (actividades económicas e especialização produtiva; emprego e demografia;
competitividade e internacionalização; qualidade de vida, estrutura urbana e povoamento), indicando
os efeitos esperados para as várias escalas de abrangência territorial (in situ, regional e nacional).
Concorda-se com a escala de significância considerada no EIA.
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Fase de construção
Os impactes negativos na fase de construção relacionam-se com a instalação e funcionamento do
estaleiro, com as movimentações de veículos pesados, operações de terraplenagem, movimentação
de terras, desmatação e com as actividades de construção propriamente ditas, que tenderão a
originar o aumento de ruído e diminuição da qualidade do ar. Estes impactes, com tradução na
diminuição da qualidade de vida das populações, encontram-se analisados no âmbito daqueles
factores ambientais.
A construção do projecto implicará a afectação de montado de sobro, de eucaliptos, para fabrico de
celulose da fábrica CELBI/SILVICAIMA, de culturas arvenses e de sequeiro, e da funcionalidade da
barragem da Ilha dos Dois Salgueiros, em particular no que se refere ao acesso à água para combate
a incêndios no exterior.
Segundo o EIA (Aditamento) a exploração do montado de sobro constitui uma actividade acessória à
actividade que decorre no CTA, não sendo desenvolvida com propósitos económicos, referindo que a
compensação destas áreas será efectuada na área remanescente do CTA. Refere, ainda, que a área
de exploração de floresta de eucalipto do CTA (1.796 ha) corresponde a cerca de 3% da exploração
nacional de floresta de produção de eucalipto da empresa CELBI/SILVICAIMA. Consideram-se estes
impactes negativos com significância reduzida na perspectiva económica.
Segundo o EIA, a barragem da Ilha dos Dois Salgueiros tem como principal finalidade constituir uma
reserva de água para combate a incêndio, sendo utilizada pelos bombeiros da região quando
necessário. A construção do NAL implicará a demolição desta barragem e, consequentemente, a
perda do recurso hídrico. No entanto, manter-se-ão disponíveis outras reservas de água para
combate a incêndio existentes na área do CTA, considerando-se, assim, que este impacte não será
significativo.
Na fase de construção, a criação de postos de trabalho será efectuada de acordo com as
necessidades, as quais decorrerão ao longo de 11 semestres, e correspondem à criação de um
mínimo de 245 e um máximo de 2.976 postos de trabalho directos. Assim, atendendo à duração
desta fase, ao número de postos de trabalho directos a criar, considera-se este impacte positivo,
temporário, elevado quanto ao âmbito local e moderado no que se refere ao âmbito regional.
Relacionado com o acréscimo de pessoas ao local tenderão a ser dinamizadas as actividades
económicas locais, nomeadamente na área da restauração, e atendendo à dimensão do projecto,
considera-se que a fase de construção contribuirá para a dinamização de empresas e indústrias no
sector da construção civil. Consideram-se estes impactes positivos de significância elevada a nível
local e de significância moderada a nível regional.
Por outro lado, esta fase induzirá necessidades que ainda não conseguirão ser colmatadas pelo
tecido empresarial existente na região, prevendo-se, assim, a criação de novas empresas, bem como
a relocalização de outras. Resultado das exigências técnicas associadas à construção do projecto,
prevê-se que sejam reforçadas as actividades técnicas e de consultoria especializadas em áreas de
suporte à construção, controlo e acompanhamento do projecto. Neste contexto, considera-se que a
incrementação da actividade económica e do sector empresarial (quer pela dinamização do tecido
empresarial, quer pela criação de novas empresas) terá impactes positivos, moderados, de âmbito
local e regional, no que se refere à iniciativa empresarial e às actividades económicas. Quanto à
especialização produtiva consideram-se os impactes positivos e moderados no que se refere ao
âmbito local e reduzidos no que se refere ao âmbito regional.
Associado à dinamização das actividades económicas e à criação de postos de trabalho prevê-se o
aumento da população residente na região. Considera-se que o aumento populacional poderá induzir
pressão acrescida sobre algumas infra-estruturas de suporte, nomeadamente sociais, educacionais e
de saúde. Neste contexto, deverá ser definido um sistema de monitorização e avaliação da
capacidade de resposta destes equipamentos, por forma a que, junto das entidades competentes
nestas matérias e no âmbito do planeamento e ordenamento do território, estas situações sejam
atempadamente salvaguardadas.
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Fase de exploração
O NAL, enquanto projecto que permite a mobilidade de pessoas, bens e serviços, constitui-se como
um vector chave de desenvolvimento e afirmação estratégica do território, permitindo aumentar o
nível de internacionalização da economia e da competitividade territorial, pela facilitação que promove
ao acesso a diversos mercados e pela participação em cadeias de valor global.
No domínio da internacionalização, atendendo à necessidade do NAL de garantir serviços avançados
de suporte e a procura de níveis de serviço mais elevados inspirará fortes externalidades positivas,
uma vez que permitirá ao tecido económico português colocar bens, serviços e mercadorias mais
rapidamente nos mercados internacionais, além de que o território português poderá servir de porta
de entrada/saída ao tráfego europeu. Assim, a concretização do NAL reflectir-se-á de forma directa,
positiva e com significância elevada na competitividade internacional do país e na sua capacidade em
disputar, de forma concorrencial e sustentada, novos fluxos internacionais de bens e serviços.
Considera-se que o NAL, enquanto espaço dinâmico de interacção de elevado número de indivíduos
e de empresas, propicie a criação de oportunidades de negócio, incrementando assim a dinâmica
empresarial. Estas dinâmicas não ficando confinadas ao território do próprio aeroporto, tenderão a ser
ampliadas para a região envolvente, funcionando o projecto como um agente catalisador da iniciativa
empresarial local, regional e nacional, induzindo neste contexto um impacte positivo e de significância
extrema a nível local, de significância elevada a nível regional e de significância moderada a nível
nacional.
Associado à operacionalização do NAL, considera-se que na sua área de influência se verifique, a
médio/longo prazo, forte especialização produtiva, nomeadamente em actividades aeronáuticas e
serviços de apoio. Por outro lado, considera-se que o desenvolvimento económico local e regional
evoluirá para uma maior especialização nos sectores dos serviços e tecnológico, que será
catapultado em torno de actividades relacionadas directamente com o aeroporto, actividades que não
sendo relacionadas directamente com o aeroporto beneficiam da proximidade do mesmo, actividades
turísticas que passam por via do aeroporto a ter uma oferta mais competitiva. Considera-se este
impacte positivo e de significância elevada a nível local e regional e de significância moderada a nível
nacional.
O NAL, para além de contribuir para o desenvolvimento e concentração de actividades económicas,
funcionará como um catalisador de economias de aglomeração, isto é, contribuirá para a instalação
de empresas que partilham o uso de uma infra-estrutura comum. Segundo o EIA, estas empresas
terão, potencialmente, um carácter mais industrial e neste sentido o projecto dinamizará áreas
existentes e potenciará a criação de novas áreas. Considera-se este impacte positivo e de
significância elevada a nível local e de significância moderada a nível regional e nacional.
Segundo o EIA, os ganhos globais de emprego adicional na economia portuguesa, no ano de 2022,
podem atingir quase 26 mil empregos e no período entre 2022 e 2050, poderão atingir cerca de 41 mil
novos empregos, caso se venham a confirmar os acréscimos de procura de tráfego de passageiros e
mercadorias, totalizando, assim, a criação de mais 66 mil empregos. Consideram-se positivos,
elevados e de âmbito local e regional os impactes decorrentes da manutenção e criação de postos de
trabalho directos, bem como a criação de postos de trabalho indirectos associados à dinamização do
tecido empresarial na região. Considera-se este impacte positivo e de significância extrema a nível
local, de significância elevada a nível regional e de significância moderada a nível nacional
A oportunidade de desenvolvimento e especialização da estrutura económica e consequente
dinamização da oferta de emprego promoverá, por um lado, a atracção destes territórios, o que se
repercutirá no aumento significativo de população, com efeitos demográficos expressivos a nível local
e regional. A este nível, tal como já referido para a fase de construção, considera-se que o aumento
populacional induzirá forte pressão acrescida sobre algumas infra-estruturas de suporte,
nomeadamente sociais, educacionais e de saúde, pelo que o referido sistema de monitorização e
avaliação deverá acompanhar também a fase de exploração.
O desenvolvimento e especialização da estrutura económica irão trazer à região um paradigma de
conhecimento e qualificação mais elevado face às estruturas actualmente existentes, alavancando
maior exigência relativamente às habilitações literárias, bem como ao grau de especialização exigida
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aos trabalhadores. Considera-se este impacte positivo e de significância extrema a nível local, de
significância elevada a nível regional e negligenciável a nível nacional.
O NAL quer pela sua localização geográfica e características dos territórios envolventes, quer por
funcionar como uma porta de entrada de milhares de indivíduos promoverá o desenvolvimento do
sector do turismo, potenciando, assim a capacidade turística da região. Considera-se, ainda, que o
projecto ao contribuir para o desenvolvimento e a qualificação do sector do turismo, contribuirá em
grande medida para tornar a região mais atractiva e competitiva. Considera-se este impacte positivo e
de significância extrema a nível local, de significância elevada a nível regional e nacional.
Prevendo-se que o NAL permitirá a fixação de novos serviços de suporte caracterizados por um
maior valor acrescentado, face à situação de referência, e atendendo à procura esperada de
passageiros e de carga, é expectável que o aumento do potencial económico esperado induza o
aumento do PIB per capita. Considera-se este impacte positivo e de significância elevada ao nível
local, regional e nacional.
A actividade do NAL, por se relacionar com outros projectos estruturantes, que se enquadram numa
estratégia mais ampla de desenvolvimento, nomeadamente os portos de Setúbal e Sines, as
plataformas logísticas do Poceirão e Vila Franca de Xira, contribuirá em grande parte para garantir o
aproveitamento de sinergias que favoreçam a competitividade regional e nacional. Considera-se este
impacte positivo e de significância extrema a nível regional.
Face ao exposto, e de um ponto de vista global, considera-se que os efeitos esperados na economia
portuguesa evidenciam a importância do NAL quer ao nível da geração de riqueza, quer ao nível da
criação de emprego, capazes de impulsionar a economia portuguesa e gerar importantes dinâmicas
de desenvolvimento regional.
Medidas Minimização
No âmbito do factor ambiental socioeconomia concorda-se, na generalidade, com as medidas de
carácter geral apresentadas no EIA para a fase de construção.
Para a fase de exploração o EIA apresenta um conjunto de recomendações, estudos e medidas de
minimização específicas, algumas das quais se relacionam com as dinâmicas de gestão territorial que
deverão acompanhar o desenvolvimento do projecto do NAL, as quais claramente extravasam as
competências do proponente, pelo que não se subscrevem.
No ponto 7 do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de estudos e medidas específicas
cuja adopção se considera fundamental para a minimização dos impactes negativos identificados e
potenciação dos impactes positivos.
Síntese Sectorial
Os principais impactes identificados ao nível socioeconómico são positivos e muito significativos, a
nível local, regional e até nacional, salientando-se, nomeadamente:
• O NAL constitui-se como um vector chave de desenvolvimento e afirmação estratégica do
território, permitindo aumentar o nível de internacionalização da economia e da competitividade
territorial, pela facilitação que promove ao acesso a diversos mercados e pela participação em
cadeias de valor global.

• O NAL enquanto projecto estruturante desempenhará um papel preponderante na redefinição
da morfologia económica e social dos territórios de proximidade, impulsionando o
desenvolvimento local e regional nomeadamente ao nível económico, empresarial e
demográfico. Assim, o NAL perspectiva-se como uma infra-estrutura capaz de estimular a
economia e as actividades económicas, o alargamento dos mercados, a criação de emprego, a
atractividade territorial e o perfil demográfico, promovendo a competitividade e catalisando o
desenvolvimento económico e social à escala local, regional e nacional.
• O NAL contribuirá para o desenvolvimento e concentração de actividades económicas quer na
sua área envolvente directa, quer na sua área envolvente alargada, funcionando como um
catalisador de economias de aglomeração.
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• A especialização da estrutura económica dinamizará a oferta de emprego e a atracção dos
territórios de proximidade o que se repercutirá positivamente na especialização da economia e
na qualificação, especialização e nível habilitacional dos trabalhadores.
Não obstante, poderão ocorrer impactes negativos em espaços de ocupação turística (existentes ou
previstos), nomeadamente no loteamento da Herdade da Vargem Fresca/Ribagolfe, uma vez que o
desenvolvimento da actividade turística poderá ficar condicionado ou mesmo comprometido,
alterando assim as expectativas de negócio existentes e assentes nos alvarás de loteamento.
Considera-se este impacte negativo e de significância moderada a nível local.
Atendendo à ocupação humana existente na envolvente próxima do NAL, prevê-se que na fase de
exploração ocorram impactes negativos associados à exposição destas populações a níveis de ruído
superiores aos valores limite legalmente admissíveis, não minimizáveis, com implicações ao nível da
qualidade de vida e efeitos negativos prováveis na saúde humana, pelo que se considera que estas
deverão ser realojadas. Considera-se este impacte significativo e de magnitude moderada a nível
local.
5.11. Acessibilidades e Transportes
Caracterização da Situação Actual
A rede rodoviária ao nível regional é constituída por um conjunto de vias classificadas na rede
rodoviária fundamental e complementar do PRN 2000 (Plano Rodoviário Nacional 2000). Na área em
estudo a rede fundamental é constituída por dois itinerários principais, ambos com perfil de autoestrada, designadamente o IP7/A2 e o IP1/A12, sendo a rede rodoviária complementar compreendida
pelas seguintes vias; IC11/A13, IC3, IC21, IC32, EN4, EN10, EN114, EN114-3, EN118, EN119 e
EN251.
Este conjunto de infra-estruturas, em articulação com o IC32 (CRIPS), garante boas acessibilidades
rodoviárias, nomeadamente nos contextos territoriais da AML-Norte e da AML-Sul, assim como boas
ligações ao Norte (A12/Ponte Vasco da Gama/A1 e A13) e ao Sul (A2) do País e a Espanha (A6). A
A2 assegura, ainda, uma boa acessibilidade ao sector Sul da região de polarização metropolitana,
sendo a ligação à zona Norte desta região garantida pela A13-A10.
Com base no cálculo das isócronas para avaliar os tempos de percurso entre o NAL e os principais
centos urbanos, verifica-se:

• O NAL encontra-se a menos de 40 minutos da maioria do território da AML-Sul e da cidade de
Lisboa. Em termos gerais, esta isócrona é delimitada, a Norte, pelos concelhos de Salvaterra
de Magos, Benavente, Coruche e Odivelas, a Sul, pelos concelhos de Alcácer do Sal, a Este,
pelo concelho de Montemor-o-Novo e, a Oeste, pelos concelhos do Seixal.

• Relativamente à AML-Norte apenas o corredor Cascais – Sintra-Mafra apresenta uma
distância-tempo superior a 40 minutos.
• Os concelhos de Évora, Santarém, Torres Vedras e Alcácer do Sal ficam a cerca de 45 minutos
do NAL.

• A isócrona dos 60 minutos estende-se para Norte até Torres Novas e a Sul até Santiago do
Cacém.

Com base na informação disponibilizada pelo “Estudo de Tráfego dos acessos rodoviários ao NAL”
(TIS, Abril de 2009) e pelo “Estudo de Geração e Repartição de Tráfego Terrestre do Novo Aeroporto
de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete” (Way2Go, Agosto de 2009), o EIA explicita os valores
para o Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) actual (2 sentidos) nas principais vias da área em estudo,
tal como se indica no quadro seguinte:
Quadro 5.4: Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) nas principais vias
Vias
Ponte 25 de Abril
Ponte Vasco da Gama
Ponte de Vila Franca de Xira

TMDA (veículos/2 sentidos)
150.000
65.000
19.000
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Ponte do Carregado
5.500
Almada/Seixal
90.000
Corredor
Seixal/Setúbal
52.000
IP1/IP7/A2
Setúbal/Palmela
38.500
IC32
> 44.000
IP1/A12
18.980
IP6/A7
9.600
A13/IC11
5.600
IC3
18.900
EN251
Variando entre 3.800/5.600
EN4
Variando entre 5.600/8.140
ER5
2.700
EN118
Variando entre 12.600/9.800
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

Verifica-se, assim, que em termos de circulação, os principiais estrangulamentos registam-se na
Ponte 25 de Abril e nos acessos imediatos à A2 situados na proximidade daquela infra-estrutura.
No que concerne às acessibilidades ferroviárias, a rede regional é constituída por seis linhas,
designadamente a Linha do Norte, Linha de Cascais, Linha de Sintra, Linha de Cintura, Linha do Sul
e Linha do Alentejo, sendo que nenhuma delas serve directamente a área de implantação do NAL e
constituindo o Poceirão e o Pinhal Novo as estações mais próximas. De referir, que a configuração do
sistema ferroviário existente impõe constrangimentos no que respeita aos tempos de percurso,
nomeadamente nas ligações dos concelhos de Alcochete, Montijo, Moita e Barreiro à AML-Norte, que
deverão ser colmatadas com a construção da Terceira Travessia do Tejo (TTT), o que permitirá o
fecho do anel ferroviário metropolitano.
Com base no “Estudo de Geração e Repartição do Tráfego Terrestre no Novo Aeroporto de Lisboa no
Campo de Tiro de Alcochete”, as estações com maiores volumes de entradas e saídas de
passageiros são as estações do Oriente (cerca 31.800 passageiros), seguindo-se as estações do
Pragal (cerca de 15.000 passageiros) e Corroios (13.200 passageiros). Os menores volumes diários
registam-se nas estações do Fogueteiro (8.200 passageiros) e Pinhal Novo (3.900 passageiros).
No que respeita às infra-estruturas portuárias, verifica-se que os portos de Lisboa e Setúbal se
encontram a menos de 30 minutos do NAL e que o Porto de Sines se encontra na isócrona dos 30 a
60 minutos. Quanto à distribuição do movimento de mercadorias por porto e por tipo de carga
relativamente ao total nacional no ano de 2007, a situação é assim caracterizada pelo EIA:
• Na carga geral (que inclui a carga fraccionada, a carga contentorizada e a carga Ro-Ro) o
Porto de Lisboa assume uma posição relevante movimentando cerca 54%, seguindo-se os
portos de Setúbal e Sines com volumes semelhantes (22% e 24%, respectivamente).
• A análise do segmento da carga fraccionada permite concluir que o maior peso é detido pelo
Porto de Setúbal (77%), seguindo-se o Porto de Lisboa (22%) e o Porto de Sines (2%).
• Em termos de carga contentorizada, cerca de 38% é movimentada no Porto de Lisboa, 30% no
Porto de Sines e apenas 3% no Porto de Setúbal.

• No que se refere à carga Ro-Ro (a que assume menor expressão em termos de movimentos
destes portos ), a quase totalidade é movimentada no Porto de Setúbal (99%).
• Nos granéis sólidos, os maiores movimentos foram registados nos portos de Lisboa (39%),
Sines (35%) e Setúbal (26%), enquanto que nos granéis líquidos se destacou claramente o
Porto de Sines (89%).

Relativamente às capacidades instaladas (2007), o EIA refere que o Porto de Lisboa apresenta a taxa
de utilização mais elevada, com 63,29%, seguindo-se os portos de Setúbal (58,7%) e Sines (58,44%),
o que significa um bom desempenho das infra-estruturas existentes. No tocante à carga fraccionada,
o Porto de Setúbal, que apresenta uma taxa de 87%, começa a aproximar-se de uma situação de
congestionamento. Relativamente aos granéis sólidos, o Porto de Setúbal (91%) destaca-se com as
taxas mais elevadas, indiciando assim uma utilização próxima do nível de congestionamento.
No que se refere ao sector aeroportuário, verifica-se que a Portela constitui o principal aeroporto
nacional, tendo movimentado, em 2008, 55% dos passageiros e 65% da carga dos aeroportos
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nacionais, assumindo-se como o principal “hub nacional”, o que significa que se trata do principal
ponto de confluência de fluxos aéreos e de transferência de passageiros e carga com origens e
destinos diversos. De referir, que a Portela tem vindo a acentuar a sua vocação de aeroporto
internacional no tráfego comercial de passageiros (que constitui cerca de 85% do tráfego comercial
total em 2008).
A movimentação de carga no Aeroporto da Portela apresentou um crescimento de cerca de 11%
entre 2002 e 2008, destacando-se o aumento registado no último ano de cerca de 7%. No entanto,
desde 2004 estes valores têm vindo a diminuir (entre 2005 e 2006 registou-se uma redução de 0,9%
nos fluxos de carga, o que corresponde a menos 758,9 toneladas transportadas por via aérea no
aeroporto da Portela) o que resulta, segundo o EIA, da incapacidade que o Terminal de Carga da
Portela apresenta para dar resposta à procura, levando a TAP a deslocar para o Aeroporto Francisco
Sá Carneiro parte desta operação.
Evolução da Situação na Ausência do Projecto
Do ponto de vista das acessibilidades rodoviárias, encontra-se previsto um conjunto relevante de
novos projectos, salientando-se pela sua importância:
• A conclusão do IC30 que estabelecerá a ligação entre Sintra e Alcabideche.
• A conclusão do IC17 (CRIL – Circular Regional Interior de Lisboa).

• O IC13 que estabelecerá a ligação entre o Montijo (IP1) e Galegos, com perfil de auto-estrada
nos troços localizados nas imediações do NAL, nomeadamente entre o Montijo e o nó do
IC11/A13.

• A Terceira Travessia do Tejo entre Chelas e o Barreiro, com componentes rodoviária e
ferroviária (incluindo a alta velocidade).

• O IC32 na ligação Funchalinho (IC20)/Coina, cuja construção representa a finalização da
Circular Rodoviária Interna da Península de Setúbal (CRIPS).

A concretização destas infra-estruturas rodoviárias acarretará diminuições significativas nos tempos
de percurso na generalidade das deslocações, que se reflectirão no alargamento generalizado das
isócronas face à situação actual. De acordo com os estudos de tráfego efectuados é previsível
também uma tendência generalizada no crescimento do tráfego (resultante dos aumentos da
mobilidade e da motorização, do tráfego induzido e do tráfego desviado) nas três travessias do Tejo,
mesmo sem a concretização do NAL na zona do CTA.
Deste modo, perspectiva-se um agravamento das condições de circulação em alguns troços da A2 e
na Ponte 25 de Abril, esta última permanecendo como a via com maiores constrangimentos.
Prevêem-se, ainda, estrangulamentos na Ponte Vasco da Gama que, com os crescimentos de
procura estimados, deverá passar de um nível de serviço C para um nível de serviço E (capacidade),
sendo, contudo, expectável, que uma intervenção de alargamento do número de vias nesta infraestrutura (até 2050), só ocorra caso se venha a concretizar o NAL no CTA.
No que respeita às acessibilidades ferroviárias, encontra-se prevista a construção da linha de alta
velocidade Lisboa – Madrid (em bitola Europeia UIC – 2 vias) e da rede convencional (em bitola
ibérica – 2 vias). Enquanto que a linha de alta velocidade assumirá um papel fundamental para
assegurar as ligações de âmbito nacional de longo curso e de transporte internacional, à rede
ferroviária convencional caberá a função de assegurar as ligações de âmbito regional e suburbano,
nomeadamente através da ligação da Linha de Cintura e da Linha do Norte com a Linha do
Alentejo/Praias do Sado, permitindo fechar o anel ferroviário metropolitano, passando a ser possível
realizar serviços suburbanos entre Lisboa e o eixo Barreiro/Pinhal Novo.
O EIA destaca, também, a designada Plataforma Logística do Poceirão (rodo-ferroviária), infraestrutura que assume um papel de apoio à AML e aos portos de Lisboa e Setúbal, constituindo um
importante investimento para a dinamização da actividade económica nacional e regional, através da
articulação de fluxos logísticos internacionais, nacionais e regionais e do aumento da área de
influência dos portos, em resultado da oferta de actividades logísticas complementares às portuárias.
Tem assegurado um serviço ferroviário regular com os portos de Sines, Setúbal e Lisboa,
possibilitando a consolidação do tráfego portuário destinado a Espanha e restante Europa.
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De referir, ainda, a designada Plataforma Logística de Lisboa Norte, localizada na Castanheira do
Ribatejo, e que se encontra em fase de infra-estruturação. Trata-se de uma plataforma multimodal
marítima, rodo-ferroviária, de apoio à AML e ao Porto de Lisboa, apresentando funções semelhantes
às da plataforma do Poceirão e para a qual se estima uma procura de cerca de 1.000 milhões de
toneladas anualmente.
Relativamente à actividade portuária, e com base nas “Orientações Estratégicas para o Sector
Marítimo Portuário”, é possível antever um conjunto de investimentos e evoluções para os três portos
em causa (Lisboa, Setúbal e Sines), tendo em conta o seu perfil e especialização funcional,
perspectivando-se crescimentos significativos na movimentação de mercadorias.
No que se refere à projecção da situação actual para o sistema aeroportuário, e verificando-se os
constrangimentos de capacidade face à procura instalada e prevista para os próximos anos, o EIA
destaca a execução do Plano de Desenvolvimento da Portela, em curso, com o objectivo de expandir
a capacidade desta infra-estrutura até ao seu limite, ou seja, até atingir o processamento de 40
movimentos/hora, o que, considerando o actual mix de frota, conduzirá a um processamento de cerca
de 18 milhões de passageiros, mantendo níveis de qualidade de serviço aceitáveis face aos
standards internacionais. Estima-se que este volume de passageiros venha a ser atingido em 2018,
data após a qual se prevê uma degradação da qualidade de serviço prestado.
Identificação e Avaliação de Impactes
Fase Prévia à Construção
Nesta fase serão realizadas as operações de desmilitarização, com o objectivo de remover todos os
vestígios de engenhos explosivos, munições ou similares que se encontrem no local, à superfície, ou
enterrados, não se perspectivando que o aumento pontual do tráfego rodoviário devido ao transporte
de equipamento tenha consequências na rede viária, pelo que os impactes negativos, tal como
referido pelo EIA, consideram-se temporários e reversíveis, com magnitude e significância
negligenciáveis.
Não obstante, eventuais actividades de condução a destino final de solos contaminados poderão ter
consequências no aumento do tráfego rodoviário na rede viária existente, sendo que a incerteza
sobre a necessidade ou dimensão desta acção, leva a que se classifiquem os impactes negativos
como temporários e reversíveis, com magnitude e significância indeterminadas.
Fase de Construção
Os principais impactes na fase de construção relacionam-se com o acréscimo de tráfego rodoviário,
nomeadamente de tráfego de pesados provocado pelas necessidades de transporte de materiais de
construção e pessoas para as actividades construtivas do NAL.
Os impactes sobre a rede rodoviária regional deverão ter uma expressão reduzida, uma vez que,
apesar da actividade de construção do NAL contribuir para o acréscimo de tráfego rodoviário, este
não deverá ser responsável pela degradação do seu desempenho (isto é, pelo agravamento do nível
de serviço), tendo em consideração o número de veículos pesados que acederão à obra por cada um
dos três acessos previstos para a fase de construção (cerca de 25 camiões/dia durante 12 meses,
correspondente à fase de desarborização e desmatação e cerca 65 camiões/dia, durante 3,5 anos,
para o transporte de materiais de construção).
Importa referir, que o facto do balanço de terraplenagens no NAL ser nulo constitui um factor que
contribui decisivamente para a valoração dos impactes negativos, que se consideram temporários e
reversíveis, com magnitude moderada e significância reduzida.
O aumento potencial do tráfego ferroviário e marítimo de mercadorias, eventualmente induzido pelo
acréscimo do transporte de materiais de construção, poderá constituir um benefício para actividade
comercial da ferrovia e dos portos (com efeitos induzidos na actividade económica da região),
considerando-se por essa razão um impacte positivo temporário e reversível, com magnitude e
significância indeterminadas.
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Fase de Exploração
Os principais impactes identificados para esta fase são:

• O aumento das acessibilidades rodoviárias a nível local e regional
A implementação do NAL vai implicar a construção da A33 (IC13) interligando a A12 (IP1) e a
A13 (IC11), prevista no PRN 2000, que deverá sofrer ajustes no traçado no sentido de
proporcionar melhores condições de acessibilidade ao NAL (explorada em regime de cobrança
de portagem para o utilizador), bem como do troço do IC13 estabelecendo a ligação entre a
A13/IC11 e a EM515 e, ainda, da Ligação da EN4 ao NAL (nova via), a partir da EN4, entre o
IC32 e a EN10, constituindo uma alternativa não portajada nas ligações entre o NAL e os
concelhos de Vendas Novas e Montemor-o-Novo, para além da requalificação da EM533 a
partir da EN10 e que constituirá uma importante alternativa não portajada nas ligações ao
concelho do Montijo, da requalificação da EN4 no troço de acesso directo ao NAL e da
requalificação da EM533, que estabelecerá a ligação da EN10 ao NAL. Prevê-se igualmente o
alargamento da Ponte Vasco da Gama para 2x4 vias.
Não obstante, o EIA refere que, de acordo com os cálculos efectuados, não se registarão
ganhos significativos em termos das principais ligações a nível regional, nomeadamente nos
tempos de percurso entre o NAL e os principais centros urbanos da área em estudo, pelo que o
impacte, tal como referido pelo EIA, terá sinal positivo, apresentará carácter permanente e
irreversível, mas com magnitude e significância moderadas.

• O aumento do tráfego rodoviário:
Com base na modelação efectuada prevê-se que a entrada em funcionamento do NAL (2018)
acarretará um aumento significativo do tráfego rodoviário nas travessias do Tejo, mas também
na A13 (acesso Norte do NAL). Estima-se que os maiores crescimentos do tráfego (acréscimos
superiores a 10.000 veículos/dia) ocorram na A2 (troços de acesso à Ponte 25 de Abril,
nomeadamente entre o entroncamento do IC20 e a ponte), na A12 (na travessia do Tejo nos
troços na proximidade do NAL) e no IC3/A33 entre Alcochete e o NAL. Estimam-se ainda
aumentos significativos no tráfego (entre 5.000 a 10.000 veículos/dia) em alguns troços da A2
(na imediação do NAL) e na A12 no troço de ligação a Setúbal. Ainda com base na modelação,
e segundo o EIA, em 2030 o TMDA terá uma distribuição semelhante a 2018, verificando-se a
ocorrência dos maiores crescimentos nas imediações do NAL nos troços das vias já
identificadas para 2018. Em 2050 o TMDA continuará a corresponder à evolução da situação
verificada em 2018 e 2030.
Em face da modelação realizada perspectiva-se que a concretização do NAL venha a gerar um
acréscimo diário de cerca de 350.000 a 500.000 viagens em transporte individual (em 2018 e
2050, respectivamente) causando, assim, um acréscimo importante da procura na rede
rodoviária. A comparação dos níveis de serviço estimados para 2050 com a concretização do
NAL e para este mesmo ano na situação da projecção na ausência do projecto permite concluir
que, apesar da entrada em funcionamento do NAL acarretar um acréscimo diário de viagens na
rede viária envolvente, os problemas de congestionamento deverão cingir-se às vias da rede
que teriam problemas de desempenho independentemente da geração de tráfego do NAL.
Assim, o EIA aponta para a degradação do nível de serviço com a concretização do NAL nas
seguintes vias:
o Alguns lanços do IC32 de ligação entre Almada e a A33, em que se prevê em 2050 um nível
de serviço A na situação sem NAL e níveis de serviço B e C com o NAL.
o O lanço do IC3/A13, no qual se prevê a degradação do nível de serviço C (sem NAL) para o
nível de serviço D (com NAL).
o No IC21, em se estima que em 2050 possam registar-se alguns problemas, estimando-se
um nível de serviço B para a situação sem NAL e um nível de serviço E para a situação com
NAL.
o Ponte Vasco da Gama, em que se estima em 2050 a degradação do nível de serviço B
(sem NAL) para o nível de serviço C (com NAL).
De referir, que o desenvolvimento das zonas de actividade económica e o crescimento da
dinâmica económica que se espera que a concretização do NAL venha a induzir na margem
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Sul acarretará, ainda, acréscimos de tráfego nas redes que se encontram indirectamente
relacionadas com o NAL.
Em síntese, e em consonância com o EIA, considera-se que o impacte resultante do aumento
de tráfego provocado pela existência do NAL no desempenho da rede rodoviária em estudo é
negativo, com magnitude significância elevadas.

• Reestruturação da oferta de serviços de transportes públicos rodoviários de passageiros
Pela tipologia de funções que se encontram afectas presentemente ao CTA, este destino não é
servido por transportes públicos rodoviários pelo que, com a construção do NAL, terão
necessariamente que ocorrer alterações significativas neste domínio. Face às origens/destinos
dos passageiros e funcionários do Aeroporto da Portela é possível perspectivar alguns serviços
que deverão ser concretizados, designadamente uma reestruturação da rede de serviços de
transporte público de passageiros da AML, serviços tipo (Shuttle) entre o NAL e a região de
Cascais/Sintra, devido aos volumes de procura de turistas, e serviços de transporte em
autocarros de agências de viagens, hotéis e outros serviços ocasionais.
Na globalidade entende-se que a reestruturação terá um efeito benéfico no sistema de
acessibilidades e transportes, considerando-se, tal como referido no EIA, que o impacte será
positivo com magnitude e significância moderadas.

• Aumento das acessibilidades ferroviárias
A acessibilidade ferroviária ao NAL será assegurada através da ligação deste à linha de alta
velocidade Lisboa – Madrid (em bitola europeia e em bitola ibérica) e à Linha do Alentejo,
encontrando-se previstos serviços distintos (ver quadro 3.14 do presente Parecer). As
previsões de tráfego de passageiros nos acessos ferroviários ao NAL indicam-se no quadro
seguinte:
Quadro 5.5: Previsões de tráfego de passageiros nos acessos ferroviários
Tipologia
2017
Shuttle
412.057
Ferroviário convencional
507.960
Alta Velocidade
186.990
Total
1.107.007
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

2022
464.487
570.855
200.210
1.235.552

2030
582.562
662.255
215.461
1.460.277

Considera-se que a componente ferroviária constitui um elemento fundamental das
acessibilidades ao NAL e do próprio sistema de transportes metropolitano, sendo que a
concretização do novo aeroporto poderá potenciar a criação de novos serviços ferroviários
suburbanos de ligação a Lisboa e a Setúbal, e mesmo novos serviços de longo curso,
contribuindo para melhorar as ligações inter-regionais quer relativamente ao transporte de
passageiros quer de mercadorias.
Deste modo, no que respeita às acessibilidades ferroviárias, e em consonância com o EIA,
considera-se que o impacte será positivo com magnitude e significância moderadas.

• Contributo para a dinamização do sistema logístico regional e nacional
Em termos do sistema logístico, a concretização do Centro de Carga Aérea (CCA) do NAL com
cerca de 15 a 20 ha (e consequente desactivação do centro de carga aérea do Aeroporto de
Lisboa), faz perspectivar um forte crescimento do segmento de carga aérea decorrente da
maior disponibilidade de espaço dedicado a este segmento e das melhores acessibilidades que
se estabelecerão. Por outro lado, a concretização do CCA do NAL e respectiva desactivação
do CCA da Portela permitirá desviar o tráfego que actualmente utiliza uma parte da rede
rodoviária principal da cidade de Lisboa, actualmente congestionada, para outras vias com
melhores níveis de desempenho. De referir, por exemplo, que o tráfego de mercadorias com
destino a toda a zona Sul do país poderá passar a fazer-se directamente, não atravessando a
cidade de Lisboa, o mesmo podendo acontecer em relação ao tráfego com destino ao Norte,
através do IC3, possuindo ainda a vantagem do fácil acesso ao modo ferroviário.
Neste contexto, concorda-se com a avaliação efectuada no EIA, considerando-se que os
impactes terão sinal positivo com magnitude elevada e significância moderada.
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• Potenciação da actividade comercial dos portos de Lisboa, Setúbal e Sines
A concretização do NAL deverá induzir o desenvolvimento do hinterland dos portos de Sines,
Setúbal e Lisboa permitindo, assim, o crescimento da sua actividade, nomeadamente através
do contributo para a dinamização da actividade económica das empresas localizadas na área
de influência do NAL e atracção de novas empresas que possam necessitar de se localizar na
proximidade do NAL e do porto. A proximidade destes portos ao NAL e às novas plataformas
logísticas programadas para a região de Lisboa e Vale do Tejo, associada à melhoria das
acessibilidades ferroviárias (onde se inclui a Terceira Travessia do Tejo, que permitirá fechar o
anel ferroviário da AML) poderá também constituir uma oportunidade para o desenvolvimento
de um cluster industrial ligado ao NAL, que recorra à importação e exportação de componentes
por via marítima.
A tipologia de efeitos esperados ao nível do sistema logístico e portuário permite perspectivar
que os impactes tenham sinal positivo de magnitude moderada e significância elevada, tal
como referido pelo EIA.
Monitorização
Encontra-se prevista no EIA a necessidade de monitorização dos acessos ao NAL, nas fases de
construção e exploração, por forma conhecer o desempenho das vias e a necessidade de
implementação de eventuais medidas de minimização, situação com a qual se concorda.
Importa também referir, como muito relevante, o facto da monitorização na fase de exploração ser
estendida à análise dos padrões de mobilidade dos trabalhadores e visitantes, por forma a que, caso
se verifique a necessidade, se proceda à melhoria do sistema de transportes públicos ao NAL.
Síntese Sectorial
Os principais impactes negativos identificados nas acessibilidades e no sistema de transportes
ocorrerão na fase de exploração do NAL, e serão resultantes do aumento do tráfego rodoviário na
rede existente e consequente degradação dos níveis de serviço, impactes estes que se perspectivam
com magnitude e significância elevadas. Não obstante, haverá também lugar a impactes positivos
relevantes, designadamente o aumento das acessibilidades ferroviárias e da respectiva quota modal,
bem como a potenciação da actividade comercial dos portos de Lisboa, Setúbal e Sines, cuja
magnitude e significância se perspectivam entre moderada e elevada.
5.12. Património
Caracterização da Situação Actual
Em termos metodológicos o EIA considerou como zonas de estudo, uma Área de Incidência directa
do projecto (AI) que corresponde ao conjunto formado pela área de implantação do NAL e por uma
faixa envolvente de 200 metros e Zona Envolvente (ZE) que corresponde a uma faixa circundante à
AI com 2 km de extensão, em relação ao seu limite exterior.
Foram também caracterizadas e devidamente avaliadas as áreas referentes aos Projectos Conexos –
infra-estruturas de adução de gás e abastecimento de água, não se encontrando ainda definido,
nesta fase, o corredor relativo à ligação eléctrica do NAL.
A caracterização da situação de referência do factor Património baseou-se na pesquisa documental e
bibliográfica, identificando, descrevendo e georreferenciando as ocorrências existentes, não só as
que dizem respeito ao património arqueológico como arquitectónico e etnográfico, tanto na AI como
na ZE. A equipa elaborou ainda, para área de estudo, uma análise fisiográfica, geomorfológica e
toponímica.
Para a fase de trabalho de campo o EIA refere que foi efectuado, na zona do NAL, um
reconhecimento dos elementos identificados na pesquisa documental (cinco ocorrências de carácter
arqueológico), bem como uma prospecção sistemática da área de incidência do projecto, resultando
num total de cento e dezoito registos (n.º de ocorrências com fichas).
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No que diz respeito aos Projectos Conexos - abastecimento de água e gás - foi feita a prospecção
sistemática num corredor com 400 metros de largura, tendo sido inventariado um conjunto de oito
elementos onde apenas dois são de carácter arqueológico, possuindo os restantes valor patrimonial
reduzido.
Para o registo das ocorrências, utilizou-se uma ficha tipo e executou-se a sua implantação apenas em
cartografia à escala 1:25.000 visto que as restantes escalas, referidas como escala de projecto, não
são mais que ampliações desta.
Os elementos de interesse cultural repartem-se em diversas tipologias tais como: vestígios
arqueológicos, construções militares e edificações de carácter rural. Dentre destes três grupos
alcançam maior expressividade os elementos com cronologia pré-histórica. Relativamente a este
último grupo refira-se que a maior parte são achados isolados que podem estar relacionados ou não
com zonas de habitat. Realce deverá ser dado igualmente a uma ocorrência de época romana que
poderá corresponder a uma Necrópole.
Relativamente aos elementos de carácter rural (edifícios e poços) considera-se que os mesmos não
possuem valor patrimonial e que todos os poços referenciados deverão ser antes avaliados no âmbito
dos Recursos Hídricos. Dentro deste grupo, considera-se que apenas a ocorrência n.º 26 - Fonte do
Chafurdo visto apresentar alguma “sofisticação” na técnica de construção, interesse tipológico e uma
relativa antiguidade, poderá considerar-se possuir algum valor patrimonial.
Por outro lado apenas se considerou como dignos de registo os elementos nº 21 (Arieiro 1), n.º 30
(Monte do Cacho 1), n.º 33 (Monte do Cacho 3), n.º 58 (Cabeço dos Bácoros 1) e n.º 103 (Torre do
Campo de Tiro de Alcochete) todos eles correspondendo a torres de vigilância. O relativo interesse
destas construções relaciona-se, sobretudo, com as diferentes tipologias e distintas técnicas de
construção, formando um conjunto peculiar tendo em conta o contexto em questão.
Por último, importa referir que grande parte das áreas que foram alvo de prospecção apresentava
visibilidade reduzida não permitindo, por essa razão, uma caracterização exaustiva em termos
arqueológicos.
Analisando a área de implantação do projecto será necessário ter em conta que se trata de uma zona
reconhecida, desde períodos recuados, como local ideal para a implantação de comunidades
humanas, vista a sua proximidade ao estuário do Tejo e às inúmeras linhas de água existentes,
resultando assim na notável percentagem de vestígios relacionados com a presença humana durante
a Pré-História.
Identificação e Avaliação de Impactes
As principais actividades com impacte para o Património são sobretudo a acções de desarborização,
desmatação, decapagem e movimentação de terras, sobretudo na área da ribeira de Vale Cobrão.
Convém salientar a falta de visibilidade de parte do terreno prospectado que impediu, como já
referido, não só uma adequada caracterização da área, como uma correcta avaliação de impactes.
Dos cento e dezoito elementos inventariados refira-se, como já foi destacado, a importância dos
achados relativos à presença humana em Época Pré-Histórica, nomeadamente os que correspondem
a manchas de ocupação, como, por exemplo, as ocorrências n.º 43 – Ribeira do Vale Cobrão 2, n.º
63 – Cabeço dos Bácoros 2 e n.º 84 – Silvados 5.
Em termos de impactes foram consideradas no EIA quatro situações:
1.
2.
3.
4.

Afectação de sítios arqueológicos.
Afectação de construções militares e rurais.
Afectação de achados isolados.
Afectação de ocorrências na faixa envolvente à plataforma de implantação do NAL.

Dentro do panorama geral, considera-se que as situações 1 e 3 serão aquelas que, em termos
patrimoniais, se revelam mais importantes, dado que as ocorrências relativas ao ponto 2 não
possuem valor patrimonial significativo. Acresce o facto de, pela amostragem apresentada no EIA,
que os impactes sobre o património arqueológico serão em muito maior escala do que agora se pode
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calcular e que estes impactes terão uma significância muito elevada, implicando, certamente, a
destruição irreversível de sítios com importância cultural assinalável. Neste caso convém realçar que,
a grande maioria de achados isolados podem vir a relacionar-se entre si resultando em áreas de
ocupação humana alargadas, sobretudo se tivermos em consideração a proximidade/concentração
de alguns vestígios.
Assim sendo, torna-se essencial que sejam aplicadas um conjunto de Medidas de Minimização tanto
para a fase de projecto de execução como para a fase de construção, de modo a garantir a
preservação da memória dos sítios, através do seu registo arqueológico.
Tendo em conta não só a riqueza arqueológica da zona, com grande percentagem de elementos já
detectados só nesta primeira campanha de trabalhos como, também, pelo seu interesse em termos
ecológicos e de modo a contribuir positivamente, não só para um melhor conhecimento da região em
termos culturais, como também em termos ambientais, convertendo-se, assim, potenciais impactes
negativos em mais-valias, tanto para o projecto como para os cidadãos em geral, considera-se que
deve ser também implementado um conjunto de Medidas Compensatórias, no qual se inclui a criação
de um Núcleo Interpretativo.
Julga-se, ainda, que deve ser implementado um conjunto de Medidas Compensatórias de modo a
contribuir positivamente não só para um melhor conhecimento da região em termos culturais como
também em termos ambientais, convertendo-se assim potenciais impactes negativos em mais-valias
tanto para o projecto como para os cidadãos em geral.
Esta proposta justifica-se não só pela riqueza arqueológica da zona, com grande percentagem de
vestígios já detectados durante os trabalhos relativos ao EIA como, também, pelo seu interesse em
termos ecológicos.
De notar que o NAL causará impactes directos, negativos, muito significativos, irreversíveis e de
elevada magnitude sobre o património arqueológico, dado que todo o terreno será objecto de
terraplenagens ou aterros, tornando praticamente impossível compatibilizar a preservação destes
testemunhos com o projecto. Assim, propõe-se a criação de um Núcleo Interpretativo Temático
dedicado ao Património e à Ecologia no interior do Aeroporto, numa zona a estabelecer, mas que
deverá corresponder ao local mais frequentado pelos utilizadores.
Importa referir que a relação que se pretende estabelecer entre os vestígios arqueológicos, a
geomorfologia e os recursos naturais existentes é óbvia sobretudo se tivermos em conta que, a
maioria das ocorrências inventariadas, data da Pré-História. Neste âmbito importa lembrar que o NAL
se localiza precisamente num território de trânsito entre os estuários do Tejo e Sado.
Entende-se por Núcleo Interpretativo Temático do Novo Aeroporto de Lisboa (NITNAL) um espaço
expositivo, a inaugurar com o Aeroporto, onde seja possível comunicar o significado dos valores
naturais e culturais da região, através de um conjunto de meios, se possível interactivos, que
contribuam para tornar o espaço num local pedagógico, atractivo e dinâmico.
Os conteúdos para o Núcleo que agora se propõe serão fornecidos sobretudo pelos estudos de
carácter científico, inerentes ao próprio desenvolvimento do projecto, realizados no âmbito da
Arqueologia e da Ecologia, mas que poderão ser alargados a outras temáticas tais como – Plano de
Gestão Ambiental do NAL e Reserva Natural do Estuário do Tejo.
Considera-se também relevante a criação de um Núcleo com estas características dado que, na
maior parte dos casos, o Aeroporto é o primeiro contacto dos turistas com o País, podendo assim
converter-se num bom “cartão-de-visita”, informando, desde logo, sobre os valores ambientais e
culturais da região e, eventualmente, possibilitar um conjunto de informações complementares de
carácter turístico.
Medidas de Minimização
No ponto 7 do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se
considera fundamental para a minimização dos impactes identificados.
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Síntese Sectorial
O estudo realizado para o factor Património permitiu verificar que área onde se implanta o projecto é
muito rica em testemunhos arqueológicos nomeadamente de Época Pré-Histórica, tendo ainda sido
identificados um conjunto importante de sítios inéditos de época romana que irão sofrer impactes
directos, negativos, muito significativos, irreversíveis e de elevada magnitude.
Para além disso, convém referir que a área não foi prospectada na sua totalidade, dado que as zonas
onde decorreram os trabalhos ofereciam, em alguns sectores, uma visibilidade reduzida, prevendose, assim, a possibilidade de ocorrerem sobre o património arqueológico outros impactes negativos,
para além dos já identificados.
No entanto, apesar dos impactes negativos e irreversíveis para o património arqueológico que são
expectáveis com a concretização deste projecto, se tivermos em consideração o tipo de ocorrências e
as características do local, julga-se que com a adopção das medidas de compensação e de
minimização agora propostas, a implantação do NAL poderá também resultar em impactes positivos
tais como um melhor conhecimento da presença humana neste território, sobretudo durante a PréHistória, maior sensibilização do público em geral para o património e para o ambiente, e valorização
da região em termos turísticos.
5.13. Gestão de Resíduos
Os impactes associados à produção de resíduos dependem em primeiro lugar da aplicação dos
princípios da prevenção e redução, mas também, no âmbito da sua gestão, das condições de
triagem, armazenamento, transporte, operações de valorização e destino dos resíduos gerados.
Importa salientar que, em conformidade com as disposições do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de
Março, sobre resíduos de construção e demolição (RCD), o qual estabelece o regime das operações
de gestão dos resíduos resultantes de obras, compreendendo a sua prevenção e reutilização, e as
suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação,
e consubstanciando a execução do projecto em avaliação a figura de empreitada ou concessão de
obra pública, é obrigatória a elaboração de um Plano de Prevenção e Gestão de RCD, cujo conteúdo
mínimo se encontra descriminado no artigo 10.º daquele diploma legal.
Na fase de construção haverá lugar a uma produção significativa de resíduos, encontrando-se essa
produção relacionada essencialmente com as operações construtivas necessárias, nomeadamente a
implantação, funcionamento e desactivação do estaleiro, execução dos acessos, operações de
desarborização e desmatação dos terrenos, demolição das estruturas construídas existentes,
execução de escavações e aterros e movimentação de terras necessárias para a execução da
plataforma aeroportuária, construção de todas as edificações, redes exteriores e outras instalações,
pavimentação, etc.
O EIA procedeu à identificação e classificação dos resíduos (expectáveis) que irão ser gerados, em
conformidade com os códigos da Lista Europeia de Resíduos (Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março),
ainda que não tenha apresentado qualquer quantificação dos mesmos. Não obstante, em face das
principais tipologias dos resíduos a produzir (com excepção da eventual existência de solos
contaminados e dos RCD), não se perspectivam dificuldades na sua gestão, face à cobertura e
capacidade instalada da rede nacional de sistemas e de operadores de gestão de resíduos, pelo que
os impactes não serão significativos.
No que diz respeito à gestão dos solos e rochas não contaminados, e uma vez que o balanço da
movimentação de terras é nulo (no contexto da área de implantação do NAL), não se perspectiva
igualmente a ocorrência de impactes significativos.
Deste modo, considera-se fundamental o cumprimento das disposições do Decreto-Lei n.º 46/2008,
de 12 de Março, alertando-se contudo para o facto de, caso venham a existir volumes de solos e
rochas não contaminados que eventualmente não puderem ser reutilizados, deverá ser dado
cumprimento ao artigo 6.º daquele diploma legal, no que diz respeito à definição de soluções
adequadas para destino final.
Considera-se importante salientar, ainda, a necessidade de uma correcta gestão dos resíduos
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produzidos em obra, nomeadamente no que diz respeito a procedimentos de boas práticas
relativamente à recolha, triagem e armazenamento temporário dos diferentes tipos de resíduos
produzidos, que se traduzem no essencial no exigido pelas disposições legais aplicáveis nesta
matéria, sendo, como tal, de cumprimento obrigatório. Neste contexto, chama-se a atenção para as
exigências legais em relação às seguintes temáticas:
•
•
•
•
•
•

Plano de prevenção e gestão de RCD.
Reutilização de solos e rochas não contaminados.
Triagem de RCD.
Deposição de RCD em aterro.
Transporte de RCD.
Licenciamento das operações de gestão de RCD.

Na fase de exploração perspectiva-se que a produção de resíduos atinja valores significativos, face à
dimensão e ao conjunto das actividades geradas na infra-estrutura aeroportuária, tendo sido
estimados volumes de cerca de 140 m3/dia, em 2022, e 160 m3/dia, em 2050 (ver Quadro 3.23 do
presente Parecer).
Em termos de produção global de resíduos, com base na capitação de resíduos sólidos urbanos
(RSU) verificada no Aeroporto da Portela, e tendo em conta as previsões de passageiros do NAL,
prevêem-se volumes anuais de RSU da ordem das 6.000 ton (165 ton/dia), em 2022, e de 12.000 ton
(330 ton/dia), em 2050 (ver Quadro 3.24 do presente Parecer).
Nesse sentido, encontra-se projectado um conjunto de instalações e equipamentos destinados à sua
gestão, nomeadamente dois complexos de resíduos, um no lado-ar e outro no lado-terra, e ainda uma
infra-estrutura de resíduos para os serviços de manutenção do aeroporto (equipada com 20 m de cais
de carga/descarga ao longo da periferia dos edifícios, bem como caixotes e contentores de lixo,
dispositivos rolantes de movimentação de carga, prensas de papel, cartão e plásticos, e
compactadores de madeira, com uma área total de 3.300 m2), localizada no lado oriental da zona
central Norte, que será o ponto central do plano de gestão de resíduos do NAL, e que funcionará
como ponto de recolha central de todos os resíduos domésticos e internacionais gerados pelo
aeroporto.
Como destino final dos resíduos que serão produzidos no NAL, prevê-se o encaminhamento para a
AMARSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA, que constitui a unidade de
valorização e tratamento de resíduos sólidos mais próxima da área de implantação do NAL e que
abrange um dos concelhos de implantação do projecto.
Neste contexto, não se perspectiva que os impactes sejam significativos, desde que cumpridos os
requisitos legais em matéria de gestão de resíduos, em particular, sobre os resíduos perigosos e
sobre os denominados fluxos específicos de resíduos.
Deste modo, e à excepção do que se refere à eventualidade de existência de solos contaminados e
ao destino dos RCD, não há, na presente fase, medidas de minimização específicas a definir em
matéria de gestão de resíduos. No ponto 7 do presente Parecer encontram-se definidas as medidas
que deverão ser adoptadas na fase subsequente do desenvolvimento do projecto.
Síntese Sectorial
Na globalidade, os impactes identificados no quadro da gestão de resíduos não se perspectivam
significativos, desde que cumpridos os requisitos legais nessa matéria.
5.14. Identificação de Riscos Ambientais
No capítulo 8 (Análise de Riscos) do relatório do EIA são identificados dois conjuntos de riscos: um
para a fase de construção e outro para a fase de exploração.
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Riscos identificados para a fase de construção
Todos os riscos identificados para esta fase – em número de 9 - estão ligados às consequências de
uma fuga/libertação de combustíveis (números 1 a 8), à excepção da eventual ocorrência de um
incêndio de proporções significativas.
Os combustíveis considerados nesta fase são apenas o gasóleo e o propano e os cenários são
sempre considerados como de ruptura de um elemento das linhas de abastecimento ou do
armazenamento. Quanto ao incêndio é considerada a possibilidade da sua ocorrência durante as
fases de corte, desmatação e transporte do material.
Os resultados, em termos de nível de risco, apresentados são: 4 cenários de nível de risco reduzido e
5 cenários de nível de risco insignificante, estando o cenário de incêndio incluído nos cenários de
risco reduzido. Não há qualquer cenário em que riscos com a classificação de “muito elevados”,
“elevados”, ou mesmo “médio” sejam identificados.
Quadro 5.6: Resumo dos resultados obtidos na avaliação de consequências (fase de construção)
Cenário
Cenário A
Rotura do
reservatório de
gasóleo
Cenário B
Rotura de
camiãocisterna de
gasóleo
Cenário C
Rotura do
reservatório de
propano

Inflamação

• Possível morte por
envolvimento em nuvem
inflamada até 7 m
• Possível morte por
envolvimento em nuvem
inflamada até 2,5 m
Em caso de dispersão e
“late ignition”:
• Possível morte por
envolvimento em nuvem
inflamada até 200 m

Em caso de dispersão e
Cenário D
“late ignition”:
Rotura de
camião• Possível morte por
cisterna de
envolvimento em nuvem
propano
inflamada até 420 m
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

Radiação
Em caso de incêndio no
derrame:
• Danos reversíveis até 35 m
• Danos irreversíveis até 25 m
Em caso de incêndio no
derrame:
• Danos reversíveis até 30 m
• Danos irreversíveis até 25 m
Em caso de BLEVE:
• Danos reversíveis até 120 m
• Danos irreversíveis até 60 m
• Possível morte até 55 m
• Danos reversíveis até 245 m
• Danos irreversíveis até 130 m
• Possível morte até 120 m

Sobrepressão
X

X
Em caso de BLEVE:
• Danos reversíveis até
150 m
• Danos irreversíveis até
130 m
• Possível morte até 120 m
• Danos reversíveis até
320 m
• Danos irreversíveis até
295 m
• Possível morte até 285 m

A análise efectuada no EIA conclui “… tratando-se de um estaleiro, o tempo de vida útil das
instalações e actividades de construção é reduzido (11 semestres) o que, de acordo com as
frequências utilizadas, nos permite concluir que, de um modo geral, os cenários de acidentes graves
susceptíveis de ocorrer têm uma frequência associada correspondente a fenómenos que não se
esperam que ocorram durante a vida útil da instalação.”. A única excepção considerada é “ … a
ocorrência de ruptura da mangueira da estação de serviço de gasóleo, no entanto, esta situação está
associada a um nível baixo de gravidade.”.
E segue nas conclusões “Contribui para a obtenção destes níveis de risco o facto de, na maioria dos
casos, a frequência ser inferior a 10-3/ano (situações remotas ou extremamente remotas)”.
Conclui ainda o EIA que “Não são expectáveis danos fora do perímetro do NAL” e que “Em caso de
incêndio envolvendo um derrame de gasóleo de grandes proporções, é possível a ocorrência de
contaminação ambiental [como resultado do] combate ao incêndio no perímetro do NAL … No
entanto, a ocorrência de um acidente deste tipo, tem uma frequência inferior a 1x10-4 /ano (ou seja,
um acidente em cada 10.000 anos), não sendo previsível a sua ocorrência durante a vida útil da
instalação.”.
Riscos identificados para a fase de exploração
Para a fase de exploração foram identificados 15 cenários – contra os 9 da fase de construção.
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A maior parte dos cenários considerados continua a considerar as potenciais consequências da
fuga/libertação de combustíveis por ruptura de um elemento das linhas de abastecimento ou do
armazenamento – 10 cenários - sendo que agora os combustíveis considerados são o “jet-fuel” e o
gás natural, o primeiro destinado obviamente aos aviões e o segundo à central de co-geração e
outros eventuais consumos deste tipo de combustível.
Os outros 5 cenários correspondem a: ocorrência de um incêndio de proporções significativas numa
edificação; a explosão de uma caldeira na central térmica; a queda de uma aeronave durante as
operações de aterragem ou descolagem; a ruptura de um recipiente de produtos químicos na
ETA/ETAR; e a colisão de aeronaves em terra.
Quanto aos riscos dos cenários identificados continua a não se verificar qualquer situação de nível de
risco muito elevado ou elevado; há 6 cenários associados a nível de risco médio; 5 cenários a nível
de risco reduzido; e 4 cenários a nível de risco insignificante, sendo que o cenário associado à queda
de uma aeronave se integra no nível de risco reduzido e os da colisão de aeronaves em terra e da
ruptura de recipiente de produtos químicos se incluem no nível de risco insignificante. Por seu lado, o
cenário de explosão de uma caldeira e de incêndio significativo numa edificação estão
compreendidos nas situações de nível de risco médio, a par de 3 situações em que pode ocorrer a
fuga de jet-fuel ou de ruptura do gasoduto.
Quadro 5.7: Resumo dos resultados obtidos na avaliação de consequências (fase de exploração)
Cenário
Inflamação
Cenário A
• Possível morte por
Rotura de um dos
envolvimento em
reservatórios de
nuvem inflamada
combustível (Jet
até 355 m
A1)
Cenário B
Rotura de um dos
compartimentos de
• Possível morte por
camião-cisterna ou
envolvimento em
auto-tanque de
nuvem inflamada
abastecimento de
até 20 m
combustível (Jet
A1) às aeronaves
Cenário C
• Possível morte por
Rotura do oleoduto
envolvimento em
de abastecimento
nuvem inflamada
de combustível aos
até 65 m
reservatórios
Cenário D
Rotura do oleoduto
• Possível morte por
interno de
envolvimento em
abastecimento de
nuvem inflamada
combustível às
até 105 m
aeronaves
Cenário E
Rotura do gasoduto • Possível morte por
de 1.º escalão de
envolvimento em
ligação da GRMS
nuvem inflamada
01149 à nova
até 345 m
GRMS
Cenário F
• Possível morte por
Rotura do gasoduto
envolvimento em
de ligação da nova
nuvem inflamada
GRMS à Central de
até 95 m
Trigeração
Fonte: EIA da DHV, SA – Março de 2010

Radiação
Em caso de incêndio no
derrame:
• Danos reversíveis até 165
m
• Possível morte até 65 m

Sobrepressão
• Danos reversíveis até 245
m
• Danos irreversíveis até
190 m
• Possível morte até 155 m

• Danos reversíveis até 35 m
• Possível morte até 30 m

X

• Danos reversíveis até 65 m
• Possível morte até 25 m

X

• Danos reversíveis até 85 m
• Possível morte até 30 m

• Danos reversíveis até 90
m
• Danos irreversíveis até 70
m
• Possível morte até 55 m

• Danos reversíveis até 180
m
• Possível morte até 120 m

• Danos reversíveis até 295
m
• Danos irreversíveis até
260 m
• Possível morte até 235 m

• Danos reversíveis até 55 m
• Possível morte até 35 m

X

A análise efectuada no EIA conclui “As situações de nível de risco médio deverão, nas fases de
projecto de execução, ser alvo de estudos aprofundados. Destaca-se que, no que diz respeito ao
parque de combustíveis, sendo as suas instalações abrangidas pelo Decreto-Lei nº 254/2007, de 12
de Julho (Directiva Seveso), será realizado o Relatório de Segurança, o qual integrará uma análise de
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riscos aprofundada que identificará eventuais melhorias nos processos e sistemas e equipamentos,
permitindo desta forma reduzir o nível de risco.”.
E segue nas conclusões “Contribui para a obtenção destes níveis de risco o facto de, na maioria dos
casos, a frequência ser inferior a 10-3/ano (situações remotas ou extremamente remotas)”.
Conclui ainda o EIA que apenas é expectável a ocorrência de danos em pessoas e em instalações,
fora do perímetro do NAL, para os seguintes acidentes:

• Rotura de reservatório de combustível (Jet A1), no parque de combustíveis: os danos far-se-ão
sentir, fundamentalmente, na faixa envolvente do NAL (200 m), pelo que não é previsível atingir
habitações, instalações industriais ou edifícios sensíveis numa perspectiva de património.

• Rotura do oleoduto de abastecimento do parque de combustíveis, no caso da rotura se
localizar fora do perímetro do NAL: tendo em conta que dos 2,2 km (extensão total do ramal a
construir), cerca de 2,1 km se desenvolvem no interior do perímetro de implantação do NAL, e
que ainda existe a faixa envolvente com 200 m, não é previsível que os efeitos de um acidente
deste tipo possa atingir as habitações, instalações industriais ou edifícios relevantes numa
perspectiva patrimonial.

• Rotura de gasoduto de alimentação de gás natural à Central de Trigeração, no caso da rotura
se localizar fora do perímetro do NAL: é previsível, em caso de acidente, a possibilidade de
ocorrência de danos em povoações e instalações próximas, em função do local da rotura. Não
existindo, ainda, traçado para o gasoduto não é possível identificar as áreas potencialmente
afectadas.

• Acidentes durante operações de descolagem ou aterragem de aeronaves, no caso da queda se
localizar fora do perímetro do NAL: este tipo de acidente pode ter consequências de maior ou
menor gravidade nas povoações e instalações próximas, em função do local da eventual
queda.
Na envolvente do NAL, encontram-se quatro instalações industriais abrangidas pelo Decreto-Lei n.º
254/2007, de 12 de Julho, nomeadamente:
•
•
•
•

MaxamPor Alcochete (ex-SPEL);
Reckitt Benckiser, SA;
Hempel (Portugal), Lda.;
Resibras – Companhia Portuguesa de Resinas para Abrasivos, SA.

De acordo com o EIA, e embora exista a possibilidade de queda de uma aeronave numa destas
instalações, podendo estar na origem de reacções em cadeia, “… verifica-se que as rotas previstas
para as operações aeronáuticas do NAL se encontram suficientemente afastadas, ficando a rota mais
próxima de uma das instalações (Reckitt Benckiser) a cerca de 2 km.”.
As frequências de ocorrência dos acidentes atrás referidos, tendo em conta os pressupostos
utilizados no estudo, são, segundo o EIA:

• Rotura de reservatório de combustível (Jet A1), no parque de combustíveis: 1×10-5/ano, ou
seja, um acidente a cada 100.000 anos (Situação Extremamente Remota).

• Rotura do oleoduto de abastecimento do parque de combustíveis: 2,2x10-4/ ano, ou seja um
acidente em cada 4.546 anos (Situação Remota).
• Rotura de gasoduto de alimentação de gás natural: 2,3x10-3/ano, ou seja, um acidente em
cada 435 anos (Situação Improvável).

• Queda de aeronaves na descolagem ou aterragem (tendo em conta as medidas de prevenção
e protecção previstas): 1x10-4/ano, ou seja, um acidente em cada 10.000 anos (Situação
Remota).

Por último, o EIA conclui que “… apenas é previsível a ocorrência de danos ambientais decorrentes
de contaminação dos solos, em acidentes que ocorram fora do perímetro do NAL, nomeadamente
para as situações de rotura do gasoduto e eventual queda de aeronaves.”
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Identificação e Avaliação de Impactes
A qualificação/quantificação dos impactes identificados foi levada a cabo de uma forma claramente
conservativa, já que, em vez de uma análise considerando uma probabilidade condicionada da
ocorrência de dois fenómenos com origens e probabilidades de ocorrência distintas, é admitida a
caracterização probabilística com base numa combinação entre uma análise de probabilidade simples
e a consideração de um conjunto de ocorrências como se fossem determinísticas. Acresce que o
processo desagrega cenários que, pela sua semelhança, poderiam ser integrados (a probabilidade de
ocorrência de acontecimentos do mesmo tipo independentes entre si é igual à soma das
probabilidades de ocorrência individuais).
De outro lado, há situações identificadas em termos genéricos no capítulo “Riscos” que
correspondem à existência de uma análise mais detalhada noutros capítulos do EIA (caso do choque
de aves com as aeronaves) cujas conclusões não são para aqui transpostas ou que se resumem ao
estabelecimento de intencionalidade não objectivada que remete para a fase de projecto de execução
a consideração de medidas (de mitigação ou de segurança) específicas.
Para os casos que correspondem a uma avaliação conservativa dos riscos, não parece justificar-se,
em sede de AIA, a menos de estabelecer questões de formalidade e princípio, uma avaliação
negativa substancial; para os outros casos (identificação em termos genéricos), entende-se que pode
ser seguido o mesmo princípio de não considerar uma avaliação negativa substancial, apenas formal,
já que probabilidades de ocorrência de incêndios graves em edifícios e instalações, a explosão de
caldeiras em centrais térmicas, a queda de aeronaves, nas fases de descolamento e aterragem, e o
choque, quando circulam em terra, são estatisticamente bem determinadas e têm probabilidades de
ocorrência reduzida ou mesmo insignificante.
Já o choque das aeronaves com aves não está contemplado no capítulo “Riscos” mas foi objecto de
análise no capítulo “Fauna”. Neste âmbito foi apresentado no Aditamento 2 ao EIA, datado de Agosto
de 2010, o “Estudo dos Movimentos de Avifauna na Zona de Implantação do Novo Aeroporto de
Lisboa”, realizado pela empresa NEMUS, Lda.
O risco global de colisão foi avaliado por meio de um modelo que combinou, para cada espécie, a
probabilidade de colisão com aeronaves com a probabilidade dessas colisões causarem danos.
Assim, cada espécie que ocorre na área do NAL, e na sua envolvente, foi classificada numa de três
classes de risco (Baixo, Médio e Elevado). Nove espécies foram classificadas com risco elevado, pelo
menos para uma das estações do ano e identificaram-se, ainda, 21 espécies com risco intermédio de
colisão, pelo menos numa das épocas do ano. O risco global variou bastante ao longo do ano, sendo
o Inverno e a Primavera os períodos em que este foi considerado elevado para um maior número de
espécies (oito e seis, respectivamente). No Verão apenas uma espécie apresentou risco elevado.
Como forma de avaliar o risco que as aves presentes na área estudada representam para a aviação,
calculou-se igualmente a densidade de aves (em kg/km3) na área do NAL e sua envolvente,
utilizando-se quatro métodos diferentes de cálculo, tendo todos, segundo o Estudo referido, resultado
em valores relativamente baixos, quando comparados com os escassos dados existentes
provenientes de outros estudos, como os do Aeroporto de Eindhoven (Holanda).
As áreas com maior densidade de aves, e de movimentos de aves, compreendem sobretudo zonas
do NAL, incluindo a zona a Sul do futuro aeroporto que será sobrevoada por aviões abaixo dos 200 m
de altura, bem como várias zonas húmidas ou agrícolas, situadas sobretudo a Noroeste do NAL.
Face aos resultados obtidos, foram preconizadas medidas de controlo da avifauna, bem como o
prosseguimento da monitorização dos movimentos de avifauna na área do NAL, com recurso a radar.
Importa contudo referir, que as questões relativas à colisão com as aves, enquanto risco aeronáutico,
extravasam o âmbito do procedimento de AIA e deverão ser avaliadas pelas entidades competentes
naquela matéria.
Medidas de Minimização preconizadas no EIA
As medidas de minimização preconizadas podem ser objecto de avaliações menos positivas já que
são apresentadas sem qualquer justificação. Por exemplo, não se consideraram suficientemente
fundamentados os seguintes aspectos:
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• Qual a razão que leva a definir a adopção, em alguns casos, de bacias de retenção, que visam
minimizar os impactes devidos a eventuais fugas de hidrocarbonetos armazenados, cuja
capacidade é apenas metade da capacidade de armazenamento.
• Por que razão é admissível que o volume de combustíveis eventualmente libertados devido a
um acidente no interior do perímetro do aeroporto seja, nalguns casos, o dobro do valor
admissível quando essa ruptura se verifica nas linhas principais de abastecimento/transporte
no exterior do mesmo?
• Por que razão se admite uma velocidade (grandeza e sentido) do vento determinística na
análise de fugas e possível explosão de hidrocarbonetos e não se estabeleceu uma avaliação
real dos riscos em termos estatísticos?
• Por que razão não são referidas e, como tal, não são contempladas disposições
regulamentares nacionais e europeias) relacionadas com a prevenção/controlo de atmosferas
explosivas.

No entanto, sendo a avaliação de probabilidades de ocorrência dos cenários de acidente claramente
conservativa, pode afirmar-se que as medidas de minimização são aceitáveis face ao risco social
estimado.
No que concerne a programas de monitorização não há razão que justifique a sua consideração
específica para os cenários de acidente considerados, já que a melhor garantia de prevenção passa
por medidas de manutenção: periódicas, preventivas e correctivas, essas sim uma garantia de
segurança de todos os equipamentos, sistemas e instalações, na fase de exploração da infraestrutura aeroportuária.
Um comentário final para referir que o cumprimento da legislação específica nas fases de projecto, de
construção e de exploração é, por si só, uma garantia de minimização e de monitorização do ponto
de vista da quase totalidade dos “riscos” ambientais analisados no capítulo 8 do EIA.
Regulamentos como o de Segurança e Acções em Estruturas e Edifícios, do Betão Armado e préEsforçado, das Estruturas Metálicas (ou dos chamados Eurocódigos, que irão entrar em vigor a breve
trecho), de Segurança Contra Incêndio, de Sistemas Energéticos e Climatização dos Edifícios, ou os
que decorrem da transposição das Directivas ATEX, de Circulação de Mercadorias Perigosas (em
fase final de preparação) ou das Directivas 2004/111/CE e 2004/112/CE (sobre transporte e
armazenamento de combustíveis) são alguns exemplos dessa legislação que deve ser
cuidadosamente seguida e aplicada.
De facto, entende-se que deverão ser verificadas as condições em que Regulamentação específica,
como a referida anteriormente, é aplicada nas fases de projecto de execução, de construção e de
exploração da infra-estrutura aeroportuária devendo, no mínimo, os termos de responsabilidade de
Projectistas, Peritos e Auditores, Directores de Obra e da Fiscalização (com referência específica da
legislação aplicada e ao seu cabal cumprimento) ser integrados na documentação para verificação
das entidades competentes.
Deverão ser igualmente integrados nessa informação os planos de manutenção: periódica e
preventiva, bem como os resultados das auditorias a edifícios, sistemas e equipamentos que se
venham a verificar (alguns deles obrigatórios por força de lei, como é o caso das caldeiras).
Finalmente, entende-se que deve ser chamada a atenção para o facto de por se poder considerar a
análise apresentada como conservativa isso não significar que ela não devesse ser levada a cabo
com maior rigor.
Síntese Sectorial
Na generalidade, os riscos identificados na fase de construção e na fase de exploração do NAL
apresentam um nível baixo de gravidade e períodos de retorno tipicamente superior a 1.000 anos. É
apenas expectável a ocorrência de danos em pessoas e em instalações, fora do perímetro do NAL,
para acidentes como a rotura de reservatório de combustível (Jet A1) no parque de combustíveis,
rotura do oleoduto de abastecimento do parque de combustíveis (no caso da rotura se localizar fora
do perímetro do NAL), rotura do gasoduto de alimentação de gás natural à Central de Trigeração (no
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caso da rotura se localizar fora do perímetro do NAL) e acidentes durante operações de descolagem
ou aterragem de aeronaves (no caso da queda se localizar fora do perímetro do NAL), cujas
frequências de ocorrência, de acordo com os pressupostos utilizados, variam entre um acidente a
cada 100.000 anos (Situação Extremamente Remota) e um acidente em cada 435 anos (Situação
Improvável).
As questões relativas à colisão com as aves, enquanto risco aeronáutico, extravasam o âmbito do
procedimento de AIA e deverão ser avaliadas pelas entidades competentes naquela matéria.
6. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA
A Consulta Pública decorreu durante 45 dias úteis, entre o dia 26 de Julho e o dia 24 de Setembro de
2010. Tendo como objectivo promover um maior envolvimento das autarquias e entidades
directamente interessadas, assim como prestar os esclarecimentos necessários sobre o
procedimento de AIA, o projecto e respectivos impactes ambientais, realizou-se uma Sessão de
Esclarecimento, no dia 16 de Setembro de 2010, no Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida no Montijo.
No âmbito da Consulta Pública foram recebidas participações das seguintes 19 entidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turismo de Portugal, IP
ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações
DGADR - Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil
Câmara Municipal de Vendas Novas
Câmara Municipal da Moita
Câmara Municipal de Benavente
Câmara Municipal de Palmela
Junta de Freguesia de Santo Estêvão
Quercus / LPN / GEOTA (Parecer conjunto)
SPEA – Sociedade Para o Estudo das Aves
ADASE – Associação para a Defesa Ambiental de Santo Estêvão
RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA
REFER – Rede Ferroviária Nacional, EPE
Associação de Moradores da Mata do Duque II (AMMDII)
Associação de Proprietários da Vila de Santo Estêvão (APVSE)
Portucale, Sociedade de Desenvolvimento Agro-turístico, SA
Brisa Auto-estradas de Portugal, SA
Pedro Craveiro Nunes da Silva

As versões integrais dos contributos recebidos constam do Relatório da Consulta Pública, elaborado
pela APA.
Apresenta-se seguidamente a síntese das principais opiniões e preocupações manifestadas nas
participações recebidas, bem como dos correspondentes comentários da CA relativamente às
mesmas.
ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil
Relativamente ao Factor Crítico de Decisão 2 (FCD2), do relatório do LNEC – “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.
Refere que para os demais riscos enunciados no EIA são definidas medidas com as quais a ANPC
concorda.
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
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afectar a área do NAL, o que justifica a necessidade de os vários planos de emergência externos
devem proceder aos necessários ajustamentos.
Comentário da CA: O projecto será implantado numa área de 3.838 ha, a desarborizar, sendo que a
área ocupada pelo NAL será apenas de 1.920 ha, área que será terraplenada. Na área sobrante, a
vegetação que permaneça após desarborização terá que ser vegetação rasteira para não albergar
espécies animais que possam constituir presas de aves. Por outro lado, o NAL será na maioria da
sua periferia bordejado pelo desvio da ribeira de Vale Cobrão, que consiste numa vala de grandes
dimensões. A nascente da área do NAL tem-se a EN10 e o IC11 que podem constituir alguma
resistência à propagação de incêndios vindos de nascente.
Importa também referir que a possibilidade de ocorrência de incêndio de proporções significativas
constitui um cenário que foi contemplado na Análise de Riscos realizada no EIA, quer na fase de
construção, quer na fase de exploração do NAL, sendo que de acordo com os resultados dessa
análise, considerando os meios de protecção e intervenção previstos, essa possibilidade foi
considerada bastante reduzida. Ainda de acordo com os resultados da Análise de Riscos realizada, a
ocorrência de incêndio de proporções significativas está associado a um nível de risco reduzido para
a fase de construção e a um nível de risco médio na fase de exploração, sendo este último
fundamentalmente decorrente da possibilidade de ocorrência de danos significativos nas pessoas
presentes no interior do perímetro do NAL.
Não obstante, considera-se que a preocupação demonstrada é pertinente, pelo que integrará nas
conclusões do seu parecer a necessidade do desenvolvimento do Projecto de Execução do NAL ser
articulado com a AFN, ANPC e com as entidades responsáveis pelos Planos Municipais de Defesa da
Floresta.
Na envolvente do NAL apenas foram identificadas 4 instalações industriais abrangidas pelo DecretoLei nº254/2007 de 12 de Julho, (Seveso), as quais se encontram a uma distância superior a 10 km
relativamente aquela infra-estrutura, pelo que a possibilidade do NAL vir a ser afectado por um
eventual acidente grave que ocorra em alguma destas instalações é, segundo o EIA, reduzida. Por
outro lado, quanto à possibilidade de afectação de qualquer uma destas instalações devido a
acidentes associados a queda de aeronaves, a Análise de Risco concluiu que a mesma é também
reduzida, uma vez que o alinhamento das pistas e as direcções das rotas previstas não passam
sobre nenhuma das instalações, ficando a rota mais próxima de uma das instalações (Reckitt
Benckiser) a cerca de 2 km.
Tratando-se de empresas Seveso deverão estas analisar a situação no sentido de verificar se o NAL
irá corresponder a uma alteração do nível de risco nas suas instalações, adaptando, se necessário,
os respectivos Relatórios de Segurança, Planos de Emergência Interno e Planos de Emergência
Externo a esta nova realidade.
No caso do NAL, será necessário elaborar um Plano de Emergência Externo para o próprio NAL, o
qual faz parte das competências da Protecção Civil Municipal.
ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações
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.
Comentário da CA: Nada a referir, ainda que nas Medidas Preventivas actualmente em vigor estão
previstas (Zona 5) as áreas associadas a medidas de protecção rádio eléctricas.
DGADR - Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
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.
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Comentário da CA: A preocupação manifestada vai ao encontro da análise efectuada pela CA que
considerou indispensável não só a aplicação do Código de Boas Práticas Agrícolas na gestão dos
espaços verdes afectos ao NAL, mas também a implementação de um programa de gestão ambiental
desses espaços que dê cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 83/2010, de 10 de Fevereiro
relativamente ao Plano de Acção para a Zona Vulnerável n.º 5, tendo preconizado a adopção, pela
NAER, SA, de medidas específicas com esse objectivo.
Turismo de Portugal, IP
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 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.
Comentário da CA: Nada a referir
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 Metro Sul do Tejo.
Comentário da CA: De um modo geral, considera-se que as preocupações demonstradas em
matéria rodoviária são pertinentes e que devem ser atendidas nas conclusões deste Parecer,
designadamente, através de referência expressa à necessidade do desenvolvimento do Projecto do
NAL ser articulado com as câmaras municipais interessadas e com as entidades responsáveis pelas
infra-estruturas rodoviárias na envolvente do NAL, tendo em vista a sua ponderação e resolução
nessa sede.
Câmara Municipal de Vendas Novas
Considera que foram subavaliados 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.
• 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.
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Refere ainda que, apesar do EIA referir a importância da Cidade Empresarial de Vendas Novas, não
é feita uma abordagem que evidencie igualmente a importância da articulação com a rede de parques
empresariais e logística do Alentejo, consagrada no PROTA.
Comentário da CA: No que se refere à questão relacionada com as medidas preventivas considerase que a mesma extravasa o âmbito da AIA, pelo que deverá ser direccionada para a entidade
responsável pela gestão aeroportuária ou para a entidade licenciadora do NAL.
A questão relacionada com a matéria rodoviária poderá ser ponderada e solucionada em sede da
necessária articulação do desenvolvimento do Projecto do NAL com as câmaras municipais
interessadas e com as entidades responsáveis pelas infra-estruturas rodoviárias na envolvente do
NAL.
REFER – Rede Ferroviária Nacional, EPE
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.
RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA
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.
Brisa Auto-estradas de Portugal, SA
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.
Comentário da CA: Considera-se que as preocupações demonstradas pela REFER, EPE, RAVE, SA
e Brisa, SA são pertinentes, devendo ser atendidas nas conclusões deste Parecer, designadamente,
através de referência expressa à necessidade do desenvolvimento do Projecto do NAL ser articulado
em estreita articulação com as referidas entidades.
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 criação 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 actual PDM, cuja manutenção se prevê na sua nova versão revista. Pela sua
relevância para o município e para a sub-região de Setúbal, salienta, particularmente, os núcleos de
desenvolvimento turístico para as herdades de Rio-Frio e do Alto do Pina.
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Comentário da CA: No que se refere à questão relacionada com as medidas preventivas considerase que a mesma extravasa o âmbito da AIA, pelo que deverá ser direccionada para a entidade
responsável pela gestão aeroportuária ou para a entidade licenciadora do NAL.
A questão relacionada com a matéria rodoviária poderá ser ponderada e solucionada em sede da
necessária articulação do desenvolvimento do Projecto do NAL com as câmaras municipais
interessadas e com as entidades responsáveis pelas infra-estruturas rodoviárias na envolvente do
NAL.
Nas situações em que se venha a verificar que a implantação do NAL interfere com a estratégia local
definida em sede dos actuais PDM, caberá no âmbito da sua revisão ou alteração, proceder-se à
identificação das áreas efectivamente desaconselháveis à construção e eventualmente à redefinição
das áreas turísticas e do actual modelo de ocupação.
Quanto ao ruído sobre a Herdade do Alto do Pina e a Herdade do Rio Frio e tendo por base os
Desenhos RUI.D010_2 “Mapa de Ruído Lden do NAL (2050)” e RUI.D011_2 “Mapa de Ruído Ln do
NAL (2050)” apresentados no 2º Aditamento ao EIA, verifica-se que as referidas Herdades não são
abrangidas pelas isófonas Lden=55dB(A) e Ln=45dB(A) correspondentes aos valores limite aplicáveis
para a classificação mais exigente, ou seja, para zonas sensíveis, se vier a ser essa a classificação
dessas herdades, pelo que não se perspectiva a ocorrência de impactes negativos significativos
naquelas áreas.
Câmara Municipal de Benavente
Considera a deslocação para Norte das pistas em cerca de quilómetro e meio a dois quilómetros,
face à localização indicada no relatório do LNEC, terá consequências muito graves sobre o ambiente
sonoro nas áreas urbanas e turísticas de Santo Estêvão contempladas no PDM.
Salienta que as designadas Zona 1 (aglomerado populacional de Santo Estêvão), 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
Estêvão, 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.
Comentário da CA: Tendo por base a análise efectuada neste parecer relativamente ao factor
ambiental Ruído (Ponto 5.7), confirma-se que a concretização do NAL irá traduzir-se no agravamento
dos impactes no ruído relativamente à situação actual, salientando-se que a sua magnitude
dependerá principalmente do cenário de classificação de zonas (sensível ou mista) de acordo com o
RGR, na área de estudo, da competência exclusiva dos Municípios. Deste modo, em termos das
estimativas de população exposta a diferentes classes de ruído, a análise desenvolvida considera a
possibilidade dos dois cenários, verificando-se que a magnitude dos impactes poderá variar muito
significativamente, em razão dos incumprimentos com o RGR.
Com efeito, conforme se pode ver nos Desenhos RUI.D010_2 e RUI.D011_2 (previsões de ruído para
2050) apresentados no 2º Aditamento ao EIA, parte da freguesia de Santo Estêvão, na qual se inclui
a zona turística Zambujeiro, estará previsivelmente exposta a valores superiores a 55Lden e 45Ln
(valores limite aplicáveis a “zona sensível”) mas longe de ficar exposta a níveis 65Lden e 55Ln
(valores limite aplicáveis a “zona mista”). Ou seja, num cenário de classificação generalizada desta
área como “zona sensível”, conforme o EIA assumiu (à excepção de uma área ao longo da EN118
onde se situam actividades comerciais que assumiu como “zona mista”), logo em 2018 haverá
previsivelmente incumprimento do RGR em termos do indicador Ln. Por outro lado, num cenário
oposto de classificação desta parte da freguesia como “zona mista”, a avaliar pela equiparação que a
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Câmara Municipal de Benavente tem assumido nos processos localizados na freguesia relativos às
medidas preventivas do NAL, não se prevê violação do RGR, mesmo em 2050.
Relativamente ao lugar da Mata do Duque, este não será abrangido nem pela isófona Lden=55dB(A),
nem Ln=45dB(A) correspondentes aos valores limite aplicáveis para zonas sensíveis. No entanto,
sendo os indicadores Lden e Ln resultados de médias, não invalida que pontualmente seja
perceptível o ruído do sobrevoo de determinadas aeronaves que descolam na pista 36R (conforme se
pode ver nos Temas 5 e 6 do Desenho RUI.D008 do EIA).
No que se refere à Herdade da Vargem Fresca/Ribagolfe, são expectáveis impactes negativos
significativos, em particular, na Fase 1 deste empreendimento, a qual foi potencialmente considerada
no EIA como “zona sensível” e onde se prevê, dada a proximidade ao NAL, a inevitável violação dos
valores limite do RGR, o que implica a necessidade de aplicação de medidas de alteração de uso do
solo que inviabilizem a função residencial. Importa também referir que segundo a análise efectuada
neste parecer, essas medidas não devem ficar limitadas à Fase 1, devendo ser reformuladas no
sentido de abarcar todos os lotes com uso sensível, incluindo os campos de golfe, que fiquem
previsivelmente sujeitos a níveis sonoros não regulamentares. De referir, contudo, que essa aferição
só será possível mediante a classificação de zonas sensíveis e mistas por parte da Câmara Municipal
de Benavente e estudos mais detalhados, quer de definição final dos corredores e rotas, quer de
definição de procedimentos de voo, tendo como um dos objectivos a minimização de ruído, a realizar
no âmbito do desenvolvimento futuro do projecto.
Quanto às razões que determinaram o local de implantação do NAL adoptado no PDR/Estudo Prévio,
face à localização indicada no estudo do LNEC remete-se o esclarecimento para o ponto 3.5 deste
parecer, no âmbito do qual são indicados os fundamentos e critérios utilizados pela NAER, SA no
desenvolvimento do PDR do NAL, para a selecção do local de implantação do layout final. Conforme
aí se expressa, a selecção desse local resultou de uma optimização da localização indicada no
Relatório do LNEC, tendo em conta a necessária adaptação do projecto às características próprias do
CTA, bem como o cumprimento de orientações expressas na Declaração Ambiental e das normas e
regulamentos aeroportuários nacionais e internacionais.
Importa, também, salientar que, tendo por base a análise efectuada neste parecer em termos de
estimativas de população exposta a diferentes classes de ruído, (Quadro 5.2: População exposta ao
ruído gerado pelo movimento de aeronaves, para 2018 e 2050), se conclui que a localização
adoptada no PDR apresenta-se bastante equilibrada, verificando-se que entre a Zona Norte do NAL,
dominada por Santo Estêvão, e a Zona Sul não há grandes diferenças, sendo, contudo, de realçar um
maior número de residentes expostos a classes mais ruidosas na Zona Sul do que na Zona Norte.
Note-se que nesta avaliação não foram contabilizados receptores sensíveis na Fase 1 daquele
empreendimento turístico, uma vez que, em face da localização desta, a sua eventual função
residencial não é compatível com o projecto do NAL, por força da violação dos valores limite do RGR.
Assim, e tendo por base a informação disponível, considera-se que uma relocalização das pistas para
Sul, tendo em vista a minimização dos impactes do ruído na zona Norte do NAL, poderá vir a
comprometer o equilíbrio acima referido, com prejuízo grave para as populações localizadas a Sul do
NAL.
Por outro lado, uma relocalização em concordância com a localização indicada no relatório do LNEC
traduz-se numa deslocação do layout do NAL parcialmente para fora do perímetro do CTA, situação
que compromete a optimização do projecto.
Assim, apesar da minimização dos impactes do ruído que uma eventual relocalização das pistas para
Sul possa vir a constituir sobre as populações localizadas a Norte do NAL, considera-se que essa
minimização só poderia ser conseguida à custa do agravamento dos impactes do ruído sobre as
populações a Sul e eventualmente comprometer a optimização do projecto, pelo que não se está em
condições de poder acolher a proposta de relocalização das pistas pretendida por esta autarquia.
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.
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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.

• Ineficácia das medidas de gestão dos arrozais proposta no EIA, sendo que o EIA nada refere
para a protecção desses arrozais.
• 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.

• 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.

• Não foi abordada nem estudada qualquer alternativa de localização do NAL em Alcochete.

• 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.
• 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.
Considera que o NAL deveria ser implantado pelo menos 2 km mais a Sul ou adoptar a mesma
localização 6 km 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.

Comentário da CA: Tal como referenciado no ponto 3.1 do presente Parecer, a localização do NAL
na zona do Campo de Tiro de Alcochete, foi o resultado de um longo processo decisório sobre
localizações alternativas. Para efeitos da análise comparada entre a localização da Ota e a
localização na zona do CTA, foi considerado no Estudo realizado pelo LNEC um conjunto de factores
críticos, onde se inclui, entre outros, a “Sustentabilidade dos recursos naturais e riscos”, a
“Conservação da natureza e biodiversidade” e o “Ordenamento do território e desenvolvimento
regional”.
A localização do NAL no CTA foi assim, em resultado daquele estudo do LNEC, preliminarmente
estabelecida na RCM n.º 13/2008, de 22 de Janeiro e posteriormente sujeita à aplicação dos
princípios do regime da avaliação ambiental de planos e programas, vertidos no Decreto-Lei n.º
232/2007, de 15 de Junho, cujos resultados foram validados através da RCM n.º 85/2008, de 26 de
Maio.
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Por outro lado, a análise efectuada no âmbito do presente procedimento de AIA contemplou o facto
do NAL se implantar na envolvente de áreas classificadas, algumas com um estatuto de elevada
classificação em termos de importância proteccionista, tendo sido avaliados os aspectos relevantes
do projecto com incidência nas mesmas e identificados os impactes ambientais e as medidas e
estudos necessários à garantia da sustentabilidade e integridade dessas áreas.
Relativamente às alternativas de localização no CTA em Alcochete, as mesmas foram objecto de
estudos realizados anteriormente (CIP e LNEC), cujos resultados foram validados através das RCM
n.º 13/2008, de 22 de Janeiro e RCM n.º 85/2008, de 26 de Maio.
Quanto às razões que determinaram o local de implantação do NAL adoptado no PDR/Estudo Prévio,
face à localização indicada no estudo do LNEC remete-se o esclarecimento para o ponto 3.5 deste
Parecer, no âmbito do qual são indicados os fundamentos e critérios utilizados pela NAER, SA no
desenvolvimento do PDR do NAL, para a selecção do local de implantação do layout final. Conforme
aí se expressa, a selecção desse local resultou de uma optimização da localização indicada no
Relatório do LNEC, tendo em conta a necessária adaptação do projecto às características próprias do
CTA, bem como o cumprimento de orientações expressas na Declaração Ambiental e das normas e
regulamentos aeroportuários nacionais e internacionais.
No que se refere às preocupações manifestadas em matéria de medidas de gestão dos arrozais e
respectiva eficácia esclarece-se, segundo informação prestada pela NAER, SA sobre esta matéria,
que durante o ano de 2009 foi desenvolvido um projecto que consistiu em testar técnicas de gestão
de habitats para atrair e repelir a avifauna presente em determinados locais da envolvente do NAL.
Os resultados do projecto desenvolvido em arrozais na envolvente do NAL mostram que o
alagamento de canteiros de arroz foi responsável pela atracção de aves, evidenciando a eficácia
elevada desta medida de gestão de habitat com o objectivo de atrair e concentrar num espaço
determinado grande quantidade de aves. Foi também possível observar que a drenagem dos
canteiros teve efeito repulsivo nas aves. Importa também referir que há casos referenciados de
utilização destas técnicas com o objectivo de reduzir prejuízos provocados pelas aves em culturas de
arroz e, inversamente, com o objectivo de incrementar populações de aves aquáticas.
As medidas de gestão repulsiva das aves nos arrozais permitem a gestão dos ciclos produtivos, não
afectando a produção final de arroz, conforme se verificou durante a realização do projecto de gestão
de habitats que contou com a colaboração dos proprietários. Não sendo os resultados da produção
de arroz afectados com as referidas medidas de gestão, as mesmas apresentam-se como muito mais
vantajosas para os proprietários do que a expropriação.
Ainda relativamente a este assunto, e segundo o EIA, os resultados dos estudos já efectuados no
âmbito das medidas de gestão de arrozais permitem confirmar a eficácia daquelas medidas. Não
obstante o acima referido, a CA considera fundamental que o projecto preveja a necessidade de
ressarcir os proprietários desses arrozais em situações eventuais de ocorrência de prejuízos
resultantes da gestão dos mesmos para efeitos de compatibilidade destes usos com o NAL.
No âmbito do risco de colisão entre as aves e aeronaves no NAL foi apresentado no Aditamento 2 ao
EIA, datado de Agosto de 2010, o “Estudo dos Movimentos de Avifauna na Zona de Implantação do
Novo Aeroporto de Lisboa”, realizado pela empresa NEMUS, Lda. Como forma de avaliar o risco que
as aves presentes na área estudada representam para a aviação, calculou-se igualmente a
densidade de aves (em kg/km3) na área do NAL e sua envolvente, utilizando-se quatro métodos
diferentes de cálculo, tendo todos, segundo o Estudo referido, resultado em valores relativamente
baixos, quando comparados com os escassos dados existentes provenientes de outros estudos,
como os do Aeroporto de Eindhoven (Holanda).
Relativamente aos impactes sobre a avifauna, a análise realizada no EIA baseou-se nas espécies
presentes na área de implantação do NAL e nos grupos considerados mais susceptíveis a
mortalidade por colisão com aeronaves referenciados na bibliografia, tendo em conta as rotas
previstas para as aeronaves, nas altitudes de maior risco (abaixo dos 457 m). Uma vez que o
atravessamento dos corredores ecológicos, indicados pelo ICNB, IP para as aves aquáticas, pelas
rotas das aeronaves se dará a uma altura superior a 457 m, a avaliação conclui que o efeito barreira
relativamente aos movimentos de aves entre áreas classificadas será pouco provável e por
consequência apresenta significância reduzida.
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Note-se que a PTZPE0010-Estuário do Tejo foi criada, existindo a operar na sua envolvência próxima
várias infra-estruturas com actividade aeronáutica. O Complexo Militar de Alverca e a Base Aérea do
Montijo possuem limites adjacentes à ZPE. A porta de armas do Campo de Tiro de Alcochete também
é adjacente aos limites da ZPE, embora a zona de treino se encontre a cerca de 5 km dos limites da
área classificada. Por seu lado, o Aeroporto da Portela dista aproximadamente 3,5 km da ZPE. O
Decreto-Lei n.º 280/94, de 5 de Novembro, interdita o sobrevoo da ZPE por aeronaves que circulem
com tecto de voo inferior a 1000 pés (cerca de 330 m), não definindo qualquer condicionante para
tectos de voo a altitudes superiores. Entre 1976 (ano de criação da Reserva Natural do Estuário do
Tejo) e 1994 (ano de criação da ZPE do Estuário do Tejo) aquela interdição apenas ocorria sobre o
território da reserva.
O Plano Director de Referência para o NAL inclui um Plano de Gestão Ecológica que define um
conjunto de medidas de gestão a adoptar antes e durante o funcionamento do aeroporto, tendo em
conta assegurar a segurança aeronáutica. Essas medidas conduzirão a uma diferente utilização do
território pelas aves, na sequência da qual não se prevê que a mortalidade de aves por colisão com
aeronaves venha a atingir valores que possam colocar em causa as populações das espécies a
salvaguardar, no que refere à manutenção e/ou aumento dos seus efectivos e manutenção da área
de habitat disponível. Como referido no EIA, dadas as características de adaptabilidade das espécies,
a grande maioria das aves poder-se-á adaptar a este factor de perturbação, ajustando as suas rotas
de voo à presença das aeronaves.
O estudo dirigido para os movimentos das aves através de radar continuará a ser realizado, para
determinar com mais pormenor a utilização do espaço aéreo pelas aves nas rotas que elas
privilegiam nas migrações e nas deslocações entre zonas húmidas (Estuário do Tejo e do Sado),
permitindo uma definição com maior detalhe das medidas de gestão a incluir no Plano de Gestão
Ecológica do NAL. A CA considerou necessário que esse estudo prossiga com recurso a uma rede de
sistemas de radar que permita cobrir os vários corredores ecológicos, ao longo de todo o ano, sem
falhas nos períodos de migração. As decisões a tomar, face aos resultados que decorrerem dos
estudos e avaliações propostas no EIA para fases subsequentes de desenvolvimento do projecto,
deverão sempre assegurar a salvaguarda das populações das espécie-alvo das ZPE envolventes ao
NAL, num estado de conservação favorável.
Relativamente às preocupações manifestadas em matéria de ruído e em matéria de relocalização das
pistas do NAL face à localização preliminar indicada no estudo do LNEC, remetem-se as respectivas
respostas para os comentários efectuados sobre as considerações da Câmara Municipal de
Benavente relativamente a estes assuntos.
Relativamente às considerações efectuadas em matéria de expropriações que venham a decorrer da
concretização do projecto, esclarece-se que, de acordo com o previsto no PDR, dos 3.383 ha da área
de implantação do NAL, a única parcela de terreno a expropriar corresponde ao “triângulo Norte” do
CTA, pertença da Herdade de Vale Cobrão, que apresenta uma área de 481 ha, correspondendo a
cerca de 14,2% da área total. Neste particular, importa referir que, uma fracção de 254 ha daquela
área se encontrava cedida temporária e gratuitamente ao CTA, por força de um Protocolo de
cedência do direito de uso assinado em 2002, entretanto denunciado pelo proprietário em 2008.
Importa, ainda, salientar que qualquer outra localização para sul e nomeadamente fora dos limites do
CTA implicaria inevitavelmente a expropriação de terrenos a particulares.
Esclarece-se, ainda, que para efeitos de cumprimento do RGR, poderá vir a ser necessário a
aplicação de medidas de minimização do ruído que se consubstanciam na alteração do uso do solo,
designadamente em áreas afectas ao empreendimento da Portucale (Herdade da Vargem
Fresca/Ribagolfe) salientando-se, contudo, que a referida alteração não se traduz em expropriações,
não obstante implicar a necessidade de ressarcir o promotor do empreendimento dos prejuízos
resultantes da aplicação da mesma.
No que se refere às preocupações manifestadas em matéria de degradação da qualidade do ar,
designadamente ao nível da violação dos limites legais de CO e benzeno e emissão de valores
elevados de ozono e tendo por base a análise específica efectuada no âmbito do factor ambiental
Qualidade do Ar, constante do ponto 5.6 do presente parecer, esclarece-se que não existe uma
previsão de ultrapassagem dos limites legais para o CO ou benzeno. Os níveis actuais destes
poluentes na área em análise são bastante baixos face aos valores limite estabelecidos legalmente, e
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apesar de se prever um acréscimo nas concentrações tanto na fase de construção como de
exploração do NAL, face às emissões previstas, a modelação efectuada prevê que, mesmo com
esses acréscimos, os níveis venham a estar bastante abaixo dos valores limite.
Relativamente ao ozono (O3), este é um poluente secundário, ou seja ele não é emitido, o que são
emitidos são os seus precursores como o NO2 e compostos orgânicos voláteis. Há que referir que o
ozono é um poluente cuja formação se pode dar a distâncias consideráveis do local onde são
emitidos os seus precursores, mediante a ocorrência de condições propícias nomeadamente de
radiação solar, sendo por isso considerado um poluente de âmbito regional. Devido aos seus
complexos processos químicos de formação e degradação, os níveis de ozono são tendencialmente
mais elevados em áreas rurais ou suburbanas de fundo do que em locais de tráfego onde são
emitidos os seus precursores. Na área em análise actualmente os níveis de ozono suscitam algumas
preocupações, assim como, um pouco por todo o País. No EIA foram simuladas as concentrações
actuais e futuras de O3 na região de Lisboa integrando uma área que inclui o actual Aeroporto de
Lisboa, o NAL e os principais acessos da região. Na fase de exploração, a nível regional, os
resultados da modelação indicaram que, no que concerne ao O3, o diferencial registado, receptor a
receptor, entre os valores de concentração horários de ozono na fase de exploração e na Evolução
da Situação de Referência na Ausência do Projecto, os valores deverão ser maioritariamente
superiores sem a implantação do NAL, verificando-se uma diminuição das áreas afectadas por
excedências ao limiar de alerta, nomeadamente em zonas com densidade habitacional elevada
localizadas na zona da grande Lisboa. Estes resultados relacionam-se directamente com a
desactivação do Aeroporto da Portela.
ADASE - Associação para a Defesa Ambiental de Santo Estêvão e 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
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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.

• 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 2 km mais a Sul ou adoptar a mesma
localização 6 km 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.

Comentário da CA: No que se refere às questões em matéria de eventuais alternativas; de
localização do NAL em Alcochete, de localização do NAL na envolvente de área classificadas, de
risco de colisão entre as aves e aeronaves, de expropriações, de impactes ao nível do ruído, de
medidas de gestão dos arrozais de Santo Estêvão e, ainda, de impactes na qualidade do Ar (CO,
Benzeno e Ozono), remete-se para os esclarecimentos já efectuados relativamente às participações
da Câmara Municipal de Benavente e Junta de Freguesia de Santo Estêvão.
Não obstante, e no que respeita à afirmação de que o LNEC terá recomendado para o NAL uma
localização 6 km a SW do CTA, importa esclarecer que a citação de uma eventual translação do
perímetro para 6 km a SW é feita, no Relatório Ambiental do LNEC, somente a propósito do factor
“acessibilidades terrestres” e porque poderia economizar “3 minutos de percurso”. De salientar que
esta opção implicaria que a zona de implantação ficaria fora da área disponível integrada no CTA,
pelo que a mesma não consta como recomendação da Declaração Ambiental, emitida.
No que se refere ao risco sísmico esclarece-se que a sismicidade da região de Lisboa e envolvente é
conhecida e foi considerada pelo EIA na caracterização da situação actual. A questão do risco
sísmico a que vai ficar sujeito o NAL é fundamentalmente uma questão de engenharia. As estruturas
e infra-estruturas a construir no NAL terão que ser dimensionadas para a acção sísmica de projecto,
atendendo aos requisitos de cada uma das fases de projecto subsequentes. O NAL está inserido na
Zona A assim como os concelhos de: Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Coruche, Lisboa, Loures,
Montijo, Oeiras, Seixal, Setúbal entre outros. Assim o Aeroporto da Portela e todas as construções e
infra-estruturas incluindo as rodoviárias na zona de Lisboa pertencem à mesma Zona de Sismicidade
do NAL.
Confirma-se que a concretização do NAL implicará a eliminação de cerca de 1.100 ha de montado de
sobro. Salienta-se que tendo este impacte magnitude moderada e significância elevada é, no entanto
minimizável com recurso a medidas de compensação que poderão passar pela plantação de novas
áreas de sobreiros.
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A remoção prevista do coberto vegetal na área do NAL favorecerá a diminuição do conforto térmico
associado à presença de áreas arborizadas, que se repercutirá em pequenos aumentos da
temperatura do ar nas zonas mais expostas à captação da luz solar, impactes este que terá, contudo,
pouca expressão.
Associação de Proprietários de Vila Nova de Santo Estêvão
Referem que o Loteamento do empreendimento Vila Nova de Santo Estêvão (também conhecido
como Herdade da Aroeira) se situa no limite norte da Freguesia de Santo Estêvão e que a
urbanização, que iniciou as primeiras obras de infra-estrutura ainda no ano de 2001 - tem
actualmente três das quatro fases já infra-estruturadas, num total de 377 lotes unifamiliares, dos
quais constam já mais de oito dezenas de moradias edificadas, sendo que a quarta fase ainda
acrescentará mais 270 lotes, num total de 647, que no limite da sua capacidade terá um total de
cerca de 2.500 habitantes, não contando com as infra-estruturas turísticas a edificar (Aldeamento e
Hotel);
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 ADASE.
Comentário da CA: No que se refere às questões que são comuns às colocadas pela Câmara de
Benavente e pela ADASE, remete-se a resposta para os comentários efectuados relativamente às
participações destas entidades.
Quanto às preocupações manifestadas relativamente à afectação, em termos de ruído, do
empreendimento Vila Nova de Santo Estêvão, também conhecido como Herdade da Aroeira,
esclarece-se que, de acordo com os Desenhos RUI.D010_2 e RUI.D011_2 (previsões de ruído para
2050) apresentados no 2º Aditamento ao EIA, o mesmo não será abrangido pela isófona
Lden=55dB(A) nem Ln=45dB(A) aplicáveis para a classificação de zonas mais exigente em termos de
valores limite aplicáveis, ou seja, para zonas sensíveis. No entanto, sendo os indicadores Lden e Ln
resultados de médias, não invalida que pontualmente seja perceptível o ruído do sobrevoo de
determinadas aeronaves que aterrem na pista 18L (conforme se pode ver no Tema 1 do Desenho
RUI.D008 do EIA) e na pista 18R (conforme se pode ver no Tema 1 do Desenho RUI.D009 do EIA).
Relativamente à poluição atmosférica os níveis actuais dos vários poluentes na área da povoação de
Santo Estêvão e do loteamento Mata do Duque I são bastante baixos face aos valores limite
estabelecidos legalmente, e apesar de se prever um acréscimo nas concentrações tanto na fase de
construção como de exploração do NAL, face às emissões previstas, a modelação efectuada prevê
que, mesmo com esses acréscimos, os níveis não venham a ultrapassar os valores limite.
Acrescenta-se que os rumos predominantes dos ventos de norte e noroeste tendem a afastar para sul
e sudeste as emissões que serão produzidas na zona do aeroporto. Ainda assim, prevê-se que os
poluentes O3, NO2 e PM10 pontualmente possam atingir níveis algo elevados mas sem pôr em
causa o cumprimento da legislação de qualidade do ar nestas áreas.
Há ainda que referir que o plano de amostragem previsto no EIA inclui a amostragem da qualidade do
ar nas várias fases do projecto, sendo um dos pontos previsto Santo Estêvão. Deste modo a
evolução da qualidade do ar nesta zona será acompanhada, podendo ser tomadas medidas de
minimização mais específicas no caso de se verificarem ultrapassagens dos valores limite.
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Portucale, Sociedade de Desenvolvimento Agro-turístico, SA
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 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 2 km 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.
Considera também que 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 200 m, 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?

Comentário da CA: Confirma-se que o Projecto do NAL, tal como definido no PDR, é gerador de
impactes negativos significativos na Herdade da Vargem Fresca, em particular, na Fase 1 deste
empreendimento, a qual foi potencialmente considerada no EIA como “zona sensível” e onde se
prevê, dada a proximidade ao NAL, a inevitável violação dos valores limite do RGR, justificando-se,
assim, a aplicação de medidas de alteração de uso do solo que inviabilizem a função residencial.
Importa também referir que, segundo a análise efectuada neste parecer, essas medidas não devem
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2251
Projecto: Novo Aeroporto de Lisboa (Estudo Prévio/Plano Director de Referência)

139

Parecer da Comissão de Avaliação
Dezembro de 2010

ficar limitadas à Fase 1, devendo ser reformuladas no sentido de abarcar todos os lotes com uso
sensível, incluindo os campos de golfe, que fiquem previsivelmente sujeitos a níveis sonoros não
regulamentares. De referir, contudo, que essa aferição só será possível mediante a classificação de
zonas sensíveis e mistas por parte da Câmara Municipal de Benavente e estudos mais detalhados,
quer de definição final dos corredores e rotas, quer de definição de procedimentos de voo, tendo
como um dos objectivos a minimização de ruído, a realizar no âmbito do desenvolvimento futuro do
projecto.
Ainda relativamente aos campos de golfe, importa referir que a sua compatibilidade com o projecto do
NAL, terá também que ser aferida. Segundo o EIA, os campos de golfe Ribagolfe 1 e 2, localizados a
cerca de 1.500 m a Norte do NAL, têm um elevado potencial para constituírem uma área atractiva
para aves. De acordo com as indicações de vários manuais sobre a gestão das espécies da fauna, a
presença de campos de golfe constitui um factor de risco para a segurança das aeronaves. Os
campos de golfe são apontados pela “Transport Canada” como actividades recreativas que não
devem ser permitidas num raio de 3,2 km de um aeroporto (Transport Canada, 2002). Por outro lado,
a Federal Aviation Administration aponta os campos de golfe como infra-estruturas incompatíveis na
envolvente de um aeroporto. No entanto, no caso de campos de golfe já instalados, a FAA obriga à
realização de um programa de gestão das áreas associadas a estas infra-estruturas turísticas, de
modo a diminuir a sua atractividade e, simultaneamente, à sua monitorização, de modo a haver um
acompanhamento continuado da biodiversidade (FAA, 2005). Deste modo, encontra-se prevista a
realização de um estudo para avaliação específica da compatibilidade da presença dos campos de
golfe existentes a Norte da área de implantação do NAL (Ribagolfe 1 e 2) face à presença do NAL e,
em caso positivo, a definição das medidas específicas que deverão ser adoptadas.
No que se refere à proposta de deslocação para Sul das pistas do NAL, importa salientar que, tendo
por base a análise efectuada neste parecer em termos de estimativas de população exposta a
diferentes classes de ruído, (Quadro 5.2: População exposta ao ruído gerado pelo movimento de
aeronaves, para 2018 e 2050), se conclui que a localização adoptada no PDR apresenta-se bastante
equilibrada, verificando-se que entre a Zona Norte do NAL, dominada por Santo Estêvão, e a Zona
Sul não há grandes diferenças, sendo, contudo, de realçar um maior número de residentes expostos
a classes mais ruidosas na Zona Sul do que na Zona Norte. Note-se que nesta avaliação não foram
contabilizados receptores sensíveis na Fase 1 do empreendimento da Herdade da Vargem Fresca,
uma vez que, em face da localização deste, a sua eventual função residencial não é compatível com
o projecto do NAL, por força da violação dos valores limite do RGR.
Assim, e tendo por base a informação disponível, considera-se que uma relocalização das pistas para
Sul, tendo em vista a minimização dos impactes do ruído na zona Norte do NAL, poderá vir a
comprometer o equilíbrio acima referido, com prejuízo grave para as populações localizadas a Sul do
NAL.
Importa salientar que a localização do layout final do NAL resultou de uma optimização da localização
indicada no Relatório do LNEC, tendo em conta a necessária adaptação do projecto às
características próprias do CTA, bem como o cumprimento de orientações expressas na Declaração
Ambiental e das normas e regulamentos aeroportuários nacionais e internacionais.
Assim, apesar da minimização dos impactes do ruído que uma eventual relocalização das pistas para
Sul possa vir a constituir sobre o empreendimento da Herdade da Vargem Fresca, considera-se que
essa minimização só poderia ser conseguida à custa do agravamento dos impactes do ruído sobre as
populações a Sul e, eventualmente, comprometer a optimização do layout do projecto, pelo que não
se está em condições de poder acolher a proposta de relocalização pretendida.
No que respeita às preocupações levantadas relativamente à alteração da rede hidrográfica da
barragem da Malhada Alta, esclarece-se que a CA considera necessário que o desenvolvimento do
projecto contemple a realização de um estudo hidrológico que analise especificamente o
comportamento da barragem da Malhada Alta, tendo em consideração o dimensionamento adoptado
para os descarregadores de cheias do referido aproveitamento, bem como o incremento dos valores
dos caudais de ponta de cheia e do correspondente volume de escoamento directo, determinado pela
fase de exploração do NAL. O projecto de execução do NAL deverá considerar os resultados do
referido estudo.
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No que concerne à menção de uma “área de protecção do NAL de 200 m”, esclarece-se que a
mesma não corresponde a qualquer servidão aeronáutica ou outra, mas sim a uma área teórica
tradicionalmente considerada nos estudos prévios de infra-estruturas lineares e à qual se estenderam
os estudos de reconhecimento local, nomeadamente em termos patrimoniais, onde se perspectiva a
ocorrência de impactes negativos relevantes, fundamentalmente, durante a fase de construção.
Relativamente à menção sobre a zona 2 das medidas preventivas considera-se que a mesma
extravasa o âmbito da AIA, pelo que esta questão deverá ser direccionada para a entidade
responsável pela gestão aeroportuária ou para a entidade licenciadora do NAL.
Quercus / LPN / GEOTA (Parecer conjunto)
Consideram 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, 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 2 km 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.
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• 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 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.

Comentário da CA: Relativamente às questões sobre a necessidade do projecto do NAL refere-se
que o mesmo resulta por um lado, do desenvolvimento de uma série vasta de estudos elaborados ao
longo de muitos anos e, por outro lado, de decisões políticas tomadas ao longo do tempo, algumas
consignadas em actos legislativos próprios, designadamente a RCM 13/2008, de 22 de Janeiro e
RCM n.º 85/2008, de 26 de Maio, que consubstanciam opções estruturantes do projecto, como sejam
a definição, localização e respectiva justificação.
De acordo com os estudos aeroportuários realizados, perspectiva-se que o Aeroporto de Lisboa
(Portela) após a implementação do Plano de Desenvolvimento, actualmente em curso, poderá
acomodar um volume anual de 18 milhões de passageiros, sem diminuição relevante da qualidade do
serviço prestado no terminal de passageiros. Assim, e embora se estime ser possível acomodar na
Portela um volume de tráfego superior aquela capacidade, ainda que implicando a degradação da
qualidade de serviço, não se considera alcançável o volume teórico previsto de 25,8 milhões de
passageiros no final do período de concessão (2050). No entanto, mesmo considerando essa
possibilidade, seriam inevitáveis perdas de tráfego logo desde 2018, já que o Aeroporto da Portela
operaria com restrições nas horas de maior movimento. Nesta matéria, os estudos realizados
perspectivam um tráfego perdido de cerca de 290 milhões de passageiros no período entre 2018 e
2050.
Em termos de ordenamento do território, importa salientar que os efeitos mais significativos ocorrem
na área exterior do NAL, a diversos níveis territoriais, sendo que a potenciação dos impactes
positivos e a minimização dos impactes negativos extravasa o actual procedimento de AIA e terá que
ser conseguida através do modelo de ocupação e gestão territorial, em definição na
elaboração/alteração/revisão dos actuais IGT e em consonância com as estratégias preconizadas nos
PROT.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2251
Projecto: Novo Aeroporto de Lisboa (Estudo Prévio/Plano Director de Referência)

142

Parecer da Comissão de Avaliação
Dezembro de 2010

A contenção das expansões urbanas é relevada nos PROT sendo que será na elaboração/revisão de
PMOT que irão ser avaliadas (nomeadamente através da avaliação ambiental) e definido o modelo
territorial mais adequado à área.
No que respeita à afectação de montado confirma-se que a concretização do NAL implicará a
eliminação de cerca de 1.100 ha de montado de sobro. Salienta-se que tendo este impacte
magnitude moderada e significância elevada é, no entanto, minimizável com recurso a medidas de
compensação, que poderão passar pela plantação de novas áreas de sobreiros, a definir em fase
subsequente do projecto, no âmbito do Plano de Recuperação e Criação de Montado que compense
a perda do montado (e também da área de matos e das espécies de flora ameaçadas), devidamente
validado pela Autoridade Florestal Nacional.
No que se refere às questões levantadas relativamente à ecologia, remete-se para os
esclarecimentos já efectuados relativamente à participação da Junta de Freguesia de Santo Estêvão.
A área de estudo do NAL localiza-se na sua totalidade no designado Sistema Aquífero da Bacia do
Tejo-Sado – Margem Esquerda (SABTS-ME), tratando-se do maior e mais importante sistema
aquífero português, ocupando uma área aproximada de 6.900 km2. Este aquífero apresenta algumas
particularidades hidrogeológicas designadamente o comportamento estrutural do sistema, o qual é
semi-confinado a confinado, o que significa que o sistema profundo está mais ou menos isolado da
superfície, correspondendo a área de recarga não apenas à zona de implantação do NAL como
também a toda a região que se estende para Este e Nordeste até aos limites da bacia. Trata-se
portanto de uma vasta zona de recarga, não exclusiva na zona de implantação do NAL.
Importa esclarecer que, de acordo com a descrição do Projecto, a área efectivamente
impermeabilizada não são 1920 ha, mas sim 900 ha, correspondendo a 26% da área de implantação
do NAL.
Conforme é referido no ponto 5.5 do presente parecer “Considerando o volume de recarga para o
aquífero de 38,76 m3/s estimado no Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (2000) e uma perda de
20% relacionada com as alterações climáticas, a produtividade do sistema aquífero será da ordem
dos 31,0 m3/s. Tendo em conta estes valores a exploração do NAL conduziria a perdas de 0,42% dos
recursos renováveis, o que se considera um impacte negativo, de magnitude elevada e
moderadamente significativo.
Relativamente à qualidade da água, são expectáveis impactes negativos resultantes da
contaminação por óleos e combustíveis, quer em situação de acidente, quer por problemas de
conservação da plataforma, podendo gerar impactes negativos muito significativos e de magnitude
elevada, dependendo dos volumes derramados. Estes impactes são minimizáveis se forem
implementadas as medidas de minimização expostas neste parecer e monitorizadas as infraestruturas e as águas subterrâneas no sentido de identificar o mais precocemente possível eventuais
fugas e derrames. No que se refere aos usos da água subterrânea, são apenas expectáveis impactes
negativos pouco significativos e de reduzida magnitude”.
Em resultado da análise efectuada a CA preconizou a realização de um conjunto de estudos, a
apresentar em RECAPE, no sentido de aferir a avaliação dos impactes do NAL nas águas
subterrâneas, bem como aferir a implementação das medidas de minimização estabelecidas no EIA.
Importa salientar que a contenção das expansões urbanas é relevada nos PROT sendo que será na
elaboração/revisão de PMOT que irão ser avaliadas (nomeadamente através da avaliação ambiental)
e definido o modelo territorial mais adequado à área.
Face ao exposto, considera-se que as preocupações relativas a esta matéria têm resposta na
avaliação efectuada no EIA e no Parecer da CA.
No âmbito da avaliação da qualidade do Ar e contrariamente ao afirmado, esclarece-se que os efeitos
na qualidade do ar decorrentes da alteração do tráfego na região foram contabilizados, importando
salientar que no EIA são estimadas as alterações de tráfego, tendo estas sido integradas na
avaliação de impactes efectuadas através de modelação.
Relativamente às acessibilidades ao NAL, quer rodoviárias (portajadas e não portajadas) quer
ferroviárias, salienta-se que estas foram já objecto de procedimentos de Avaliação de Impacte
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Ambiental, tendo sido emitidas as respectivas Declarações de Impacte Ambiental, as quais
especificam o conjunto de estudos, condicionantes e medidas que será necessário adoptar, face aos
impactes identificados.
Em sede do presente procedimento de impacte ambiental, encontra-se prevista a realização de um
estudo para avaliação conjunta da permeabilidade para a fauna das vias rodoviárias e ferroviárias
existentes e a construir na área envolvente ao NAL.
SPEA – Sociedade Para o Estudo das Aves
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.
Contrariando o estipulado no Artigo 6º da Directiva Habitats não foram estudados, nem considerados,
os impactos cumulativos com a nova cidade aeroportuária.
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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, incluídos os impactes da nova localização para o campo de tiro. No espírito do Artigo 6º da
Directivas Aves a desactivação 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.
Comentário da CA: No que se refere às questões levantadas relativamente aos impactes do projecto
sobre a biodiversidade, os esclarecimentos já efectuados relativamente à participação da Junta de
Freguesia de Santo Estêvão abordam as questões também aqui colocadas. O conjunto de estudos e
avaliações propostas no EIA para fases subsequentes de desenvolvimento do projecto, com as
adaptações indicadas pela CA, poderão dar resposta às várias preocupações manifestadas.
Salienta-se que as futuras decisões a tomar, em fases subsequentes de desenvolvimento do projecto,
deverão sempre assegurar a salvaguarda das populações das espécie-alvo das ZPE envolventes ao
NAL, num estado de conservação favorável.
Não se prevê que a desactivação do actual aeroporto da Portela e a transferência desta
funcionalidade para o NAL venham a ter repercussões na ZPE do Estuário do Sado, do Açude da
Murta, da Lagoa Pequena e do Cabo Espichel.
Relativamente à desactivação do Campo de Tiro de Alcochete importa referir que os principais
impactes expectáveis se encontram relacionados com o factor ambiental solos e usos do solo e com
a gestão de resíduos. Neste âmbito, o projecto prevê a necessidade de se proceder à
desmilitarização das zonas do CTA que serão disponibilizadas para uso civil, incluindo a remoção de
todos os engenhos explosivos, munições ou similares que se encontrem no local. Na sequência dos
resultados do estudo preliminar de caracterização da contaminação dos solos já efectuado, será
realizado um estudo mais aprofundado para determinação da necessidade de operações de
descontaminação dos solos, sendo que, em caso positivo, as mesmas serão sujeitas a licenciamento,
em conformidade com as disposições do Decreto-lei N.º 178/2006 de 5 de Setembro.
No que respeita à futura nova localização para o Campo de Tiro de Alcochete, esclarece-se que a
mesma será eventualmente sujeita ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, nos termos
da legislação em vigor sobre essa matéria.
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.
Comentário da CA: A compatibilização do NAL com o PROTAML é uma matéria da competência das
entidades oficiais, a quem caberá zelar pelo cumprimento das disposições contidas nos diversos
instrumentos de gestão territorial. Quanto ao facto das rotas da aviação comercial coincidirem com o
espaço aéreo da instalação da OTAN, importa referir que os estudos do Novo Aeroporto de Lisboa
relacionados com a utilização do espaço aéreo foram elaborados pelo EUROCONTROL
(Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea), em estreita colaboração com a
Força Aérea Portuguesa e a NAV Portugal.
Conclusão
Em resultado da análise das participações recebidas constata-se que as principais preocupações
demonstradas prendem-se, fundamentalmente, com a localização final adoptada para o NAL em
função dos impactes negativos do ruído sobre a zona a Norte do NAL, no ordenamento do território e
na conservação da natureza, em particular, no que respeita à afectação da avifauna e risco de colisão
com aeronaves.
De um modo geral, verifica-se que as preocupações manifestadas se encontram devidamente
acauteladas na avaliação realizada pela CA, encontrando-se estabelecidas no presente parecer um
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2251
Projecto: Novo Aeroporto de Lisboa (Estudo Prévio/Plano Director de Referência)

145

Parecer da Comissão de Avaliação
Dezembro de 2010

conjunto vasto de estudos, condicionantes e medidas que permitirão dar resposta aos principais
impactes ambientais negativos identificados.
Importa, contudo, salientar que em termos de ordenamento do território, os efeitos mais significativos
ocorrem na área exterior do NAL, a diversos níveis territoriais, sendo que a potenciação dos impactes
positivos e a minimização dos impactes negativos extravasa o actual procedimento de AIA e terá que
ser conseguida através do modelo de ocupação e gestão territorial, em definição na
elaboração/alteração/revisão dos actuais Instrumentos de Gestão Territorial e em consonância com
as estratégias preconizadas nos Planos Regionais de Ordenamento do Território.
7. SÍNTESE CONCLUSIVA
O desenvolvimento de um Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) constitui um projecto que tem vindo a ser
objecto de estudo há já várias décadas. Tratando-se de um projecto estruturante não só para a região
de Lisboa como também para todo o país, foram várias as localizações estudadas para esta infraestrutura e realizados inúmeros estudos com o objectivo de assegurar a maximização dos benefícios
de um projecto desta natureza e a minimização dos impactes negativos do mesmo.
O projecto do NAL, objecto do presente procedimento de avaliação de impacte ambiental, com
localização prevista na zona do Campo de Tiro de Alcochete (CTA), decorreu da decisão do Governo
em ponderar alternativas de localização para o NAL, tendo para o efeito o Laboratório Nacional de
Engenharia Civil (LNEC) sido mandatado, a 12 de Junho de 2007, por Despacho do Ministro das
Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC), para realizar o “Estudo para Análise Técnica
Comparada das Alternativas de Localização do Novo Aeroporto de Lisboa na Zona da Ota e na Zona
do Campo de Tiro de Alcochete”.
Tendo presente o estudo comparativo entregue pelo LNEC em Janeiro de 2008, o Conselho de
Ministros resolveu homologar e adoptar, em termos gerais, as conclusões e recomendações do
relatório do LNEC, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2008, de 22 de Janeiro, e
em consequência, aprovou preliminarmente a decisão de localização do NAL no CTA, associada à
solução rodo-ferroviária para a Terceira Travessia do Tejo. O Governo entendeu também aplicar,
previamente à tomada de decisão, os princípios do regime da avaliação ambiental de planos e
programas, vertidos no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, em especial, a possibilidade das
diferentes entidades com responsabilidades ambientais e da população em geral se poderem
pronunciar sobre o relatório do LNEC.
Por Despacho do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC), a NAER, SA
foi então incumbida de promover as consultas públicas e institucionais do referido estudo, cujos
resultados foram posteriormente remetidos ao LNEC, permitindo-lhe, em sequência, elaborar o
relatório da “Avaliação Ambiental Estratégica do Estudo para a análise técnica comparada das
alternativas de localização do novo aeroporto de Lisboa na zona da Ota e na zona do Campo de Tiro
de Alcochete”, cuja versão do Relatório Ambiental data de Maio de 2008. De referir que a avaliação
ambiental efectuada confirmou o CTA como localização preferencial.
Em consequência, o Governo através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2008, de 26 de
Maio, resolveu adoptar, em termos gerais, as conclusões e recomendações do relatório ambiental
elaborado pelo LNEC, confirmando a aprovação da localização do NAL na zona do CTA, mandatando
a NAER, SA para, em colaboração com o LNEC, promover a elaboração da Declaração Ambiental,
com o mesmo teor e alcance da que se encontra prevista no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 232/2007,
de 15 de Junho. Neste âmbito, o MOPTC foi ainda incumbido de promover a elaboração do plano de
desenvolvimento do projecto do NAL na zona do CTA, tendo em vista a construção e entrada em
funcionamento daquela infra-estrutura até à data limite de 2017.
A Declaração Ambiental, consubstanciada no Relatório 196/2008 – DHA, emitida pelo LNEC em Maio
de 2008, inclui recomendações e medidas de controlo para o desenvolvimento do projecto do NAL
(algumas das quais atribuídas à NAER, SA), encontrando-se identificadas as medidas a adoptar
relativamente ao planeamento da infra-estrutura aeroportuária e segurança aérea, à salvaguarda de
valores naturais e culturais existentes e ao ordenamento do território, à avaliação de impactes do NAL
e à monitorização e gestão de riscos.
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Para prevenir a ocorrência de alterações ao uso do território nas áreas identificadas no relatório do
LNEC, bem como a emissão de licenças ou autorizações que pudessem comprometer a
concretização de um empreendimento desta relevância para o País, foi aprovado o Decreto n.º
19/2008, de 1 de Julho, que estabelece medidas preventivas (compreendendo o Campo de Tiro de
Alcochete e a respectiva envolvente num raio de 25 km) para salvaguarda das condições necessárias
ao planeamento, construção, operação e futuras expansões do NAL, das actividades que lhe estão
associadas, e das respectivas acessibilidades, tanto ferroviárias como rodoviárias, tendo ainda em
conta a necessidade de salvaguarda de um adequado ordenamento do território e uma efectiva
protecção do ambiente. O prazo de vigências das medidas preventivas foi posteriormente prorrogado
por mais um ano, através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 50/2010, de 19 de Julho.
Na sequência da aprovação da localização do NAL na zona do CTA, a NAER, SA deu início ao
desenvolvimento do Plano Director de Referência (PDR) do NAL, tendo por base o relatório ambiental
produzido pelo LNEC, e procurando uma optimização da implantação tendo em conta a necessária
adaptação do projecto às características próprias do CTA, bem como o cumprimento de orientações
expressas na Declaração Ambiental e das normas e regulamentos aeroportuários nacionais e
internacionais.
Neste âmbito, e para além das alternativas de localização (em que foram ponderados vários
polígonos, total ou parcialmente dentro do CTA), o desenvolvimento do PDR do NAL teve em
consideração outra tipologia de alternativas, nomeadamente no âmbito da própria concepção e
desenho do projecto (p.e. diferentes concepções do layout), na implantação e dimensão do projecto
(p.e. número, comprimento e orientação das pistas) e, ainda, alternativas técnicas e processos de
construção (p.e. cota da plataforma, infra-estruturas subterrâneas e localização de edifícios).
A situação referenciada ao ano de 2008 para o sector aeroportuário, relativamente ao movimento de
aeronaves, passageiros e carga, demonstra que o Aeroporto de Lisboa (Portela) constitui o principal
aeroporto nacional, tendo movimentado nesse ano cerca de 55% dos passageiros e 65% da carga
dos aeroportos nacionais, caracterizando-se por ter um perfil de ligações que coloca esta infraestrutura no eixo de movimentações dos principais fluxos de passageiros internacionais e nacionais,
constituindo o principal “hub nacional”, o que significa que se trata do principal ponto de confluência
de fluxos aéreos e de transferência de passageiros e carga com origens e destinos diversos.
O Aeroporto de Lisboa revela uma vocação essencialmente internacional no tráfego comercial de
passageiros (85% do tráfego comercial total em 2008), que se tem vindo a acentuar nos últimos anos.
De acordo com a informação constante do EIA, as dinâmicas de crescimento evidenciadas pelas
diferentes categorias de tráfego comercial no período 2000-2008 permitem concluir o seguinte:
• O crescimento do tráfego comercial analisado globalmente tem-se processado de forma
progressiva (10% entre 2001 e 2008).
• O tráfego doméstico tem vindo a perder, progressivamente, importância nos fluxos aéreos,
registando variações anuais negativas para a grande maioria dos anos do período considerado.

• A parcela respeitante ao tráfego comercial “trânsito” regista, por sua vez, uma natureza
oscilante num contexto de pequena representatividade face ao total de tráfego.

A caracterização do tráfego do Aeroporto de Lisboa, em termos de origem/destino, permite registar
um significativo peso da União Europeia no tráfego de passageiros (59%), com especial contributo
das movimentações internas para a Madeira, Açores e outras zonas de Portugal Continental (15%).
No que se refere à distribuição geográfica dos passageiros com origem/destino em países da União
Europeia, são de destacar as importâncias relativas que assumem a Espanha (19%), a França (13%)
e a Alemanha (11%). No grupo que inclui países terceiros destacam-se as representatividades da
América do Sul (47%) e África (34%), seguindo-se-lhes, com menor representatividade, a América do
Norte (14%) e a América Central e Caraíbas (5%).
A movimentação de carga no Aeroporto de Lisboa apresentou um crescimento de cerca de 11%,
entre 2002 e 2008, destacando-se o aumento registado no último ano de cerca de 7%. No entanto,
desde 2004 estes valores têm vindo a diminuir, e que resulta, em grande medida, da incapacidade
que o terminal de carga da Portela apresenta para dar resposta à procura, levando a TAP a deslocar
para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro parte desta operação.
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A estrutura do tráfego comercial de carga não evidencia diferenças significativas face ao tráfego
comercial de passageiros, assistindo-se, igualmente, à preponderância do tráfego internacional (85%)
neste tipo de fluxo.
Neste contexto, e do ponto de vista da justificação da necessidade do projecto do NAL, foram
analisadas duas eventuais soluções distintas; a denominada “Opção Zero”, isto é, a manutenção do
funcionamento do Aeroporto da Portela numa realidade de stand alone e a denominada “Operação
Dual”, isto é, a manutenção em operação do Aeroporto da Portela em conjunto com a infra-estrutura
complementar do Novo Aeroporto de Lisboa na zona do CTA.
Opção Zero
Desde 2006 encontra-se em implementação um Plano de Desenvolvimento do Aeroporto de Lisboa
(Portela), com o objectivo de introduzir melhorias nos serviços prestados a operadores e passageiros,
prevendo-se que a capacidade, após o plano de desenvolvimento, atinja os 40 movimentos por hora
de um modo sustentável.
De referir, que a possibilidade de processar 40 movimentos por hora, não significa que não se
possam verificar períodos de ponta superiores, embora apenas em situações excepcionais e não de
forma sustentável, podendo ainda verificar-se constrangimentos futuros operacionais ao nível dos
estacionamentos durante as horas de maior movimento, devido às restrições dos stands (quer em
termos de número disponível, quer em termos da sua tipologia) e respectiva incapacidade para
acomodar a procura de muitas aeronaves Wide Body em simultâneo.
Perspectiva-se, deste modo, que o Aeroporto de Lisboa (Portela) após a implementação do Plano de
Desenvolvimento, actualmente em curso, possa acomodar um volume anual de 18 milhões de
passageiros, sem diminuição relevante da qualidade do serviço prestado no terminal de passageiros.
Não obstante, e embora se estime ser possível acomodar na Portela um volume de tráfego superior
ao da capacidade estimada (18 milhões de passageiros), ainda que implicando a degradação da
qualidade de serviço, não é considerado alcançável o volume teórico previsto de 25,8 milhões de
passageiros no final do período de concessão (2050). No entanto, mesmo considerando essa
possibilidade, seriam inevitáveis perdas de tráfego logo desde 2018, já que o Aeroporto da Portela
operaria com restrições nas horas de maior movimento, as quais se encontram calculadas em cerca
de 290 milhões de passageiros no período entre 2018 e 2050.
Por outro lado, verificando-se que o Aeroporto da Portela funciona 24 horas por dia, durante 365 dias
por ano, sendo muito reduzido, por restrições legais, o número de movimentos no período
compreendido entre as 00h00 e as 06h00, perspectiva-se, neste cenário de opção zero, um conjunto
relevante de impactes ambientais negativos a partir de 2017 e até 2050:
• Proximidade e sobrevoo da Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo, para o qual
contribui a sobreposição das superfícies de aproximação com áreas classificadas do Estuário
do Tejo.

• Afectação, na vizinhança do Aeroporto da Portela, da forte concentração urbana, com diversas
utilizações sensíveis ao ruído, nomeadamente núcleos habitacionais em Lisboa e em Loures,
bem como instalações hospitalares, escolares e científicas.
• Degradação na qualidade do ar na envolvente à área de implantação do aeroporto, excedendo
previsivelmente os limites legais quanto ao poluente NO2, afectando potencialmente uma
população estimada de 150.000 residentes.
• Degradação do ambiente sonoro para cerca de 49.600 residentes, com níveis de ruído acima
de 65 dB(A), no período integrado dia-entardecer-noite (Lden). Note-se que de acordo com a
informação constante dos “Mapas estratégicos de ruído, Ano 2006, Aeroporto de Lisboa”, ANA,
2008, a população exposta a níveis Ln > 45 dB(A), devido ao aeroporto da Portela, era já em
2006 de cerca de 157.000 residentes.

• Aumento da degradação das condições de habitabilidade, de ensino/trabalho, para a prática
desportiva e de lazer, de unidades de saúde e religiosas, com reflexo na qualidade de vida,
face à manutenção/incremento dos níveis de degradação acústica e de qualidade do ar.
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• Agravamento progressivo do congestionamento do tráfego rodoviário, decorrente do natural
crescimento dos fluxos rodoviários urbanos e suburbanos nos eixos principais de acesso ao
aeroporto, com sobrecarga das vias urbanas com origem ou destino no Aeroporto da Portela.

• Expectável reforço da centralidade de Lisboa na Área Metropolitana de Lisboa e no sistema
urbano regional e nacional, condicionando um desenvolvimento mais equilibrado do território
metropolitano.

• Risco de acidente envolvendo o transporte de combustíveis para o aeroporto, também
agravado pelo crescente congestionamento da rede viária de acesso, dada a dependência do
aeroporto face ao transporte de combustível por via de veículos pesados.

Neste contexto, a manutenção do funcionamento do Aeroporto da Portela numa realidade standalone não foi considerada uma opção viável, nem ambientalmente sustentável. As características
específicas da infra-estrutura aeroportuária da Portela e a sua localização tornam evidente a
existência de constrangimentos determinantes à sua capacidade de expansão. Com efeito,
independentemente dos investimentos passíveis de serem realizados na Portela, existe um limite a
partir do qual a infra-estrutura não poderá corresponder às procuras de tráfego previstas.
Efectivamente, ainda que seja discutível o ano a partir do qual a situação se torna limite, a Portela
apresenta-se como uma infra-estrutura limitada, com reduzida capacidade para dar resposta às
solicitações de procura previstas.
Operação Dual
O nível de tráfego gerado numa região é fundamental para o sucesso da coexistência de mais do que
um aeroporto nessa região. De acordo com um estudo realizado por um especialista em matérias
aeroportuárias do Massachusetts Institute of Technology, o nível mínimo de tráfego para justificação
de um sistema dual numa região deve pressupor a existência de 10 a 12 milhões de passageiros
como tráfego de origem. Actualmente, no seio da “indústria”, é considerado que, para justificar a
operação simultânea de dois aeroportos numa região, se deve atingir cerca de 40 milhões de
passageiros, dos quais, pelo menos, 15 milhões sejam de tráfego de origem.
Em Lisboa, mesmo no horizonte de 2018, logo após a abertura prevista do novo aeroporto, o tráfego
de origem será previsivelmente de apenas 7,6 milhões de passageiros, prevendo-se que o tráfego
total atinja 19 milhões. Só no horizonte de 2045 se atingiria o limiar hoje considerado como mínimo
(15 milhões de passageiros de origem) para sustentar e justificar a existência de uma operação
conjunta de dois aeroportos na região de Lisboa. Esta disparidade parece evidenciar desde logo, a
desadequação de considerar uma operação dual para o sistema aeroportuário de Lisboa.
Acresce, que a análise da gestão do tráfego e do espaço aéreo efectuada através de simulação pela
Eurocontrol (Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea), concluiu que a
manutenção dos dois aeroportos em operação simultânea, a uma distância de apenas 30 km em
linha recta (que é percorrida a baixa altitude pelas aeronaves em cerca de 3 minutos) não só é muito
complexa como apresenta uma vida útil muito limitada.
Neste cenário, seriam ainda expectáveis alguns factores negativos:

• Resistência das companhias aéreas em abdicar de direitos jurídicos que dispõem quanto a
slots na Portela, com prejuízos graves na prestação do serviço (passageiros e carga) e na
diversidade da oferta.

• Aumento dos custos dos serviços de tráfego aéreo, nomeadamente com o equipamento e
pessoal, com risco de fim expectável do hub e insustentabilidade económica e financeira do
sistema.

• Custos acrescidos para as companhias aéreas que tivessem de assegurar serviços nos dois
aeroportos, nomeadamente as nacionais, devido à duplicação da respectiva operação e
instalação na Portela e no NAL, com risco de sustentabilidade, por perda do respectivo hub, da
companhia nacional TAP. Mesmo para as companhias Low Cost a utilização de uma eventual
nova infra-estrutura aeroportuária no CTA complementar da Portela, não seria atractiva, uma
vez que seria impossível praticar naquela nova infra-estrutura taxas aeroportuárias
especialmente reduzidas em comparação com a Portela.
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• Reduzida eficiência do ponto de vista das acessibilidades e do sistema de transportes para
ligação à nova infra-estrutura aeroportuária (complementar) a implantar no CTA, a qual seria
dimensionada para dar resposta a uma procura de apenas 3,8 milhões de passageiros a atingir
em 2022.

• A nova infra-estrutura complementar a implantar no CTA não teria condições para atrair, com
significado, a instalação de actividades económicas na sua envolvente, nem para impulsionar
uma requalificação do território. A manutenção do Aeroporto da Portela em operação não traria
valor acrescentado adicional em Lisboa, dada a inexistência de espaço, na envolvente, para
fixação de novas actividades geradoras de emprego e de riqueza, permanecendo apenas as
que hoje já existem.

Deste modo, o projecto do NAL na zona do CTA, numa perspectiva de aeroporto único, pretende dar
resposta à necessidade da região de um novo aeroporto, diferente do actual, na dimensão, na
eficiência e na flexibilidade, que possa reforçar e ser motor da sua atractividade internacional. Só
dessa forma será possível dispor não só de um aeroporto como, também, de parques empresariais,
zonas de actividades logísticas e centros de distribuição, pólos hoteleiros, zonas de escritórios,
parques imobiliários, redes de transportes terrestres possuindo nós relevantes e com diversos tipos
de intermodalidade, nomeadamente com os novos serviços ferroviários urbanos e interurbanos, isto
é, novos pólos de desenvolvimento com capacidade para influenciar, quer a configuração espacial
das grandes aglomerações urbanas, quer a especialização económica das economias regionais em
que se inserem.
É neste contexto que se justifica o projecto do NAL, consubstanciando a alteração do conceito de um
aeroporto da cidade de Lisboa para um aeroporto da região de Lisboa, que assegure o potencial de
crescimento da procura do transporte aéreo na região de Lisboa e os objectivos estratégicos para o
sector aeroportuário nacional de impulsionar e de dar resposta ao mercado em boas condições de
segurança, qualidade e fiabilidade, congregando todas as valências e tipologias de serviço e, nesse
sentido, afirmando o posicionamento e a atractividade do aeroporto de Lisboa no contexto
internacional.
Como principais objectivos do projecto, são apontados 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 que, evoluindo por fases
ao longo do horizonte do projecto, adapte a capacidade do aeroporto à procura.

• Permitir operações de hubbing (transferências 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.

• Assegurar as actividades de aviação e não-aviação em áreas que constituam uma melhoria
operacional para o aeroporto e permitam uma operação eficaz e eficiente de cada uma das
actividades.

• Preservar e salvaguardar terrenos, não ocupados no horizonte do projecto (2050), como
garantia para um eventual alargamento do aeródromo para quatro pistas, agrupadas em pares,
resultando em dois grupos de pistas, nascente e poente, com uma ampla separação entre si.

• Preservar e salvaguardar áreas na plataforma para permitir o ulterior 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.

• Assegurar uma boa acessibilidade e padrões de serviço de transportes terrestres com a boa
articulação com outros modos de transporte, nomeadamente a rede de alta velocidade.
• Manter uma actividade sustentável, sendo o seu operador reconhecido como membro
responsável e valioso da comunidade e como motor económico fundamental para a cidade de
Lisboa, para a região e para o país, potenciando a geração de emprego e de riqueza.

Da análise específica elaborada sobre o projecto do NAL, e com base no Estudo de Impacte
Ambiental apresentado, retira-se que os principais impactes positivos do projecto, traduzindo os seus
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próprios objectivos, se farão sentir na fase de exploração ao nível Socioeconómico local, regional e
até nacional, salientando-se pelo seu significado elevado:
• O NAL constitui-se como um vector chave de desenvolvimento e afirmação estratégica do
território, permitindo aumentar o nível de internacionalização da economia e da competitividade
territorial, pela facilitação que promove ao acesso a diversos mercados e pela participação em
cadeias de valor global.

• O NAL enquanto projecto estruturante desempenhará um papel preponderante na redefinição
da morfologia económica e social dos territórios de proximidade, impulsionando o
desenvolvimento local e regional nomeadamente ao nível económico, empresarial e
demográfico. Assim, o NAL perspectiva-se como uma infra-estrutura capaz de estimular a
economia e as actividades económicas, o alargamento dos mercados, a criação de emprego, a
atractividade territorial e o perfil demográfico, promovendo a competitividade e catalisando o
desenvolvimento económico e social à escala local, regional e nacional.

• O NAL contribuirá para o desenvolvimento e concentração de actividades económicas quer na
sua área envolvente directa, quer na sua área envolvente alargada, funcionando como um
catalisador de economias de aglomeração.

• A especialização da estrutura económica dinamizará a oferta de emprego e a atracção dos
territórios de proximidade o que se repercutirá positivamente na especialização da economia e
na qualificação, especialização e nível habilitacional dos trabalhadores.

Também ao nível das Acessibilidades e do Sistema de Transportes são expectáveis impactes
positivos relevantes, designadamente no que respeita ao aumento das acessibilidades ferroviárias e
da respectiva quota modal, bem como à potenciação da actividade comercial dos portos de Lisboa,
Setúbal e Sines, cuja magnitude e significância se perspectivam entre moderada e elevada.
Perspectiva-se ainda a ocorrência de impactes positivos no aumento das acessibilidades rodoviárias
a nível local e regional, na reestruturação da oferta de serviços de transportes públicos rodoviários de
passageiros e na dinamização do sistema logístico regional e nacional, ainda que com magnitude e
significância moderadas.
Ainda da análise específica elaborada sobre o projecto do NAL, e relativamente aos factores
ambientais estudados no EIA, verifica-se:
• Relativamente ao Clima, os principais impactes negativos identificados têm a ver com
alterações da temperatura das camadas da atmosfera mais próximas da superfície, não se
considerando significativos, sendo os seus efeitos claramente localizados e pontuais, já que as
alterações provocadas nos parâmetros microclimáticos não se irão traduzir em alterações no
clima da região.

• Quanto à Geologia, os principais impactes negativos identificados são resultantes da ocultação
e destruição do património geológico, geomorfológico e de recursos geológicos, da alteração
das características do meio geológico e da alteração da morfologia do terreno e, embora
directos, permanentes e irreversíveis, consideram-se de magnitude e significância reduzida a
moderada.

• Relativamente aos Solos, os principais impactes negativos identificados ocorrerão na fase de
construção do projecto, como sejam a impermeabilização, erosão hídrica, compactação e
contaminação, considerando-se de magnitude e significância variando entre reduzida a
moderada. Na fase de exploração, como consequência das acções relacionadas com a
movimentação de aeronaves no solo, com a consequente manutenção e abastecimento,
poderão ocorrer impactes ao nível da contaminação do solo, por hidrocarbonetos resultante de
acidentes em áreas limitadas, considerando-se de magnitude moderada e significância
reduzida. O aproveitamento da camada de solo (terra vegetal) que será decapada e colocada
em depósitos temporários para posterior aplicação nas áreas não impermeabilizadas
considera-se um impacte positivo, permanente, de magnitude moderada e significância
reduzida a moderada.

• Em termos de Uso do Solo verifica-se que a classe de uso do solo mais afectada será a
florestal (93,3 %), seguindo-se os matos e incultos (2,5 %) e o uso agrícola (1,5%). Os
principais impactes negativos decorrem da acção de desarborização de toda a área de
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implantação do NAL (3.383 ha), o que irá alterar completamente o uso actual do solo,
originando impactes permanentes e irreversíveis, de magnitude e significância moderadas, no
caso da afectação do eucaliptal, e de magnitude moderada e significância elevadas, no caso
da afectação do montado de sobro.

• No que diz respeito à Ecologia, os principais impactes negativos identificados prendem-se com
a eliminação de biótopos (no caso da afectação de habitats prioritários ou biótopos alvo de
protecção legislativa em termos de conservação), com a mortalidade ou perturbação de
indivíduos de espécies de elevado valor conservacionista (Thynus capitelatus, Armeria royana,
Microtus cabrera, Felis silvestris e várias espécies de limícolas, aves de rapina diurnas e
columbiformes) e com o isolamento das populações da fauna selvagem, decorrentes do efeito
barreira resultante do funcionamento do NAL associado ao dos respectivos projectos conexos.
Tendo em conta a ocupação de solo actual do território e a sua utilização actual pelas aves, o
impacte esperado para a mortalidade por colisão com aeronaves considera-se negativo, de
magnitude baixa ou moderada e significância elevada para as limícolas (Limosa limosa), aves
de rapina diurnas (Buteo buteo, Pernis apivorus, Falco columbarius, Circus aeroginosus e
Hieraaetus fasciatus*) e columbiformes (Columba palumbus), significância moderada para os
anseriformes (Anas platyrhynchos), gaivotas (Larus fuscus e Larus ridibundus), andorinhas e
andorinhões, ciconiiformes (Ciconia ciconia, Bulbus ibis, Platalea leucorodia) e corvo-marinho,
gralha-preta e estorninhos, e significância reduzida para as outras aves que utilizam o espaço
aéreo em redor do NAL e área não desmatada em redor da área de ocupação.
Não obstante, com a diferente utilização do território e do espaço aéreo pelas aves, induzida
pela aplicação das medidas previstas no Plano de Gestão Ecológica do NAL a adoptar antes e
durante o funcionamento do NAL com o objectivo de garantir a segurança aeronáutica, não é
previsível que a mortalidade de aves por colisão com aeronaves venha a atingir valores que
possam colocar em causa as populações das espécies a salvaguardar no que refere à
manutenção e/ou aumento dos seus efectivos e à manutenção da área de habitat disponível.
Dadas as características de adaptabilidade das espécies, a grande maioria das aves poderá
adaptar-se a este factor de perturbação, ajustando as suas rotas de voo à presença das
aeronaves. Encontra-se ainda prevista a prossecução do “Estudo detalhado dos movimentos
de aves na zona de implantação do NAL e na totalidade dos dois cones de aproximação das
aeronaves” com sistema de radar, que pretende avaliar melhor os movimentos das aves entre
as áreas classificadas na envolvente ao NAL e os seus movimentos migratórios,
disponibilizando informação importante para definir com maior detalhe as medidas a incluir no
Plano de Gestão Ecológica do NAL.
De referir, também, que não foram determinadas a magnitude e a significância do impacte
potencial na avifauna devido à alteração da operacionalidade da Base Aérea do Montijo, uma
vez que é desconhecido o futuro uso que a Força Aérea Portuguesa virá a dar à pista Norte-Sul
da mesma. O EIA propõe a realização de um estudo que permita proceder a essa avaliação
tendo notado que à data do EIA se desconheciam os valores actuais de mortalidade por colisão
de aeronaves com aves, associados à operação daquela base militar, matéria que se encontra
assegurada no âmbito dos estudos a desenvolver na fase subsequente do projecto.
As decisões a tomar, face aos resultados que decorrerem dos estudos e avaliações
preconizadas para fases subsequentes de desenvolvimento do projecto, deverão sempre
assegurar a salvaguarda das populações das espécie-alvo das ZPE envolventes ao NAL num
estado de conservação favorável.

• No que se refere aos Recursos Hídricos Subterrâneos, os principais impactes do NAL ao nível
quantitativo decorrem da redução da recarga do aquífero, gerando impactes de moderada
significância e magnitude elevada, não minimizáveis de forma significativa. Relativamente à
qualidade da água, são expectáveis impactes negativos resultantes da contaminação por óleos
e combustíveis, quer em situação de acidente, quer por problemas de conservação da
plataforma, podendo gerar impactes negativos muito significativos e de magnitude elevada,
dependendo dos volumes derramados. Estes impactes são minimizáveis se forem
implementadas as medidas de minimização adequadas e monitorizadas as infra-estruturas e as
águas subterrâneas, no sentido de identificar o mais precocemente possível eventuais fugas e
derrames.
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No que se refere aos usos da água subterrânea são apenas expectáveis impactes negativos
pouco significativos e de reduzida magnitude.

• Ao nível dos Recursos Hídricos Superficiais, os principais impactes decorrem da
alteração/destruição da rede de drenagem natural, gerando impactes negativos significativos
de elevada magnitude e significância, não minimizáveis, na área da bacia hidrográfica da
ribeira de Vale Cobrão, mas de magnitude e significância moderadas à escala regional,
considerando a bacia hidrográfica do rio Sorraia. Em termos de qualidade da água não são
expectáveis impactes negativos se forem implementados de forma eficaz o tratamento dos
efluentes e águas de escorrência.
Relativamente aos usos das águas superficiais não é expectável a afectação dos usos
existentes desde que adoptadas medidas adequadas.

• Relativamente à Qualidade do Ar, os impactes resultantes da fase de construção, face à
situação actual, e na fase de exploração do projecto, face à situação futura sem implementação
do NAL, serão negativos mas de significância reduzida ou moderada, afectando áreas
relativamente reduzidas da envolvente ao futuro NAL e com pouca população.

• Quanto ao Ruído, os impactes identificados para a fase de construção serão negativos,
reversíveis (ainda que a obra tenha uma duração estimada de 5 anos e meio), destacando-se
os impactes no Monte de Vale Cobrão e na Herdade da Vargem Fresca onde os acréscimos
previstos de ruído serão elevados, nas habitações de Foros do Trapo ao longo da EM533
devido ao aumento de circulação de veículos pesados, onde os acréscimos serão moderados
em função da distância do receptor sensível à rodovia, e no Bairro de São Gabriel onde a
situação actual de desconformidade com o RGR ficará agravada. Assim sendo, a significância
dos impactes será elevada no referido bairro e reduzida a moderada nos restantes casos.
Os impactes na fase de exploração do NAL serão negativos, irreversíveis e de magnitude
moderada a elevada a nível local, mas de magnitude reduzida a nível regional se se atender às
estimativas relativamente baixas de residentes expostos (cerca de 600 residentes em 2018
expostos a níveis Ln > 45 dB(A), valor que passará previsivelmente para cerca de 1.500
residentes no ano 2050, comparados com cerca de 157.000 residentes expostos àqueles
níveis sonoros já em 2006 devido ao aeroporto da Portela. A significância dos impactes poderá
ser considerada localmente elevada caso venha a verificar-se uma classificação generalizada
dos locais estudados como “zonas sensíveis” (cenário plausível atendendo aos usos do solo
existentes), o que corresponderá a uma situação de desconformidade com o Regulamento
Geral do Ruído (RGR) e cuja correcção implicará alterações e restrições de operacionalidade
ao NAL. Paralelamente, terá de haver um controlo rigoroso de ocupação do solo, quer via
processo de medidas preventivas do NAL, quer via revisão dos PDM de Benavente, Palmela e
Montijo, para evitar o crescimento populacional na zona de influência sonora provável do NAL
(até à isófona Ln = 45 dB(A) para o ano 2050).
Os impactes residuais da fase de exploração do NAL dependerão principalmente do cenário de
classificação de zonas, de acordo com o RGR, na área de estudo, da competência exclusiva
dos Municípios, e, consequentemente, dos ajustes que o projecto terá de sofrer para minimizar
esses impactes, pelo que só numa fase subsequente do procedimento de avaliação de impacte
ambiental e do desenvolvimento futuro do projecto será possível aferir com rigor esses
impactes.

• Relativamente à Paisagem, a concretização do projecto induzirá impactes sobretudo no que
respeita à sua componente estrutural, por afectação da matriz da paisagem. Os impactes
cénicos previstos serão de magnitude e significância reduzida a moderada, devido à escolha
de um local plano e cercado por povoamentos florestais, afastado de povoações, e por as
soluções arquitectónicas adoptadas, no contexto de um aeroporto destas dimensões, serem de
baixa volumetria e paisagisticamente integradas.

• Em matéria de Ordenamento do Território, e da análise dos Instrumentos de Gestão Territorial
(IGT) constata-se que a implantação do NAL vai ao encontro dos objectivos estratégicos
defendidos no PNPOT, no PROT-OVT e na proposta de alteração do PROT-AML.
Relativamente a outros Planos Sectoriais e Especiais não se afigura que o projecto venha a
comprometer a estratégia desses planos. Relativamente aos Planos Directores Municipais, a
infra-estrutura do NAL não está contemplada nos mesmos, mas a área de implantação
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encontra-se na generalidade afecta a instalações de interesse público. Assumindo estar-se
perante um Plano Sectorial, tal determinará que os PDM sejam alterados por adaptação.
Deste modo, os efeitos mais significativos da concretização do NAL ocorrerão na área exterior
do NAL, a diversos níveis territoriais, sendo que o projecto constitui simultaneamente uma
oportunidade e um risco para a região. Será o modelo de ocupação e gestão, em definição na
elaboração/alteração/revisão dos IGT, que irá determinar se os impactes serão positivos ou
negativos, considerando-se, contudo, que esta questão se encontra minimamente
salvaguardada com o estabelecimento de Medidas Preventivas e nas estratégias preconizadas
nos PROT, que serão assumidas nas revisões dos PDM em curso.
Em matéria de REN está-se perante áreas que não têm expressão muito significativa e se
encontram relacionadas com o ciclo hidrológico. Assim, não obstante os impactes serem
irreversíveis em algumas situações, como é o caso da albufeira da Barragem da Ilha dos Dois
Salgueiros, não serão na generalidade comprometidas as funções em presença.

• Relativamente à Socioeconomia, poderão ocorrer impactes negativos em espaços de
ocupação turística (existentes ou previstos), nomeadamente no loteamento da Herdade da
Vargem Fresca/Ribagolfe, uma vez que o desenvolvimento da actividade turística poderá ficar
condicionado ou mesmo comprometido, alterando assim as expectativas de negócio existentes
e assentes nos alvarás de loteamento, considerando-se este impacte negativo e de
significância moderada a nível local.

Atendendo à ocupação humana existente na envolvente próxima do NAL, prevê-se que na fase
de exploração ocorram impactes negativos associados à exposição destas populações a níveis
de ruído superiores aos valores limite legalmente admissíveis, não minimizáveis, com
implicações na qualidade de vida e efeitos negativos prováveis ao nível da saúde humana, pelo
que estas deverão ser realojadas. Este impacte considera-se significativo e de magnitude
moderada a nível local.

• Quanto às Acessibilidades e Sistema de Transportes, os principais impactes negativos
ocorrerão na fase de exploração do NAL, e serão resultantes do aumento do tráfego rodoviário
na rede existente e consequente degradação dos níveis de serviço, impactes estes que se
perspectivam de magnitude e significância elevadas.

• Relativamente ao Património, a área de implantação do projecto é muito rica em testemunhos
arqueológicos nomeadamente de Época Pré-Histórica, tendo ainda sido identificados um
conjunto importante de sítios inéditos de época romana que irão sofrer impactes directos,
negativos, muito significativos, irreversíveis e de elevada magnitude. De referir, que a área não
foi prospectada na sua totalidade, dado que as zonas onde decorreram os trabalhos ofereciam,
em alguns sectores, uma visibilidade reduzida, prevendo-se, assim, a possibilidade de
ocorrerem sobre o património arqueológico outros impactes negativos, para além dos já
identificados.
Apesar dos impactes negativos irreversíveis expectáveis para o património arqueológico, e
considerando o tipo de ocorrências e as características do local, julga-se que a implantação do
NAL poderá também resultar em impactes positivos, tais como um melhor conhecimento da
presença humana neste território, sobretudo durante a Pré-História, maior sensibilização do
público em geral para o património e para o ambiente, e valorização da região em termos
turísticos, desde que adoptadas medidas de compensação e de minimização adequadas.

• No quadro da Gestão de Resíduos não se perspectivam impactes significativos, desde que
cumpridos os requisitos legais nessa matéria.

• Relativamente à Identificação de Riscos Ambientais, os riscos identificados na fase de
construção e na fase de exploração do NAL apresentam um nível baixo de gravidade e
períodos de retorno tipicamente superior a 1.000 anos. É apenas expectável a ocorrência de
danos em pessoas e em instalações fora do perímetro do NAL, para acidentes como a rotura
de reservatório de combustível (Jet A1) no parque de combustíveis, rotura do oleoduto de
abastecimento do parque de combustíveis (no caso da rotura se localizar fora do perímetro do
NAL), rotura do gasoduto de alimentação de gás natural à Central de Trigeração (no caso da
rotura se localizar fora do perímetro do NAL) e acidentes durante operações de descolagem ou
aterragem de aeronaves (no caso da queda se localizar fora do perímetro do NAL), cujas
frequências de ocorrência, de acordo com os pressupostos utilizados, variam entre um
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acidente a cada 100.000 anos (Situação Extremamente Remota) e um acidente em cada 435
anos (Situação Improvável).
Não obstante, importa também referir que, globalmente, o conjunto de estudos e condicionantes,
planos específicos, bem como das medidas de compensação, minimização e programas de
monitorização, já identificados e/ou a desenvolver/aprofundar na fase de projecto de execução,
poderão contribuir para a minimização dos principais impactes negativos identificados, admitindo-se
que a significância dos impactes residuais não seja de molde a inviabilizar o projecto.
Neste particular, merece destaque a condicionante para que os terrenos do CTA remanescentes à
área de implantação do NAL, com uma área de 3.871 ha prevista afectar ao domínio público
aeroportuário sob jurisdição da ANA (conforme acordado no protocolo entre a Força Aérea
Portuguesa, a ANA – Aeroportos de Portugal e a NAER – Novo Aeroporto, SA, datado de Abril de
2010), passem a constituir integralmente uma área com uso condicionado, com o objectivo de permitir
salvaguardar áreas naturais importantes que não possuem qualquer estatuto de protecção e diminuir
a pressão sobre o interior das Áreas Classificadas.
Esta área que deverá ser utilizada como local preferencial para a implementação dos projectos
específicos de compensação e de medidas de minimização, poderá, futuramente, vir a ser integrada,
total ou parcialmente, no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), em função do seu
interesse como área de conservação da natureza e da biodiversidade.
De referir, que esta condicionante vai ao encontro das recomendações efectuadas em sede da
Declaração Ambiental anteriormente emitida, no que diz respeito às matérias de salvaguarda de
valores naturais e culturais existentes e ordenamento do território.
Em resultado da análise das participações recebidas em sede da Consulta Pública constata-se que
as principais preocupações demonstradas se prendem, fundamentalmente, com a localização final
adoptada para o NAL em função dos impactes negativos do ruído sobre a zona a Norte do NAL, no
ordenamento do território e na conservação da natureza, em particular, no que respeita à afectação
da avifauna e risco de colisão com aeronaves. De um modo geral, verifica-se que as preocupações
manifestadas se encontram devidamente acauteladas na avaliação realizada pela CA, encontrandose estabelecidas no presente Parecer um conjunto vasto de estudos, condicionantes e medidas que
permitirão dar resposta aos principais impactes ambientais negativos identificados.
Importa, contudo, salientar, a existência de algumas questões relevantes que permanecem em aberto
mas que extravasam o presente procedimento de AIA, designadamente:
• A colisão com as aves, enquanto risco aeronáutico, o qual deverá ser avaliado pelas entidades
competentes naquela matéria em sede de autorização/licenciamento do projecto.

• A ausência da classificação e delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas
mistas, a estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território, nos termos das
disposições do Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
Janeiro (rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março, e alterado
pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto), da responsabilidade dos municípios
territorialmente competentes.
• O processo de elaboração/alteração/revisão dos actuais planos directores municipais,
atendendo à nova realidade da localização do NAL e em consonância com as estratégias
preconizadas nos Planos Regionais de Ordenamento do Território, da responsabilidade dos
municípios territorialmente competentes.

Verificando-se que estas questões ultrapassam os limites do mandato do proponente do projecto, a
CA preconizou um conjunto de recomendações dirigidas às várias entidades competentes envolvidas,
a seguir indicadas em 1) e 2).
Em conclusão, tendo por base os pareceres disponibilizados, considerando os condicionamentos da
avaliação enunciados no ponto 4 do presente Parecer, a CA, ponderando todos os factores em
presença, emite parecer favorável ao projecto “Novo Aeroporto de Lisboa (Plano Director de
Referência/Estudo Prévio)”, condicionado ao cumprimento pelo proponente dos estudos e

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2251
Projecto: Novo Aeroporto de Lisboa (Estudo Prévio/Plano Director de Referência)

155

Parecer da Comissão de Avaliação
Dezembro de 2010

condicionantes, planos específicos, medidas de compensação e de minimização e programas de
monitorização a seguir indicados em A), B), C), D), E) e F):
1) Entidade licenciadora ou competente para autorização (SEAOPC)
Verificando-se que as questões relativas à colisão com as aves, enquanto risco aeronáutico,
extravasam o âmbito do procedimento de AIA, recomenda-se que as mesmas sejam avaliadas pelas
entidades competentes naquela matéria em sede de licenciamento/autorização do projecto.
De igual modo, recomenda-se que em sede de licenciamento/autorização do projecto se proceda à
validação do Plano de Emergência Ambiental, pelas entidades competentes.
Regulamentos como o de Segurança e Acções em Estruturas e Edifícios, do Betão Armado e préEsforçado, das Estruturas Metálicas (ou dos chamados Eurocódigos, que irão entrar em vigor a breve
trecho), de Segurança Contra Incêndio, de Sistemas Energéticos e Climatização dos Edifícios, ou os
que decorrem da transposição das Directivas ATEX, de Circulação de Mercadorias Perigosas (em
fase final de preparação) ou das Directivas 2004/111/CE e 2004/112/CE (sobre transporte e
armazenamento de combustíveis) são alguns exemplos dessa legislação que deve ser
cuidadosamente seguida e aplicada.
De facto, recomenda-se que sejam verificadas as condições em que Regulamentação específica,
como a referida anteriormente, é aplicada nas fases de projecto de execução, de construção e de
exploração da infra-estrutura aeroportuária devendo, no mínimo, os termos de responsabilidade de
Projectistas, Peritos e Auditores, Directores de Obra e da Fiscalização (com referência específica da
legislação aplicada e ao seu cabal cumprimento) ser integrados na documentação para verificação
das entidades competentes.
Recomenda-se igualmente que sejam integrados nessa informação os planos de manutenção:
periódica e preventiva, bem como os resultados das auditorias a edifícios, sistemas e equipamentos
que se venham a verificar (alguns deles obrigatórios por força de lei, como é o caso das caldeiras).
2) Câmaras Municipais
Reforça-se a necessidade dos municípios envolvidos, no âmbito dos respectivos processos de
elaboração/alteração/revisão dos actuais planos directores municipais, adoptarem modelos de
ocupação e gestão territorial que integrando no seu zonamento a nova realidade territorial imposta
pela infra-estrutura aeroportuária, privilegiem a potenciação dos impactes positivos e a minimização
dos impactes negativos decorrentes da localização do NAL.
Em consonância com as estratégias preconizadas nos planos regionais de ordenamento do território,
releva-se nesta acção, a importância da revisão dos planos directores municipais respeitar os
princípios de desenvolvimento sustentável, nomeadamente no controlo dos usos do solo.
Neste particular assume especial relevância a necessidade de proceder à classificação e delimitação
e à disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas, a estabelecer nos termos das disposições do
Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (rectificado
pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março, e alterado pelo Decreto-Lei n.º
278/2007, de 1 de Agosto).
Paralelamente, e após vigência das medidas preventivas, recomenda-se que fiquem estabelecidas
servidões acústicas nos territórios abrangidos pelas isófonas Lden = 55dB(A) e Ln = 45dB(A)
previstas para o ano 2050, conhecidas à data, de modo a garantir que não será agravado o impacte
em termos de população exposta a níveis sonoros não regulamentares. Estas servidões poderão ser
revistas com base nos resultados da rede de monitorização de ruído em contínuo.
Neste contexto, se necessário, deverão ser promovidas medidas de alteração do uso do solo no
loteamento da Herdade da Vargem Fresca/Ribagolfe, impossibilitando o uso habitacional nos 170
lotes previstos para a Fase 1 desse loteamento, bem como o uso sensível em todos os lotes com uso
sensível que fiquem previsivelmente sujeitos a níveis sonoros não regulamentares. De referir,
contudo, que a aferição rigorosa desta situação só será possível mediante a classificação de zonas
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sensíveis e mistas por parte da Câmara Municipal de Benavente e estudos mais detalhados, quer de
definição final dos corredores e rotas, quer de definição de procedimentos de voo, a realizar no
âmbito do desenvolvimento futuro do projecto.
A) PROJECTO DE EXECUÇÃO – ESTUDOS E CONDICIONANTES
CONDICIONANTES COM BASE EM ESTUDOS A EFECTUAR PREVIAMENTE À CONCEPÇÃO
DO PROJECTO DE EXECUÇÃO
Geologia
A1.

Efectuar a revisão do estudo prévio do desvio da ribeira de Vale Cobrão, de modo a optimizar a
concepção e implantação da obra, com o objectivo de reduzir as terraplenagens a executar e a
limitar eventuais interferências com o aquífero livre.

A2.

Estudar a possibilidade de minimizar os volumes de materiais de empréstimo e de materiais
não reutilizáveis, através da optimização de cotas de implantação de componentes do projecto
que não se encontrem na dependência estrita das cotas da plataforma, permitindo dispensar o
recurso a materiais de empréstimo.

Solos e Uso do solo
A3.

Realizar o estudo das condições de empilhamento da camada superficial do solo a recolher na
acção de decapagem, tendo em conta quer a escala das operações envolvidas, quer a
necessidade de minimizar os seus potenciais impactes no meio ambiente, bem como a
necessidade de garantir a qualidade do material terroso durante o período de conservação
temporária e em todas as operações desde a decapagem até ao seu reaproveitamento.

A4.

Realizar um estudo complementar (após desmilitarização da área de intervenção do projecto),
tendo em vista uma caracterização aprofundada da situação existente que permita conhecer o
estado de contaminação dos solos afectos às áreas das caixas de tiro e verificar a necessidade
de efectuar uma operação de descontaminação desses solos. Caso venha a ser identificada a
necessidade de descontaminação do local, elaborar uma análise de risco para definir os
objectivo/limiares de concentração a atingir com a descontaminação, que integre,
genericamente, os seguintes passos:
a) Identificação dos compostos relevantes a considerar na análise de risco.
b) Sistematização das características químicas, toxicológicas e ambientais (mobilidade,
biodegradação) conhecidas para os compostos em estudo.
c) Investigação dos limites para essas substâncias (ou substâncias análogas) para vários usos
dos solos e águas subterrâneas.
d) Identificação das substâncias críticas do ponto de vista de risco humano, ecológico e de
dispersão.
e) Estabelecimento de valores de intervenção em termos ecológicos e humanos para os
parâmetros sem limite regulamentar estabelecido.
f) Consideração do uso previsto para os solos na zona.
g) Elaboração da análise de risco usando metodologias internacionalmente aceites.
h) Caracterização dos riscos.
i) Estudo das opções de remediação e dos correspondentes custos associados e comparação
das mesmas de acordo com a redução de risco conseguida, o risco remanescente
associado e o esforço/eficácia financeira.
j) Como resultado do estudo a efectuar estabelecer os objectivos de tratamento a atingir para
os contaminantes específicos em análise e para a situação particular do local em estudo a
considerar no Projecto de Descontaminação, o qual deverá ser sujeito a licenciamento nos
termos do Decreto-Lei n.º 278/2006, de 5 de Setembro.
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Ecologia
A5.

Elaborar um estudo detalhado dos movimentos de aves na zona de implantação do NAL e na
totalidade dos dois cones de aproximação das aeronaves, com o objectivo de avaliar
pormenorizadamente a questão da susceptibilidade das espécies da avifauna à colisão com
aeronaves. Outro dos objectivos a atingir com esse estudo consiste na obtenção de informação
que permita esclarecer melhor como o espaço aéreo é utilizado por aves nas rotas migratórias
e nas deslocações entre os estuário do Tejo e do Sado. Deverá ser realizado com recurso à
utilização de radar que permita cobrir toda a área referida e que seja composto, pelo menos,
por um radar horizontal (banda S) e um radar vertical (banda X). Os dados devem ser
recolhidos de forma a obter a espacialização da utilização da área de estudo por parte das
espécies da avifauna, tanto no plano horizontal, como no plano vertical.
Este estudo deverá ser desenvolvido em consonância com a análise apresentada no EIA
(Volume 1 - Tomo 7, Anexo Eco VIII), de modo a permitir a sua revisão e consequente
reavaliação e redefinição de medidas de gestão da vida selvagem e respectivos habitats
necessárias para a manutenção da segurança aeronáutica e concomitantemente para a
salvaguarda das populações alvo de gestão das ZPE envolventes ao NAL.
A metodologia deverá ser definida de modo a permitir reconhecerem-se as rotas de migração,
os corredores de deslocação entre as áreas classificadas que poderão ser afectados, os usos
que a avifauna faz do território ao nível do solo e em altitude, assim como permitir aferir as
respectivas respostas às alterações de ocupação introduzidas com a construção do aeroporto
e projectos de infra-estruturas conexos.
Tendo em conta a figura da página 54 do Parecer da CA (Informação da Figura 4.5.23
sobreposta sobre Figura 4.3.2) e face aos objectivos a atingir, deverão ser utilizados sistemas
de radar em número suficiente e adequado, de forma a cobrir os vários corredores ecológicos
(estimando-se, nesta fase, pelo menos a necessidade de três sistemas). Para as espécies-alvo
das áreas classificadas deverá ser estimado o número de indivíduos delas provenientes,
potencialmente afectados em cada estação do ano, e o efeito que essa mortalidade terá sobre
a respectiva população.
Este estudo deverá ser elaborado em estreita articulação com o ICNB, IP, e os respectivos
parâmetros de referência e calendarização para apresentação dos resultados, ser sujeitos à
aprovação daquela entidade.

A6.

Elaborar um estudo piloto para definir metodologias de encaminhamento, salvamento e captura
para o rato de Cabrera Microtus cabrerae na área de implantação do NAL. O Estudo a
desenvolver neste âmbito deverá aprofundar as directrizes indicadas no EIA (ECO EST2 Volume 1, Tomo 4, Cap. 9) e cumprir os seguintes objectivos:
a) Determinar a eficiência da deslocação induzida nas populações pela acção mecânica (arar),
pela acção do fogo e pela combinação das duas acções sobre os terrenos onde as colónias
de rato de Cabrera estão implantadas.
b) Determinar o grau de mortalidade de indivíduos associado a cada um dos diferentes
métodos.
c) Estabelecer qual a metodologia ou conjunto de metodologias que garantem a máxima
eficiência e o mínimo de mortalidade na espécie, e que visem a melhor adequação possível
à resolução do problema apresentado.
Ainda no âmbito deste estudo piloto, realizar uma prospecção dos locais com habitat adequado
à espécie e dos locais onde seja possível instalar prados de gramíneas dominados por Stipa
gigantea e Holcus sp., verificando se possuem capacidade para receber as comunidades
recolhidas no NAL. Essa prospecção tem por objectivo uma tomada de decisão mais
sustentada relativamente a medidas de acção para a salvaguarda da continuidade da espécie
na área de estudo e ainda garantia da diversidade no pool genético da espécie na região.

A7.

Realizar um estudo para avaliação específica da compatibilidade da presença dos campos de
golfe existentes a Norte da área de implantação do NAL (Ribagolfe 1 e 2) face à presença do
NAL. No caso de se verificar que estas áreas são atractivas para as espécies da avifauna,
deverão ser adoptadas medidas específicas de modo a adaptar os relvados e a eliminar o
acesso das aves aos pontos de água existentes (por exemplo através da drenagem dos lagos
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ou cobertura dos mesmos com birdballsTM), de forma a minimizar a sua atractividade para a
avifauna.
A8.

A9.

Realizar um estudo para aferição dos efeitos sobre as populações da avifauna da ZPE do
Estuário do Tejo decorrentes da alteração do funcionamento das pistas da Base Aérea do
Montijo (BAM), em função da decisão do Governo relativa à sua futura utilização pela Força
Aérea Portuguesa. Este estudo deverá ser realizado em estreita colaboração com a Força
Aérea Portuguesa e com o ICNB, IP, devendo os parâmetros de referência e calendarização
para apresentação dos resultados deste estudo ser aprovados por esta entidade.
Efectuar um estudo para avaliação conjunta da permeabilidade para a fauna das vias
rodoviárias e ferroviárias existentes e a construir na área envolvente ao NAL. Tendo em conta
o aumento previsto de perturbação decorrente da implantação do NAL, importará avaliar, em
particular, de que modo os atravessamentos existentes ao longo da EN119 permitem contrariar
o efeito barreira esperado para esta via. Assim, dever-se-á avaliar o estado actual das
passagens hidráulicas existentes na EN119 e, caso necessário, executar a sua adaptação
como passagens para fauna, no troço que se desenvolve entre o rio Almansor e o limite Oeste
do CTA. A avaliação deverá ser também alargada aos troços da EN118 incluídos na área de
estudo, devendo ser realizada nos termos definidos na DIA relativa aos Novos Acessos
Rodoviários ao Novo Aeroporto de Lisboa, de 30 de Junho de 2010.

A10. Realizar um estudo para definição dos locais e espaçamento de bird flight diverters (BFD) para
as ligações eléctricas à rede pública a construir no âmbito do NAL. Esta medida não se deve
restringir à aplicação de BFD. O estudo deve prever a definição de qual o nível de sensibilidade
para a avifauna da área atravessada pelas linhas e, posteriormente, implementar as medidas
de minimização não só de colisão mas também de electrocussão, de acordo com o esquema
de procedimento referido no “Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de
linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica - Componente Avifauna”,
elaborado pelo ICNB, IP.
A11. Realizar um estudo prospectivo para despistagem da presença de gato-bravo Felis silvestris
em toda a área de estudo, correspondente ao buffer de 15 km em torno da área de implantação
do NAL. Este estudo deverá ser articulado com o ICNB, IP e, se possível, com a Companhia
das Lezírias, SA e com a equipe da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que tem
desenvolvido trabalho nesta temática com aquela empresa.
Tendo em conta os resultados apresentados no EIA e a captura de indivíduos híbridos de
primeira geração nos terrenos da Companhia das Lezírias, SA, é importante verificar a
existência de indivíduos puros e conhecer a estrutura da sua eventual população, para uma
tomada de decisão mais sustentada relativamente a medidas de acção para a salvaguarda da
continuidade da espécie na área de estudo e, ainda, garantia da diversidade no pool genético
da espécie na região.
A12. Realizar um estudo prospectivo para despistagem da presença de Nyctalus leisleri e
Barbastella barbastellus e avaliação da necessidade de implementação de medidas de
minimização. Este estudo deverá ser elaborado em estreita articulação com o ICNB, IP, e os
respectivos parâmetros de referência e calendarização para apresentação dos resultados, ser
sujeitos à aprovação daquela entidade.
A13. Realizar um estudo que avalie o estado dos corredores ecológicos entre as áreas classificadas
e a afectação decorrente da implantação do NAL e dos projectos conexos, com vista a
determinar a necessidade da sua reabilitação ou de definir um plano de corredores alternativos
a criar ou promover em substituição das perdas decorrentes dos impactes do projecto ou de
projectos por ele induzidos.
Este estudo deverá ser articulado com os estudos ecológicos anteriormente referidos.
A14. Realizar um estudo que avalie a pertinência de inclusão e posterior definição das áreas de
conservação a integrar no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC). Este estudo a ser
promovido pela NAER, SA em articulação com o ICNB, IP pode revestir a forma de Protocolo a
estabelecer entre as duas entidades. O estudo deverá incluir a preparação do respectivo plano
de ordenamento e de gestão, apresentando este último acções devidamente orçamentadas e
com financiamento assegurado.
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Recursos Hídricos
A15. Realizar um estudo hidrológico que analise especificamente o comportamento da barragem da
Malhada Alta, tendo em consideração o dimensionamento adoptado para os descarregadores
de cheias do referido aproveitamento, bem como o incremento dos valores dos caudais de
ponta de cheia e do correspondente volume de escoamento directo, determinado pela fase de
exploração do NAL.
A16. Realizar um estudo para definição do plano de esvaziamento da albufeira da Ilha dos Dois
Salgueiros.
A17. Realizar um estudo para a validação da localização dos 23 piezómetros a construir, analisando
a viabilidade de aproveitamento dos piezómetros que irão ficar afectados pelas terraplenagens
e pelas actividades de construção. Devem ser colocados piezómetros nos seguintes locais:
a) Pelo menos 6 piezómetros em redor da zona de armazenamento do parque de

combustíveis (face NW, face W e face SW). Estes piezómetros devem estar instalados de
maneira a permitir monitorizar, fundamentalmente, o aquífero livre, uma vez que o
combustível a utilizar (JET-A1) é do tipo LNAPL (Light Non-Aqueous Phase Liquids), ou
seja, tem tendência a sobrenadar no topo da zona saturada e a respectiva pluma de
dispersão deverá acompanhar as direcções de escoamento subterrâneo mais superficiais.
b) Pelo menos três novos piezómetros, em conjunto com um já existente, deverão ficar

colocados na envolvente da ETAR.
c) Um piezómetros em redor da Central de Trigeração (a construir na parte NW).
d) Pelo menos três piezómetros nas faces de descarga das bacias de sedimentação/infiltração

de maiores dimensões, no sentido do fluxo subterrâneo (N-NW).
e) Dez piezómetros ao longo de toda a extensão e adjacentes ao canal de desvio Oeste

(poderão ser utilizados quatro piezómetros já existentes, situados junto ao traçado do canal
de desvio previsto), devendo o registo efectuar-se mensalmente, por um período mínimo de
1 ano, com o objectivo de avaliar a intercepção da superfície freática em determinados
sectores do canal de desvio Oeste, em particular no seu troço terminal.
A18. Realizar um estudo que avalie a possibilidade de drenar a fundação do parque de
combustíveis, alterando o projecto em conformidade, situação que permitiria detectar, quase de
imediato, a ocorrência de contaminação a partir desta potencial fonte.
A19. Desenvolver um modelo de fluxo de água subterrânea baseado na informação hidrogeológica
existente a partir das sondagens já realizadas, e noutras que eventualmente se venham a
verificar como necessárias, atendendo que deve haver dados de monitorização que
ultrapassem em termos espaciais os limites da da área de estudo. Esse modelo de fluxo
deverá definir as direcções de escoamento do sistema livre e semi-confinado (a confinado),
pretendendo-se que:
a) Constitua uma ferramenta de gestão e apoio à decisão, uma vez que permitirá simular os

regimes de exploração de água nos furos de abastecimento implantados no NAL, bem
como ter em conta outros utilizadores existentes na envolvente.
b) Constitua um modelo de rasteio de partículas que simule o transporte de contaminantes, de

forma a definir tempos de trajecto, bem como as direcções potenciais de propagação de
uma eventual contaminação oriunda dos depósitos de armazenamento de combustíveis,
hidrantes, oleodutos, ou outros focos com potencial contaminante.
c) Permita formular cenários que incorporem as variações esperadas do nível, visando, assim,

prever uma resposta em termos de interferência futura do canal de desvio Oeste com o
aquífero livre.
d) Permita optimizar a rede de monitorização do NAL ou de locais mais problemáticos do NAL,

bem como simular a eficácia da adopção de medidas de minimização.
A20. Realizar um estudo para definição da origem de água a considerar para o abastecimento ao
NAL, para consumo humano, equacionando a possibilidade de utilizar os furos existentes ou
outros a construir no interior da área afecta ao NAL, quer constituindo a origem principal, quer a
complementar.
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Caso se decida pelos furos existentes ou outros a construir no interior da área afecta ao NAL,
elaborar um estudo para determinação dos respectivos perímetros de salvaguarda de
captações para abastecimento de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de
Setembro. Em função dos resultados obtidos, tendo em conta os elementos constantes no
PDR, nomeadamente a proximidade entre o furo BB e o parque de armazenamento de
combustíveis, e a proximidade entre o furo AB e a ETAR, deverá ser verificada a
compatibilidade entre a implantação destas infra-estruturas (ou outras) e os perímetros de
salvaguarda dos furos.
A21. Efectuar um estudo sobre a tratabilidade à água subterrânea proveniente das captações
profundas existentes no CTA, para optimizar a linha de tratamento definida para a ETA a
implantar no âmbito da concretização do NAL.
A22. Realizar um estudo relativo às águas de escorrência e respectivo tratamento que inclua as
seguintes componentes:
a) Estimativa da carga poluente que afluirá às bacias de sedimentação/infiltração e ao tipo de
solo onde serão instaladas, de modo a determinar a tipologia e a concentração dos
poluentes que serão retidos nestas bacias.
b) Redimensionamento das bacias de sedimentação/infiltração tendo em conta o documento
“Avaliação e gestão ambiental das águas de escorrência das estradas. Relatório Final”
(INAG, Julho de 2006) e equacionar a necessidade de tratamento complementar
(procedendo-se neste caso à impermeabilização das bacias de sedimentação/infiltração).
c) Remoção de hidrocarbonetos, referindo o tempo de retenção e a eficácia do sistema de
tratamento proposto.
d) Manutenção das bacias de sedimentação/infiltração, taxa de remoção do solo contaminado
e destino final do mesmo.
A23. Revisão do estudo hidrológico que sustenta o dimensionamento prévio dos órgãos de
drenagem e laminagem tendo em conta o seguinte:
a) Avaliação quantitativa do impacte decorrente do empréstimo de impermeabilização
associado à construção do NAL, com determinação e apresentação clara dos caudais pré e
pós construção do NAL e considerando, com mais detalhe, os diferentes cenários de
ocupação futura da bacia hidrográfica da ribeira de Vale Cobrão, tendo em conta as áreas
de expansão constantes nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor.
b) O dimensionamento dos canais de desvio deverá ser efectuado para o caudal histórico das
linhas de água afectadas (cheia centenária para a ocupação anterior à construção do NAL).
c) Tendo em conta a existência de infra-estruturas hidráulicas a jusante da área do NAL, todas
as bacias de amortecimento deverão ser dimensionadas para amortecer o acréscimo de
caudal decorrente da impermeabilização, associado a um evento de precipitação com
período de retorno de 100 anos.
A24. Realizar um estudo que equacione a utilização das águas tratadas provenientes da ETAR para
rega e para uso industrial (lavagem de pavimentos, veículos e aeronaves), completando, se
necessário, com água proveniente dos furos existentes. Considerar nesta análise as águas
provenientes dos telhados, através da criação de um sistema separativo.
Ruído
A25. Realização de um estudo de maior aprofundamento dos corredores, das rotas e dos
procedimentos operacionais, tendo como um dos objectivos ambientais o cumprimento do RGR
e da regra de boas práticas (não permitir acréscimos de ruído superiores a 15 dB(A) em cada
período de referência), bem como aprofundamento dos potenciais impactes sonoros relativos à
fase de exploração do NAL e consequente definição das medidas de minimização. No âmbito
daquele estudo deverá proceder-se:
a) À análise da possibilidade da reorientação da rota de descolagem 18R/101, de modo a

minimizar o sobrevoo de uma área de Foros das Passarinhas onde concorrerão os acessos
ferroviários e rodoviários ao NAL, e da rota de descolagem 18L, de modo a evitar o
sobrevoo de Foros do Trapo e de outras localidades, bem como a possibilidade de
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redistribuição de aeronaves por outras rotas, desde que não acarrete outros impactes, em
particular o risco de colisão com aves.
b) À definição dos procedimentos de voo “low noise”, no âmbito da qual se quantifique a

respectiva eficácia para cada rota nominal e se definam os procedimentos operacionais a
adoptar com vista à redução do ruído gerado pelas operações de voo, sempre que a
segurança destas não fique comprometida, e devendo os mesmos vir a constar do AIP
Portugal. Os procedimentos de voo deverão ser do tipo (conforme aceite pela ICAO):
i) Procedimentos de aterragem em contínuo (CDA, Continuous Descent Approach);
este procedimento tem sido adoptado em diversos aeroportos e é operacionalmente
aceitável pela ICAO; embora possa não beneficiar as povoações mais próximas do
NAL (a menos de 12 km das pistas), reduz a percepção do ruído das aproximações
em povoações como Vila Nova de Santo Estêvão, Agualva, Poceirão, Fernando Pó;
ii) Gestão do thrust / combinação de “flaps” à aterragem (low drag-low power approach);
iii) Deslocação do landing threshold, para o interior das pistas, tanto quanto possível; o
EIA considera viável deslocar o landing threshold 500 m, medida que beneficia em
cerca de 3 dB(A) a Herdade da Vargem Fresca e em cerca de 1,5 dB(A) os lugares
mais próximos a Sul (Foros das Passarinhas, Foros do Trapo);
iv) Procedimentos de redução do ruído na descolagem (NADP, Noise Abatement
Departure Procedures); o EIA refere como viável o procedimento NADP1/ICAO-A nas
descolagens efectuadas da pista Oeste para Norte (rota 36L/404) e a adopção do
procedimento NADP2/ICAO-B (standard) para todas as restantes operações de
descolagem.
c) À realização de novas simulações (mapas de ruído de Lden, Ln para os anos

2018/2030/2050) em face das análises anteriores e recontagem de população exposta, com
base em projecções de crescimento populacional que assumam a concretização do NAL,
em consideração:
i) O tráfego aéreo correspondente ao cenário”em alta” de um dia médio, para cada ano
de simulação;
ii) Mix de aeronaves mais detalhado e disponível à data;
iii) As emissões sonoras e os perfis de voo (incluindo os que resultem de procedimentos
de voo que venham a constar do AIP Portugal) para cada tipo de aeronave e de
operação, de acordo com a base de dados internacional Aircraft Noise and
Performance (ANP);
iv) As recomendações nacionais e europeias mais exigentes no que respeita à previsão
de níveis sonoros de tráfego aéreo e de elaboração dos respectivos mapas de ruído.
Das simulações deverá ainda constar a representação cartográfica da incerteza associada
às isófonas previstas de Lden = 65/55 dB(A) e Ln = 55/45 dB(A) para os vários anos
simulados, de modo a fundamentar eventual revisão de servidões acústicas que existam em
PDM e, se ainda em vigor, da zona sujeita a medidas preventivas em termos de ruído.
A26. Realização de um estudo para aferir a necessidade de relocalização de equipamentos
colectivos sensíveis, nomeadamente, escolares e de saúde (existentes sob as rotas, conforme
Desenhos RUI.D010_1 e RUI.D011_1 do 1.º Aditamento ao EIA), tendo por base a percepção
dos sobrevoos (mapas de ruído expressos em Lmax) complementados com o número médio
diário de operações associado (por período de referência).
A27. Com base nas novas simulações referidas na alínea c) de A26 e atendendo à classificação das
zonas em mistas e sensíveis, nos termos do RGR, que vier a ser definida pelos municípios,
proceder:
a) À realização de um estudo para aferição da compatibilidade do loteamento da Herdade da
Vargem Fresca/Ribagolfe, designadamente todos os lotes com uso sensível, incluindo os
campos de golfe, face à presença do NAL. Em caso de incompatibilidade promover a
adopção de medidas de alteração do uso do solo que impossibilitem o uso habitacional
nesses lotes, ou de outros usos sensíveis.
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b) À identificação de todos os receptores sensíveis para as quais subsistam situações de
conflito com o RGR, bem como, para cada uma dessas situações, definir as medidas de
minimização necessárias ao cumprimento do mesmo. Na definição das medidas de
minimização a adoptar, deverá atender-se ao seguinte
i)

Se necessário, deve considerar-se no desenvolvimento futuro do projecto a limitação do
número de voos nocturnos no período 0h00-6h00, em especial que operam para e de
Sul, para eliminar prováveis desconformidades legais em receptores já existentes.

ii) Deverá ser equacionada a relocalização dos receptores sensíveis que se encontrem em

situação de conflito com o RGR;
iii) Como última medida de recurso, e conforme previsto no n.º 4 do art.º 19.º do RGR,

excepcionalmente, quando comprovadamente esgotadas as medidas de redução na
fonte (aqui entendida como aeronaves e gestão aeroportuária), para todos os edifícios
com ocupação sensível actualmente existentes e situados em zonas classificadas como
“zonas sensíveis” em que subsistam níveis sonoros Ln ≤ 50 dB(A) e/ou Lden ≤ 60 dB(A)
poderá, em alternativa à relocalização, ser estabelecido um programa de reforço de
isolamento sonoro de fachadas/coberturas que garanta D2m,nT,w ≥ 31dB(A).
A28. Realizar um estudo mais pormenorizado do impacte da obra que identifique os troços da EN10,
EM533, EN4 e, eventualmente, de outras vias que estarão afectas à obra, preveja e justifique
valores finais expectáveis de ruído para diferentes distâncias de receptores sensíveis à via em
causa, e que identifique claramente os receptores sensíveis que devem ser alvo de medidas de
minimização. O estudo terá de prever medidas de minimização adequadas para que os níveis
sonoros finais previstos durante a obra não ultrapassem nestes locais LAeq,dia ≤ 65dB(A).
Património
A29. Proceder à prospecção arqueológica sistemática de todos os acessos provisórios da fase de
construção desde que fora da área já prospectada, com elaboração da correspondente carta
de visibilidade dos solos e fichas de caracterização dos elementos que venham a ser
detectados, efectuando a respectiva avaliação de impactes e proposta de medidas de
minimização.
A30. Em função dos resultados da prospecção arqueológica sistemática acima mencionada,
proceder, sempre que possível, a acertos de projecto, antes mesmo de serem propostas
quaisquer outras medidas de minimização intrusivas, como sondagens arqueológicas
mecânicas, manuais, ou a escavação integral dos vestígios afectados que, no caso de ameaça
de destruição, será sempre obrigatória. Quando por razões técnicas não existir a possibilidade
de proceder a alterações pontuais do projecto, a destruição total ou parcial de um elemento
patrimonial deve ser assumida perante a Tutela como inevitável.
CONDICIONANTES AO PROJECTO DE EXECUÇÃO
A31. O projecto de execução deverá considerar que a área de 3.871 ha, prevista afectar ao domínio
público aeroportuário sob jurisdição da ANA (conforme acordado no protocolo entre a Força
Aérea Portuguesa, a ANA – Aeroportos de Portugal e a NAER – Novo Aeroporto, SA, datado
de Abril de 2010), passe a constituir integralmente uma área com uso condicionado, com o
objectivo de permitir salvaguardar áreas naturais importantes que não possuem qualquer
estatuto de protecção e diminuir a pressão sobre o interior das Áreas Classificadas.
Esta área deverá ser utilizada como local preferencial para a implementação dos projectos
específicos de compensação e de medidas de minimização, podendo, futuramente, vir a ser
integrada, total ou parcialmente, no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), em
função do seu interesse como área de conservação da natureza e da biodiversidade.
A32. O projecto de execução deverá ser desenvolvido em articulação com as Câmaras Municipais
territorialmente competentes, no sentido de minimizar as afectações e interferências do
projecto com a envolvente e promover a sua articulação com as funcionalidades presentes no
território afectado.
a) Relativamente à Câmara Municipal da Moita, deverá ser equacionada, nesta sede, a
execução da ER11-2 (via de ligação do IC21 ao Nó do IC32 na Moita), a reformulação do
Nó do IC32 na Moita e o desenvolvimento do projecto do Metro Sul do Tejo, em articulação
com as entidades responsáveis pela execução daquelas infra-estruturas.
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b) Relativamente à Câmara Municipal de Vendas Novas, deverá ser equacionada, nesta sede,
a execução das Variantes à EN4 em Vendas Novas e Montemor-o-Novo, em articulação
com as entidades responsáveis pela execução daquela infra-estrutura.
A33. O projecto de execução deverá ser desenvolvido de forma a compatibilizar e minimizar a
afectação das redes de infra-estruturas e de equipamentos existentes e previstos, devendo
para o efeito ser contactadas e obtida a aprovação das entidades responsáveis pela sua
gestão, designadamente:
•
•
•
•
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REFER, EPE – Rede Ferroviária Nacional;
Estradas de Portugal, SA;
BRISA – Auto-estradas de Portugal, SA;
RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA

A34. O projecto de execução deverá ser desenvolvido em articulação com a ANPC - Autoridade
Nacional de Protecção Civil, em matéria de risco.
Ecologia
A35. O projecto de execução deverá prever que as áreas não ocupadas com infra-estruturas
associadas ao projecto deverão permanecer artificializadas, de modo a que não possuam
condições de atractividade para as espécies da fauna. Por esta razão deverá ser desmatada
toda a área de implantação do NAL.
A36. O projecto de execução deverá prever a minimização do efeito barreira provocado pelos
acessos temporários à zona de obra, mediante a execução de passagens hidráulicas, em cada
250 m, nos dois acessos temporários a Sul da área de implantação do NAL.
Recursos Hídricos
A37. No projecto de execução deverão ser cumpridas todas as disposições legais aplicáveis à
concepção dos depósitos de armazenamento de combustível a construir. Tendo em conta que
o NAL interessará um aquífero de grande importância nacional – o Sistema Aquífero da Bacia
do Tejo-Sado – Margem Esquerda, o armazenamento deverá ser do tipo dual container.
A38. O projecto de execução deverá prever as disposições construtivas necessárias para assegurar
a estabilidade dos órgãos da ETAR, em que toda a rede será construída com materiais
adequados de acordo com a sua estanqueidade.
A39. O projecto de execução deverá prever destino alternativo ao apresentado no EIA para os
combustíveis derramados e espumas de combate a incêndio provenientes de acidentes que
ocorrem nas pistas ou nos caminhos de circulação, que se encontra projectado para as bacias
de amortecimento.
A40. O projecto de execução deverá assegurar a existência de medidores de caudal nos furos que
servirão para o abastecimento de água à obra e ao estaleiro do NAL.
A41. Os reservatórios do parque de combustíveis, assim como as infra-estruturas a criar para
recepção, armazenagem e distribuição de combustível para aeronaves deverão ser projectadas
e construídas utilizando as melhores técnicas disponíveis para este tipo de actividade. Um dos
aspectos fundamentais neste tipo de sistemas, referido nas normas internacionais, consiste na
existência de uma parede dupla com sistema de monitorização de zonas de junção mecânica,
que são o único sistema que permite a detecção de uma fuga antes da libertação de produto
para o meio ambiente envolvente.
A42. O projecto de execução deverá prever que a água dos aquíferos suspensos intersectada pelas
terraplenagens deve ser canalizada para estruturas artificiais (valas e/ou bacias de infiltração)
de modo a promover a infiltração em detrimento da evaporação e/ou da escorrência superficial.
Deste modo, será permitido que parte da água descarregada dos aquíferos suspensos retorne
ao meio subterrâneo. Na impossibilidade de execução desta medida, a água das exsurgências
deve ser canalizada para as linhas de água adjacentes.
A43. O projecto de execução deverá prever que o furo mais a Sul existente na zona do CTA que
será ocupada pelo NAL (furo construído para a componente de prevenção de incêndios no
CTA e identificado na caracterização da situação de referência do factor hidrogeologia com o
n.º 4), deve ser, se possível, preservado, para poder funcionar como piezómetro, de modo a
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permitir a medição dos níveis piezométricos do sistema aquífero, bem como para proceder a
colheitas de água subterrânea, para avaliação da sua qualidade.
A44. O projecto de execução deverá prever a selagem dos poços antigos ou outros piezómetros,
que deixem de ser utilizados por afectação directa do projecto, com recurso a materiais
impermeáveis, de preferência caldas de cimento, ou materiais argilosos locais, para garantir a
protecção do aquífero. No entanto, caso seja possível, e desde que não interfiram com a
componente estrutural e com a orgânica e operacionalidade do NAL, estas estruturas de
captação antigas devem ser preservadas enquanto único património hidrogeológico presente
na área.
A45. O projecto de execução deverá prever a aplicação de medidas de controlo da erosão e de
retenção da afluência de sedimentos às linhas de água na fase de construção, fazendo um
plano de drenagem das áreas a intervencionar e interpondo os dispositivos que se venham a
revelar adequados para prevenir o arrastamento de quantidades elevadas de sólidos em
suspensão nas águas pluviais. De entre as medidas a adoptar poderão referir-se bacias de
sedimentação aproveitando a morfologia natural do terreno, colocando ou não filtros têxteis, ou
criando bacias escavadas. Neste contexto afigura-se que a barragem da Ilha dos dois
Salgueiros poderá constituir uma bacia de retenção natural, pelo que deverá tirar-se partido da
sua presença enquanto a sua demolição não se afigurar necessária, de acordo com o
preconizado no EIA.
Ruído
A46. O projecto de execução deverá integrar todas as medidas de minimização do ruído que se
venham a revelar necessárias ao cumprimento dos valores limite estabelecidos no
Regulamento Geral do Ruído e conducentes ao cumprimento das regras de boas práticas, a
definir com base nos estudos de maior detalhe e aprofundamento indicados anteriormente.
Socioeconomia
A47. O projecto de execução deverá prever a necessidade de ressarcir os proprietários dos arrozais,
em situações eventuais de ocorrência de prejuízos resultantes da gestão dos mesmos para
efeitos de compatibilidade destes usos com o NAL.
Paisagem
A48. O projecto de execução deverá incluir um Projecto de Integração Paisagística e de Espaços
Exteriores afectos ao NAL, devendo as soluções conceptuais e paisagísticas adoptadas nestes
projectos obrigatoriamente atender ao seguinte:
a) No caso da área de implantação do NAL não ocupada pela construção do mesmo, as
intervenções a adoptar deverão obedecer aos critérios estabelecidos no âmbito do factor
ecologia de modo a evitar a atractividade destes espaços para o acolhimento de vida
selvagem.
b) Os projectos deverão excluir quaisquer planos de água e as plantações e sementeiras
deverão ser planeadas de modo a criar uma paisagem em que as situações de sequeiro
são preferíveis às de regadio. Deverão ser evitadas espécies vegetais que constituam
alimento ou habitat à fauna local. Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies
alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional.
c) É crucial uma concepção atenta e adequada ao contexto paisagístico e à tipologia
arquitectónica dos volumes edificados a construir, de modo a promover a sua correcta
integração no território, concorrendo deste modo para a minimização do impacte visual
desta infra-estrutura aeroportuária. Destaca-se, pela sua maior visibilidade à distância e a
partir de maior número de locais, o satélite, os hangares, a área de carga, as pistas e,
naturalmente, a torre de controlo.
d) As áreas de estacionamento a criar deverão ser visualmente contidas, com recurso a
coberturas de ensombramento, preferencialmente por material vegetal – com árvores,
eventualmente podadas para aumentar a área de projecção da copa, ou com trepadeiras
em latada.
e) Deverão ser recuperadas todas as áreas afectadas temporariamente pela obra e não
incluídas na futura área do NAL, com reposição do relevo e da vegetação anteriormente
existente. A recuperação das áreas temporariamente afectadas deverá incluir operações de
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descompactação do solo, a modelação do terreno de forma tão naturalizada quanto
possível e o seu revestimento com as terras previamente recolhidas das camadas
superficiais dos solos afectados.
A49. O projecto de execução deverá incluir um Projecto de Requalificação do novo troço da Linha de
Água, resultante do desvio e regularização do troço da Ribeira de Vale Cobrão na área de
implantação do NAL, prevendo-se o desenvolvimento de vegetação ripícola, dentro do possível
tendo em conta a limitação da atractividade para a fauna, à medida que cessam as
intervenções. Nas obras de desvio e regularização fluvial, deverá ser equacionada a hipótese
de se recorrer a soluções de engenharia natural e não a soluções convencionais – gabiões e
muros de betão - na modelação, estabilização e renaturalização das margens novas e
intervencionadas. Neste âmbito, a proposta das espécies de vegetação a utilizar,
características da vegetação ripícola local, deverá articular-se com o Projecto de Recuperação
e Criação de Vegetação Ripícola previsto na medida B2.
A50. A escolha da vedação a utilizar na delimitação da área consignada ao NAL, assim como o
revestimento vegetal da mesma, deverá atender a preocupações estéticas, de modo a
minimizar a intrusão visual desta nova estrutura. Esta vedação deverá, contudo, preencher os
requisitos técnicos estabelecidos na medida E8, de modo a garantir os objectivos estabelecidos
no Plano de Gestão Ecológica.
A51. Os projectos de integração paisagística e de espaços exteriores deverão considerar as áreas
de montado de sobro e outras com interesse para a conservação, bem como promover a
utilização prioritária de espécies da flora local, edafoclimaticamente adaptadas. Estes projectos
deverão garantir a continuidade da leitura global da paisagem, não constituindo uma ruptura
nas unidades paisagísticas existentes.
A52. Nos taludes com declive igual ou superior a 1/1,5 (H/V), ou sempre que a estabilização do
terreno o exija, deverão ser utilizadas mantas orgânicas para garantir a estabilização imediata
dos taludes, evitar ou diminuir a ocorrência de eventuais ravinamentos e facilitar o
estabelecimento da vegetação.
A53. O projecto de iluminação para as áreas exteriores públicas, a ser elaborado, deve acautelar
todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar
a poluição luminosa, salvaguardando no entanto as normas estabelecidas de segurança, para
este tipo de infra-estrutura. Deve ser criteriosa a concepção e a instalação, desde a escolha
dos tipos de dispositivos – luminárias - e de lâmpadas utilizadas na iluminação exterior, à
correcta e eficiente orientação do fluxo de luz, de forma a assegurar a redução da iluminação
intrusiva. Dadas as características da envolvente e a proximidade e ocorrência de habitats
sensíveis na envolvente, os níveis de luminosidade excessiva são um factor importante, que
contribui para um aumento da atractividade da fauna e por outro lado para a dificuldade de
percepção da paisagem nocturna.
B) MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO
B1.

Tendo em vista o cumprimento das medidas de controlo número 12 e 13 previstas na
Declaração Ambiental relativa à Decisão sobre a localização do Novo Aeroporto de Lisboa na
zona da OTA ou na zona do Campo de Tiro de Alcochete, o projecto de execução deverá
considerar que área de 3.871 ha, prevista afectar ao domínio público aeroportuário sob
jurisdição da ANA (conforme acordado no protocolo entre a Força Aérea Portuguesa, a ANA –
Aeroportos de Portugal e a NAER – Novo Aeroporto, SA, datado de Abril de 2010), passe a
constituir integralmente uma área de uso condicionado, cujo principal objectivo de gestão será
a salvaguarda dos seus valores do ponto de vista da biodiversidade e da conservação da
natureza.
Esta área deverá ser utilizada como local preferencial para a implementação dos projectos
específicos de compensação e de medidas de minimização, podendo, futuramente, vir a ser
integrada, total ou parcialmente, no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), em
função do seu interesse como área de conservação da natureza e da biodiversidade.
A gestão desta área deverá ser efectuada em articulação com o ICNB, IP, sendo os custos
suportados pelo concessionário do NAL, conforme modelo a definir pelas respectivas tutelas.
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B2.

O projecto de execução deverá prever a implementação de um Projecto de Recuperação e
Criação de Vegetação Ripícola, previsto no Plano de Recuperação e Criação de Biótopos, que
compense a perda da galeria da ribeira de Vale Cobrão na área de implantação do NAL,.
Esta medida, a concretizar em consonância com as directrizes indicadas no EIA (Volume 1,
Tomo 4, Cap. 10.4), deverá contemplar os terrenos do CTA remanescentes à área de
implantação do NAL (3.871 ha, que o EIA indica como estando previstos afectar ao domínio
público aeroportuário sob jurisdição da ANA), podendo ser também implementada em território
da PTZPE0010, com o acordo dos respectivos proprietários e pareceres do ICNB, IP e demais
autoridades com jurisdição no território ou na actividade. Tendo em conta os resultados que se
venham a obter no Estudo da susceptibilidade das espécies da avifauna à colisão com
aeronaves, assim como no Estudo relativo à avaliação do estado dos corredores ecológicos
entre Áreas Classificadas, deverá ser avaliado o interesse desta medida ser preferencialmente
implementada em partes do território que necessitem deste tipo de intervenção no âmbito do
reforço de utilização de corredores ecológicos a promover entre as áreas classificadas.

B3.

O projecto de execução deverá prever a implementação de um Projecto de Recuperação e
Criação de Montado e locais para a recuperação de espécies de flora ameaçadas (PRCMoFl),
previsto no Plano de Recuperação e Criação de Biótopos, que compense a perda do montado,
da área de matos e das espécies de flora ameaçadas (Armeria royana, Thymus capitellatus,
etc.) afectadas pela construção do NAL. Esta medida, deverá ser concretizada em consonância
com as directrizes indicadas no EIA (Volume 1, Tomo 4, Cap. 10.4).

B4.

O projecto de execução deverá prever a implementação de um Projecto de Recuperação de
Áreas de Concentração de Aves Aquáticas (PRACAA), previsto no Plano de Recuperação e
Criação de Biótopos, de forma a compensar a diminuição de habitat decorrente da eliminação
da barragem da Ilha dos Dois Salgueiros e das acções de gestão preconizadas no Plano de
Gestão da Vida Selvagem, .
Esta medida, a concretizar em consonância com as directrizes indicadas no EIA (Volume 1,
Tomo 4, Cap. 10.4), poderá contemplar os terrenos do CTA remanescentes à área de
implantação do NAL (3.871 ha, que o EIA indica como estando previstos afectar ao domínio
público aeroportuário sob jurisdição da ANA), os territórios integrados nas áreas definidas na
sequência da avaliação da pertinência de inclusão e posterior definição das áreas de
conservação a integrar no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) ou na
PTZPE0010, com o acordo dos respectivos proprietários e pareceres do ICNB, IP e demais
autoridades com jurisdição no território ou na actividade. Tendo em conta os resultados que se
venham a obter no Estudo da susceptibilidade das espécies da avifauna à colisão com
aeronaves, deverá ser avaliado o interesse desta medida ser preferencialmente implementada
em partes do território que necessitem deste tipo de intervenção no âmbito do reforço de
utilização de corredores ecológicos a promover entre as áreas classificadas.

B5.

O projecto de execução deverá prever a criação de um Centro de Recuperação de Fauna
Selvagem ferida a necessitar de tratamento e de acolhimento de espécies apreendidos por
violação da legislação CITES, integralmente sustentado pela entidade gestora do aeroporto.

B6.

O projecto de execução deverá prever a criação de duas áreas do Habitat Prioritário 3170 Charcos Temporários Mediterrânicos, recorrendo a sedimentos de fundo dos dois charcos
temporários existentes que serão destruídos.

B7.

O projecto de execução deverá prever, como medida compensatória dos impactes directos,
negativos e muito significativos sobre o património arqueológico, a concepção e elaboração de
um projecto específico que vise a criação e gestão de um Núcleo Interpretativo Temático no
interior do Novo Aeroporto de Lisboa (NITNAL), bem como a respectiva programação de
acções inerentes à sua implementação.
Ao nível dos conteúdos, pretende-se que a caracterização do território onde se insere o NAL
seja o ponto de partida do discurso a desenvolver no NITNAL. Partindo desta realidade, deverá
ser estabelecida a ligação aos testemunhos da presença humana revelados pelos trabalhos
arqueológicos. Deverá também ser valorizada a relação desta presença humana com os
recursos naturais existentes, centrando assim os conteúdos nas questões arqueológicas e
ecológicas sem excluir, contudo, a possibilidade deste núcleo, que se pretende dinâmico, poder
alargar-se a outras matérias tais como as actividades programadas pelo ICNB - Reserva
Natural do Estuário do Tejo, ou a gestão ambientalmente sustentável do NAL, quer ao nível da
própria concepção do projecto, quer quanto às fases de construção e funcionamento do NAL.
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Da proposta deverão constar ainda as seguintes matérias:
a) Suportes de apoio à divulgação da informação, nomeadamente, folhetos de auxílio à visita
ao Núcleo Interpretativo Temático em várias línguas, conteúdos multimédia igualmente em
várias línguas, entre outros.
b) Publicação do Estudo Monográfico bilingue (português e inglês) sobre os trabalhos
realizados no âmbito do Património.
O projecto de NITNAL deverá ser sujeito à apreciação pelo IGESPAR, IP e pelo ICNB, IP,
antes do início da obra.
C) PLANOS DE GESTÃO ESPECÍFICOS
Plano de Gestão Ecológica
C1 .

Implementar, na fase prévia à construção, na fase de construção e na fase de exploração, um
Plano de Gestão Ecológica, a elaborar em consonância com as directrizes indicadas no EIA
(Volume 1, Tomo 4, Cap. 10.4), no âmbito do qual sejam desenvolvidos os seguintes Planos:
a) Plano de Salvamento de Espécies (PSE)
Este plano tem como principal objectivo encaminhar, recolher e transferir várias espécies de
fauna que ocorrem na área do NAL e que, por possuírem capacidade de locomoção nula ou
muito reduzida, serão alvo de uma elevada mortalidade por atropelamento, esmagamento,
asfixia, reclusão ou destruição de ninhos e abrigos. O PSE deverá definir o faseamento
mais adequado das várias actividades da obra, a orientação dessas mesmas actividades
(onde deverão ter início e onde deverão terminar) e, ainda, quais os procedimentos
adequados para encaminhar, recolher e transferir as espécies alvo.
b) Plano de Controlo e Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras (PCEEEI)
Este plano decorre do facto de se prever que a intervenção nos acessos temporários
poderá conduzir a uma proliferação de espécies de flora exóticas invasoras, bem como do
facto de a construção do NAL proporcionar uma redução da qualidade do habitat envolvente
e, por consequência, uma promoção das espécies de fauna cosmopolitas e mais resistentes
à perturbação (algumas das quais são espécies exóticas invasoras). Assim, este plano
deverá estabelecer métodos e procedimentos para o controlo e erradicação de espécies
exóticas invasoras, de forma a que as áreas intervencionadas não sejam focos de
proliferação destas espécies. Este plano poderá, também, ser pontualmente aplicado nas
áreas que serão alvo de recuperação no âmbito da implementação do projecto de
recuperação e criação de montado e locais para a recuperação de espécies de flora
ameaçadas e do projecto de recuperação de áreas de concentração de aves aquáticas,
caso se registe a existência de plantas exóticas invasoras.
c) Plano de Gestão da Vida Selvagem (PGVS)
Este plano decorre do facto de ser fundamental efectuar um controlo rigoroso das espécies
de fauna (em particular da avifauna) presentes na envolvente ao NAL (área de implantação
e cones de aproximação das aeronaves), uma vez que o conflito entre a ocorrência de
espécies e as aeronaves representa um risco acrescido para a segurança aeronáutica.
Desta forma, este plano deverá apresentar medidas que visam, por um lado, proceder à
gestão do habitat no NAL e área envolvente e, por outro, efectuar a gestão da ocorrência
das próprias espécies.
d) Plano de Recuperação e Criação de Biótopos (PRCB)
O facto da construção do NAL e da aplicação do PGVS conduzirem conjuntamente à
diminuição de biótopos importantes para as várias espécies de flora e fauna que ocorrem na
área de estudo, condiciona a necessidade de se proceder à recuperação de novas áreas
que possam compensar a perda anteriormente referida. Assim, este plano pretende
estabelecer as directrizes para acções de recuperação de áreas de montado, matos,
galerias ripícolas e zonas de concentração de aves e, tal como referido para o PGVS, as
directrizes apresentadas deverão ser alvo de reavaliação considerando os resultados do
“Estudo detalhado dos movimentos de aves na zona de implantação do NAL e na totalidade
dos dois cones de aproximação das aeronaves”.
Estes planos, nas suas componentes com incidência na fase prévia de construção e na fase
de construção, deverão ser apresentados detalhadamente no RECAPE. Deverão ser
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reavaliados com base nos resultados obtidos no âmbito dos estudo previstos em A)
PROJECTO DE EXECUÇÃO – ESTUDOS E CONDICIONANTES, relativos ao factor
Ecologia.
Quanto às componentes destes planos, incluindo os respectivos programas de
monitorização, com incidência na fase de exploração, deverá o RECAPE apresentar
proposta de calendarização relativa à sua sujeição ao ICNB, IP para validação. Estes
planos, devidamente validados pelo ICNB, IP, deverão ser enviados à Autoridade de AIA
previamente ao inicio da exploração.
As medidas relativas à gestão da vida selvagem que envolvam territórios no SNAC deverão
ser sujeitas a protocolo/contrato de gestão com proprietários, ICNB, IP e MADRP, devendo
ser assegurada a sustentabilidade financeira a médio e longo prazo para a implementação
destas medidas.
Plano de Acessos
C2 .

Deverá ser implementado um Plano de Acessos, utilizando como princípios orientadores na
sua definição a necessidade de privilegiar o uso de caminhos já existentes, bem como, no caso
de abertura de novos acessos, a necessidade de reduzir ao mínimo a largura da via, a
dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as movimentações de terras. O Plano deverá
ainda garantir:
a) Um planeamento cuidado das intervenções, de modo a reduzir as interferências com o
funcionamento dos eixos viários, em particular, no caso das Auto-Estradas, Itinerários
Principais e Itinerários Complementares, mas também no caso das estradas nacionais que
ligam as principais localidades existentes na envolvente do NAL.
b) A obtenção da necessária autorização das várias entidades camarárias, ou outras entidades
competentes, sempre que haja necessidade de interromper temporariamente a circulação
viária.
c) O restabelecimento prévio das vias a interceptar e a colocação de sinalização adequada e
visível dos percursos alternativos, de forma a assegurar a circulação do tráfego pedonal,
agrícola e automóvel, promovendo igualmente a informação prévia à população das
alterações e desvios a executar na circulação.
d) Que as vias EM533, EN118/119 e EN10 devem ser privilegiadas como acessos à zona de
obra, devendo ser dada preferência às que minimizem a passagem no interior dos
aglomerados populacionais e junto a receptores sensíveis.
e) Que os caminhos preferenciais de circulação das máquinas e equipamentos afectos à obra
deverão evitar, sempre que possível, a passagem no interior dos aglomerados
populacionais e junto a receptores sensíveis (por exemplo, instalações de prestação de
cuidados de saúde e escolas), devendo nesses casos ser adoptadas velocidades
moderadas compatíveis com esses usos.
f) O condicionamento da circulação de veículos nas margens das linhas de água, evitando,
sempre que possível, os acessos ao longo das margens, bem como a realização de aterros
para o seu atravessamento transversal.
g) O correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública,
tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na actividade das
populações.
h) A definição de procedimentos que assegurem a desobstrução e as boas condições dos
caminhos ou acessos nas imediações da obra, possibilitando a sua normal utilização por
parte da população local, bem como a sua limpeza regular.
i) A definição de procedimentos que assegurem a desactivação dos eventuais acessos
abertos que não tenham utilidade posterior, bem como a recuperação das áreas afectadas.
j) Que todos os caminhos e vias utilizados, assim como os pavimentos e passeios públicos
que tenham eventualmente sido afectados ou destruídos, serão recuperados e repostos em
condições adequadas à circulação, após a conclusão da obra e se necessário durante a
mesma.
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Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
C3 .

Deverá ser implementado um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição (RCD), em consonância com os princípios da responsabilidade pela gestão e da
regulação da gestão de resíduos, consignados na legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 46/2008,
de 12 de Março), atendendo ainda aos seguintes aspectos principais:
a) A identificação e classificação de todos os resíduos gerados, em conformidade com a Lista
Europeia de Resíduos (Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março).
b) As metodologias e práticas que minimizem a produção e perigosidade dos RCD e que
maximizem a sua valorização.
c) Os métodos a utilizar que facilitem a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da
hierarquização das operações de gestão de resíduos.
d) A definição das condições técnicas adequadas para as operações de recolha, triagem,
armazenagem e transporte dos resíduos, em salvaguarda dos valores ambientais e da
saúde.
e) A definição dos procedimentos que assegurem o encaminhamento dos resíduos para
destino final adequado.

O Plano deverá também permitir operacionalizar:
f) A gestão dos resíduos perigosos e dos fluxos específicos de resíduos.
g) A gestão dos solos e rochas não contaminados provenientes de operações de escavação,
os quais, sempre que tecnicamente adequado, deverão ser reutilizados na obra de origem
ou em outra desde que sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, ou, ainda, na
recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras e na cobertura
de aterros destinados a resíduos, sendo que os eventuais quantitativos sobrantes que não
possam ser reutilizados, constituem resíduos, e deverão ser encaminhados para destino
final adequado.
h) A gestão dos resíduos originados nas frentes de obra, os quais deverão ser colocados em
contentores apropriados, de modo a poderem ser removidos para o estaleiro em condições
adequadas.
i) Os requisitos e os procedimentos que assegurem a correcta gestão dos resíduos gerados
na fase de exploração, atendendo às vertentes anteriormente mencionadas.
No âmbito deste plano, deverá ser definido um programa para a supervisão da gestão de
resíduos em obra e na fase de exploração, designadamente o cumprimento das disposições
legais em matéria de identificação dos resíduos, triagem, armazenagem, transporte e
encaminhamento para destino adequado.
O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, a elaborar pelo
dono da obra e integrado no processo de concurso da empreitada, ou a elaborar pelo
empreiteiro antes do início da execução da obra, desde que previamente sujeito a aprovação
do dono da obra, deverá estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas
entidades competentes.
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos
C4 .

Deverá ser elaborado um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos, a implementar na fase
de exploração, em consonância com os princípios gerais da gestão de resíduos (autosuficiência, responsabilidade pela gestão, prevenção e redução, hierarquia das operações de
gestão de resíduos e regulação da gestão de resíduos), consignados no Decreto-Lei n.º
178/2006, de 5 de Setembro.

Plano de Emergência Ambiental
C5 .

Elaborar um Plano de Emergência Ambiental (PEA) com incidência na fase de obra e na fase
de exploração, em consonância com a legislação em vigor nesta matéria e cujo
desenvolvimento e detalhe deverá ter em consideração as directrizes indicadas no EIA
(Volume 1, Tomo 4, Cap. 10.5).
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No âmbito deste plano deverá ser dada particular atenção ao estabelecimento das formas de
prevenção e de actuação em caso de situação de emergência ambiental, contemplando, pelo
menos, os casos de incêndio e de contaminação dos solos e/ou dos recursos hídricos devido a
derrames de óleos, lubrificantes, combustíveis ou outras substâncias poluentes, quer na fase
de construção quer na fase de exploração. O plano deverá também permitir:
a) Definir a organização, responsabilidades e atribuição de funções, estabelecer as medidas a
tomar em caso de acidente e definir o tipo de coordenação com serviços/entidades internos
e externos.
b) Identificar todas as operações da obra que envolvam potenciais riscos de acidente e as
medidas de segurança a adoptar, incluindo, a respectiva sinalização e, se necessário, a
obrigação de vedação dos locais, de modo a evitar a presença de pessoas não afectas à
obra e assegurar a protecção da população.
c) A minimização de potenciais consequências de riscos ambientais resultantes do
funcionamento de todas a s infra-estruturas e serviços projectados para o NAL.
O PEA, cuja validação deverá ser efectuada em sede de autorização/licenciamento do projecto
do NAL, deverá estar disponível durante a fase de construção e a fase de exploração para
efeitos de fiscalização pelas entidades competentes.
Plano de Gestão Ambiental da Obra
C6 .

Implementar um Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO), em consonância com as
directrizes indicadas no EIA (Volume 1, Tomo 4, Cap. 10.3) e que deverá ter em consideração
o planeamento da execução de todos os elementos das obras e identificação e
pormenorização das medidas de compensação e minimização para a fase de construção e
respectiva calendarização, bem como dos planos específicos e dos programas de
monitorização com incidência nessa fase. O PGAO deverá incluir um Sistema de Gestão
Ambiental da obra, devendo o caderno de encargos referente ao projecto do NAL contemplar a
essa obrigatoriedade.
O PGAO, a elaborar pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da empreitada, ou
a elaborar pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, desde que previamente sujeito
a aprovação do dono da obra, deverá estar disponível no local da obra para efeitos de
fiscalização pelas entidades competentes.

Plano de Gestão Ambiental da Fase de Exploração
C7 .

Implementar um Plano de Gestão Ambiental da Fase de Exploração (PGAFE), que deverá ter
em consideração a identificação e pormenorização das medidas de minimização para a fase de
exploração e respectiva calendarização, bem como dos planos específicos e dos programas de
monitorização com incidência nessa fase. O PGAEF deverá incluir um Sistema de Gestão
Ambiental, devendo essa obrigatoriedade constar dos contratos de concessão do serviço
aeroportuário do NAL.

O PGAFE, a elaborar pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da concessão,
ou a elaborar, antes do início da exploração, pela entidade a quem venha a ser concessionada
a exploração do NAL, deverá ficar disponível nas instalações do NAL, durante a exploração do
projecto.
D) ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE
Aspectos gerais
D1.

O RECAPE deverá apresentar com o detalhe adequado a demonstração do cumprimento de
todos os estudos, condicionantes ao projecto de execução e planos específicos estabelecidos
na DIA, sustentando-a nos elementos necessários para esse efeito. Os estudos e eventuais
projectos complementares a empreender pelo proponente com vista à adequada definição de
condicionantes ao projecto de execução, à pormenorização de medidas de compensação e
minimização e de programas de monitorização deverão integrar o RECAPE como documentos
autónomos, podendo constituir anexos do mesmo.

D2.

O RECAPE deverá apresentar um inventário das medidas de compensação e de minimização,
a adoptar na fase de construção e na fase de exploração, sem prejuízo de outras medidas que,
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face ao maior aprofundamento da identificação e avaliação dos impactes nas fases
subsequentes de desenvolvimento do projecto de execução, se venham a considerar
relevantes. Este inventário deverá especificar as medidas a adoptar em cada fase (construção
e exploração), incluindo a respectiva descrição, localização e calendarização, bem como as
responsabilidades de implementação e de verificação das mesmas.
D3.

O RECAPE deve incluir as peças desenhadas dotadas de informação actualizada e
pormenorizada, compatível com a fase de projecto de execução, necessárias à caracterização
e localização do projecto, ao aprofundamento e pormenorização dos impactes ambientais
considerados relevantes e à demonstração do cumprimento dos termos e condições fixados na
DIA.

D4.

O RECAPE deverá apresentar a programação temporal detalhada das diferentes etapas da
fase de construção (designadamente da preparação da obra, execução da obra e final da
execução da obra), bem como da fase de exploração.

D5.

O RECAPE deverá apresentar a programação detalhada das acções a efectuar no âmbito do
patromínio arqueológico, designadamente as previstas nas medidas E10, E11 e E12,
demonstrando a respectiva compatibilização com as acções de desarborização, desmatação e
movimentação de terras inerentes ao início da obra.

D6.

O RECAPE deverá apresentar as medidas definidas em articulação com a AFN – Autoridade
Florestal Nacional e com os Municípios territorialmente competentes, que garantam o
cumprimento das disposições legais em matéria de:
a) Protecção aos povoamentos de sobreiro e de azinheira (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de
Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho).
b) Corte prematuro de exemplares de Pinheiro bravo em áreas superiores a 2 ha, ou de
Eucalipto em áreas superiores a 1 ha (Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de Maio).
c) Restrições impostas para o controle e erradicação do nemátodo da madeira do Pinheiro
(Portaria n.º 103/2006, de 6 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º
815/2008, de 16 de Agosto).
d) Acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa contra Incêndios, bem
como as disposições estabelecidas nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (PMDFCI) dos concelhos envolvidos.

Aspectos específicos
D7.

O RECAPE deverá identificar as áreas de ocorrência de espécies e habitats protegidos da área
de implantação do NAL, bem como as manchas ocorrentes na área remanescente ao CTA
(prevista afectar ao domínio público aeroportuário) que possuam características edáficas
equivalentes e que se encontrem actualmente degradadas, de modo a que a terra vegetal
retirada das primeiras possa ser colocada nestas últimas manchas.

D8.

O RECAPE deverá apresentar os critérios utilizados para o dimensionamento dos canais de
desvio Norte e Sul.

D9.

O RECAPE deverá indicar o destino final dos efluentes industriais gerados pelo estaleiro
durante a fase de construção, bem como o destino final das lamas provenientes da ETAR do
NAL, sendo que as mesmas deverão preferencialmente ser valorizadas mediante a sua
utilização como fertilizante nos espaços verdes do NAL.

D10. O RECAPE deverá apresentar a caracterização de todas as captações existentes na área do
NAL e na faixa de 200 m estabelecida na sua envolvente e devidamente explicitada qual é a
Zona C.
D11. O RECAPE deverá indicar quais os locais de descargas das águas de drenagem das infraestruturas rodoviárias do NAL.
D12. O RECAPE deverá esclarecer o tratamento a efectuar à água que venha a ser extraída
directamente dos furos existentes na área do NAL para abastecimento durante a fase de obra.
D13. O RECAPE deverá apresentar um Estudo de Ordenamento de Actividades na Envolvente do
Novo Aeroporto de Lisboa, por forma a avaliar a coerência global e estratégia do conjunto de
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investimentos globais e actividades económicas, potencialmente atraídas pela proximidade da
infra-estrutura e a sua interligação com as actividades relacionadas com o NAL.
D14. O RECAPE deverá aferir a pertinência da formulação de um programa de monitorização no
factor Património aplicável à fase de exploração do projecto, a qual deverá ser determinada no
decurso da avaliação ambiental dos projectos de execução, em função das medidas que forem
aplicadas nessa fase, dos resultados obtidos (actualização da situação actual do factor) e das
recomendações que resultem para a fase subsequente (fase de exploração).
173

E) MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
E1.

Todas as medidas de minimização para a fase de construção deverão ser incluídas no caderno
de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente,
para efeitos de construção do projecto.

FASE DE CONSTRUÇÃO
PREPARAÇÃO DA OBRA
Estaleiros
E2.

A implantação dos estaleiros deverá efectuar-se, tal como previsto no denominado Plano de
Estaleiro (Tomo 5, Desenhos E01 e E03), no interior da área de implantação do NAL.

E3.

Na eventualidade de recurso a materiais de empréstimo, deverá recorrer-se a áreas em
funcionamento, evitando-se a instalação de novas explorações.

E4.

Os estaleiros deverão ser dotados das seguintes condições de funcionamento:
a) O estaleiro deverá ser vedado e os seus acessos devidamente sinalizados, para além de
ser dotado de condições técnicas adequadas para o armazenamento dos diversos tipos de
resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para armazenamento temporário,
tratamento ou eliminação em operadores devidamente licenciados/autorizados para o efeito.
b) Todas as operações a realizar no estaleiro que envolvam o manuseamento de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias passíveis de provocar a contaminação das águas
superficiais ou subterrâneas e dos solos, deverão ser realizadas em locais especialmente
adaptados para o efeito, na salvaguarda dos valores ambientais e da saúde humana. Deste
modo, o estaleiro deverá comportar uma área própria para armazenamento de líquidos e
resíduos líquidos, devendo os depósitos respectivos ser dotados de bacias de retenção com
capacidade adequada e dotada de separador de hidrocarbonetos.
c) Todas as áreas de parqueamento de veículos pesados no estaleiro deverão ser
impermeabilizadas, e deverão possuir um sistema de drenagem para caixas de separação
de óleos ou, em alternativa, condução das escorrências para um sistema de tratamento das
águas residuais do estaleiro.
d) Tanto no estaleiro como noutros locais mais afastados deste deverão existir meios de
limpeza imediata (ainda que portáteis) para o caso de ocorrer um derrame de óleos ou
combustíveis ou outros produtos perigosos, devendo os produtos derramados e/ou
utilizados para a recolha dos derrames ser tratados como resíduos e encaminhados para
destino final adequado.
e) A saída de veículos das zonas de estaleiro e das frentes de obra para a via pública
pavimentada deverá, sempre que possível, ser feita de forma a evitar a sua afectação por
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos, devendo ser instalados
dispositivos de lavagem dos rodados e adoptados procedimentos adequados para a
utilização e manutenção desses dispositivos.
f) As lavagens de betoneiras deverão ser efectuadas em locais específicos e preparados para
o efeito.
g) Deverá ser assegurado o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes
do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor, através de ligação ao sistema municipal
ou, alternativamente, através da recolha em tanques ou fossas estanques.
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Forum de Acompanhamento
E5.

Criar um Fórum de Acompanhamento direccionado para as autarquias e outros agentes locais,
assumindo-se como plataforma de discussão de temáticas estratégicas e de problemáticas
observadas nas fases de preparação e construção do NAL.

Dispositivo de Atendimento ao Público
E6.

Definir um dispositivo a estabelecer para o atendimento de reclamações, sugestões e pedidos
de informação sobre o projecto, o qual deverá estar operacional antes do início da obra e
prolongar-se até ao final da mesma. Esse dispositivo deverá ser dotado das condições que
garantam a divulgação atempada, junto das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia
territorialmente competentes e da população, de informação sobre o projecto, nomeadamente o
objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, respectiva
calendarização e eventuais afectações à população, designadamente a afectação das
acessibilidades, bem como da eventual afectação de serviços, com a devida antecedência e
com a informação necessária (período e duração da afectação).

Acções de Formação
E7.

Preparar e efectuar acções de formação e sensibilização ambiental dirigidas às equipas da
empreitada, no sentido de melhorar o conhecimento sobre os impactes ambientais do projecto
e optimizar a relação entre o desempenho dos trabalhadores afectos à obra e os impactes
resultantes da sua actividade. As acções de formação e sensibilização deverão englobar, pelo
menos, os seguintes temas:
a) Conhecimento, protecção e preservação dos valores ambientais e sociais existentes, bem
como das áreas envolventes e respectivos usos.
b) Impactes ambientais associados às principais actividades a desenvolver na obra e
respectivas boas práticas ambientais a adoptar.
c) Regras e procedimentos a assegurar na gestão dos resíduos da obra.
d) Plano de Emergência Ambiental: comportamentos preventivos e procedimentos a adoptar
em caso de acidente.

Medidas Específicas
Ecologia
E8.

Na fase inicial das obras dever-se-á proceder à aplicação de uma vedação nos lados Norte,
Este e Sul da área de implantação do NAL. A vedação a instalar deverá possuir uma altura de
2 m, com malha de 4x4 cm de espaçamento e virada para fora, enterrada 50 cm. A vedação a
implementar deverá ser equipada com uma segunda malha de 1x1 cm com 50 cm de altura de
forma a evitar a fuga de espécies de pequeno porte como é o caso de anfíbios,
micromamíferos ou répteis. O espaçamento entre os postes deverá ser de 2 m de modo a
evitar a sua danificação tendo em conta a presença de javali na área a intervencionar. O limite
Oeste da área de implantação do NAL apenas deverá ser vedado no final das acções de
desmatação e terraplanagens, tal como indicado no Plano de Salvamento de Espécies. Esta
vedação deverá permanecer durante toda a fase de construção e exploração do NAL.

E9.

A previsão da movimentação da fauna entre a área do CTA e as áreas classificadas adjacentes
(Sítio Rede Natura 2000 e Reserva Natural do Estuário do Tejo) leva à possibilidade do
aumento do risco de atropelamento na EN119. De modo a diminuir este risco deverá, no
perímetro do CTA coincidente com a EN119 e desta estrada até ao NAL, ser instalada uma
vedação com uma altura de 2 m semelhante à vedação da área de implantação do NAL. Esta
vedação deverá ainda contemplar locais de passagem para fauna alinhadas com as passagens
hidráulicas ou outros locais de atravessamento da EN119 de modo a garantir a permeabilidade
nesta zona. Esta medida deverá ser estendida ao troço da EN118 entre o CTA e Porto Alto.

Património
E10. Proceder à sinalização e vedação das ocorrências patrimoniais identificadas no EIA, bem como
de todas aquelas que possam surgir durante os trabalhos de construção do NAL, sempre que
ainda não tenham sido dados por concluídos os trabalhos arqueológicos no local, de modo a
evitar que estas ocorrências sejam afectadas pela passagem de maquinaria e pessoal afecto à
obra.
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E11. Proceder à delimitação e avaliação dos locais identificados como sítios arqueológicos/manchas
de ocupação (Situação 1) na zona de implantação do NAL, efectuando uma desmatação
cuidada e alargada, prospecção sistemática e sondagens manuais de diagnóstico. Os locais
são os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28A – Vale Cobrão 2;
29B – Vale Cobrão 5;
35 – Vale Cobrão 6;
36C – Vale Cobrão 3;
37D – Vale Cobrão 1;
N.º 43 – Ribeira do Vale Cobrão 2;
Nº 46 – Ribeira do Vale Cobrão 5;
N.º 49 – Vale do Olho 3;
N.º 52 – Canto do Marco 3;
N.º 60 – Ribeira do Vale Cobrão 8;
N.º 61 – Vale do Olho 6;
N.º 63 – Cabeço dos Bácoros 2;
N.º 65 – Cabeço dos Bácoros 3;
N.º 70 – Vale Pulgas 3;
N.º 73 – Vale Pulgas 6;
N.º 74 – Monte do Vale Pulgas;
N.º 84 – Silvados 5;
N.º 88 – Mata do Duque 4;
N.º 91 – Mata do Duque 7;
N.º 94 – Mata do Duque 3.

E12. Relativamente às ocorrências identificadas na área de implantação do NAL respeitantes à
Situação 3 – Achados Isolados: Ocorrências n.º 22, 38, 39, 40, 41, 42E, 44, 45, 47, 48, 50, 51,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90,
92, 93, 95, 104, 105, deverá proceder-se a uma desmatação cuidada e alargada em relação ao
local onde surgiram os vestígios, seguida de prospecção intensiva e, caso sejam detectados
mais vestígios, executar um conjunto de sondagens de diagnóstico que devem ser manuais.
EXECUÇÃO DA OBRA
Medidas Gerais
E13. As acções de desarborização, desmatação, limpeza e decapagem dos solos devem ser
limitadas à área de implantação do NAL e às estritamente necessárias nos acessos a criar.
E14. Previamente aos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e
ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas pela obra.
Dever-se-ão armazenar os solos com aptidão marginal para o crescimento de plantas,
nomeadamente os cartografados no Desenho EST.D001, não se afigurando ser relevante
aproveitar os solos definitivamente não aptos para o crescimento de plantas.
E15. A biomassa vegetal e outros resíduos vegetais resultantes das actividades de desarborização e
desmatação devem ser removidos privilegiando-se a sua reutilização.
E16. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de
forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a
diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido.
E17. Em períodos de elevada pluviosidade devem ser tomadas as devidas precauções para
assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento.
E18. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação em
áreas não abrangidas pelo Estudo de Contaminação dos Solos, estes devem ser armazenados
prontamente em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até serem encaminhados para destino final
adequado.
E19. Durante o armazenamento de terras para reutilização posterior em cobertura final de áreas não
impermeabilizadas, deve efectuar-se a sua protecção com sementeira de herbáceas para
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prevenir a sua erosão e contribuir para o seu enriquecimento em matéria orgânica. A geometria
das áreas de armazenamento deve garantir a sua estabilidade e deverá ser prevista a sua
drenagem de modo a minimizar fenómenos erosivos e de instabilização.
E20. No que respeita à abertura de novos acessos de obra e aos acessos existentes, deverão as
obras ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das
zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelos acessos dedicados ao NAL, que constituem
parte dos projectos conexos.
E21. Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via
pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na actividade
das populações.
E22. Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação
de veículos e de equipamentos de obra.
E23. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em
veículos adequados, com a carga coberta.
E24. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que cumpram as disposições
regulamentares aplicáveis em ternos de homologação acústica.
E25. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das
emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar
cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.
E26. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e
ventosos, nas frentes de obra e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, que sejam
fonte significativa de emissão de poeiras.
E27. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá ser
precedida da lavagem ou limpeza dos rodados.
E28. Assegurar o cumprimento dos parâmetros de descarga no meio receptor dos efluentes tratados
na ETAR prevista para o estaleiro. Os efluentes das lavagens de betoneiras deverão ser
preferencialmente reutilizados após decantação ou então serem pré-tratados (neutralização e
remoção de sólidos suspensos) antes da sua descarga no meio receptor, em conformidade
com a legislação em vigor. Os restantes efluentes industriais deverão ser recolhidos por
entidade licenciada para o efeito.
E29. Sempre que ocorram derrames de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do
solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.
Medidas Específicas
Geologia e Geomorfologia
E30. Assegurar o acompanhamento das terraplenagens por um Geólogo de modo a identificar a
eventual existência de valores geológicos relevantes.
E31. Considerando que para assegurar um balanço nulo das terraplenagens será necessário
recorrer a um volume de escavação de cerca de 2,4 milhões de m3 de materiais de empréstimo
a obter exteriormente à área a terraplenar, no interior do perímetro de implantação do NAL, na
selecção das áreas a escavar deverão atender-se às condicionantes ambientais indicadas no
Desenho EST.D001 do EIA, procurando evitar as áreas e elementos relevantes aí identificados.
Por outro lado, uma vez que se estima que haverá uma fracção dos materiais de escavação
que não apresentam condições adequadas à sua reutilização para a execução de aterros, os
materiais em questão deverão ser utilizados para preenchimento das áreas de empréstimo
afectadas. No enchimento destas áreas deverá procurar-se tanto quanto possível manter o
perfil geológico original dos terrenos. Deverá ainda ser avaliada a possibilidade de proceder,
tanto quanto possível, à sua aplicação na criação de áreas modeladas e com arranjos
paisagísticos no interior da área de afectação do NAL.
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Solos e Uso do Solo
E32. Nas áreas a terraplenar em que os solos superficiais se enquadrem na categoria de
marginalmente apto para o crescimento das plantas, identificado no Desenho EST:D001 do
EIA, dever-se-á proceder à remoção prévia desta camada superficial dos solos com vista à sua
reutilização em toda a área de ocupação do NAL.
Ecologia
E33. Avaliar a possibilidade de transplantar alguns exemplares de árvores, arbustos e bolbos
removidos das áreas a afectar com o intuito de evitar a perda de diversidade genética.
E34. Não colocar cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em árvores e arbustos que
não sejam afectados pela desarborização e desmatação.
Recursos Hídricos
E35. Se durante as escavações e terraplenagens se verificar a exposição à superfície do nível
freático deverá assegurar-se que todas as acções de obra que potenciem risco de poluição são
eliminadas ou restringidas na sua envolvente directa.
E36. Sempre que existir a necessidade de rebaixar os níveis freáticos, a água bombeada deverá
sempre que possível ser devolvida às linhas de água imediatamente a jusante dessa zona,
devendo ser assegurada a manutenção da qualidade da água.
E37. Deverá ser garantida a segurança física dos piezómetros já instalados que não interfiram com
a componente estrutural e orgânica do NAL através de sinalização e protecção adequada. Esta
medida embora se aplique inicialmente à fase de construção deverá ser extensiva à fase de
exploração do Projecto.
E38. Nas áreas onde se verifique a intersecção dos níveis freáticos dever-se-á executar o controlo e
registo do nível de água a partir dos piezómetros existentes mais próximos.
E39. No caso de existir alguma afectação directa numa captação privada licenciada, por
necessidade de eliminação ou acidente, o promotor deve ressarcir economicamente o
proprietário, ou fazer, às suas custas, uma captação de substituição com as características
constritivas e técnicas.
Ruído
E40. Instalar parte da vedação da frente de obra (perímetro Norte) com características de
isolamento sonoro, do tipo barreira acústica absorvente (ambos os lados) para protecção de
toda a ocupação humana sensível situada até 1000 metros de distância das operações e
actividades construtivas, de modo a que não seja ultrapassado LAeq,dia = 55 dB(A).
Paisagem
E41. Desde que compatível com o Plano de Gestão Ecológica estabelecido, dever-se-á prever a
possibilidade de manter uma faixa florestal junto ao limite de implantação do NAL, de modo a
manter e reforçar, eventualmente criar uma cortina vegetal que impeça a visibilidade da obra a
partir do exterior. A manutenção de uma cortina florestal é especialmente relevante junto aos
limites Norte e Sul da área de implantação do NAL onde se regista a presença na proximidade
de potenciais observadores, respectivamente, em Ribagolfe e nos Foros das Passarinhas.
E42. Deverá ser feita a integração das instalações de apoio a todas as construções e na envolvente
próxima dos estaleiros, através da manutenção da vegetação arbórea e arbustiva alta
envolvente, de forma a reduzir o impacte visual durante a fase de construção.
E43. Deverá efectuar-se uma escolha criteriosa dos locais para o armazenamento temporário de
terras, nomeadamente para a criação de pargas, evitando sempre que possível zonas
expostas, isto é, evitando as localizações de maior acessibilidade visual a partir do exterior da
obra.
E44. Deverá ser avaliada a viabilidade de transplante de exemplares arbóreo-arbustivos que serão
necessariamente removidos. Para tal, no decorrer das operações de desmatação deverão ser
marcados os exemplares arbóreo-arbustivos que revelem ter viabilidade para posterior
transplante, de forma a serem considerados em sede de caderno de encargos e estimativa
orçamental. Deverá ser estudada uma área de viveiro temporário para receber os exemplares
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em situação de transplante e para propagação do material vegetal recolhido no local – estacas
ou sementes – que poderá ocorrer durante a desmatação, em particular nas galerias ripícolas.
E45. Deverão ser salvaguardadas todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a
execução da obra, sobretudo sobreiros. Para tal, estes devem ser devidamente balizados.
Património
E46. Proceder ao acompanhamento da obra que permita garantir o acompanhamento arqueológico
de todas as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações,
desarborizações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), não
apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias. Este acompanhamento
arqueológico deverá ter em consideração seguinte:
a) Ser efectuado por equipa que integre arqueólogos especialistas em Pré-História e Romano.
b) Ser continuado e efectivo pelo que, se existir mais que uma frente de obra a decorrer em

simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. Especial atenção
deverá ser dada às zonas localizadas nas proximidades de linhas de água, onde se
concentram o maior número de testemunhos arqueológicos e, sobretudo, nos locais onde
foram detectados achados isolados.
c) Garantir que, sempre que possível, caso os resultados dos trabalhos efectuados apontem

para uma afectação de vestígios arqueológicos, se deverá proceder a acertos de projecto
antes mesmo de serem propostas quaisquer outras medidas de minimização intrusivas.
Quando por razões técnicas não existir a possibilidade de proceder a alterações pontuais do
projecto, a destruição total ou parcial de um elemento patrimonial deve ser assumida
perante a Tutela como inevitável.
d) Garantir que se na fase de construção ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios

arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a
comunicar de imediato ao IGESPAR, IP as ocorrências com uma proposta de medidas de
minimização a implementar. Deve ser tido em consideração que todas as áreas com
vestígios arqueológicos a ser afectadas têm que ser integralmente escavadas.
e) Garantir que as estruturas ou outras realidades arqueológicas que forem reconhecidas

durante o acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em
função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o
seu estado de conservação. As medidas propostas para a preservação dos vestígios que
sejam passíveis de manter in situ, devem ser apresentadas à Tutela de modo a proceder-se
à sua avaliação.
f) Garantir que todos os trabalhos sejam objecto de relatórios periódicos a apresentar ao

IGESPAR, IP, os quais deverão incluir as peças escritas e desenhadas dotadas de
informação actualizada e pormenorizada.
E47. Proceder ao registo para memória futura das ocorrências n.º 26 - Fonte do Chafurdo, n.º 21
(Arieiro 1), n.º 30 (Monte do Cacho 1), n.º 33 (Monte do Cacho 3), n.º 58 (Cabeço dos Bácoros
1) e n.º 103 (Torre do Campo de Tiro de Alcochete). Este registo deve incluir as seguintes
tarefas:
a) Levantamento pormenorizado à escala 1:50 (planta, cortes e alçados), bem como
levantamento topográfico da envolvente directa;
b) Registo fotográfico pormenorizado.
E48. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática após desmatação das áreas de incidência do
projecto que em Estudo Prévio apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as
lacunas de conhecimento. Estes trabalhos devem ser executados por arqueólogos
especializados em Pré-História e Romano. Os resultados desta prospecção poderão
determinar a adopção de medidas de minimização complementares (registo documental,
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Deverá ser tido em consideração que as
áreas com vestígios arqueológicos a ser afectadas têm que ser integralmente escavadas;
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FINAL DA EXECUÇÃO DA OBRA
E49. Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio,
depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais garantindo que estes
terrenos venham a ter tratamento idêntico ao das zonas envolventes intervencionadas no
âmbito da construção da infra-estrutura.
E50. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim
como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afectados ou
destruídos.
E51. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou
serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas no decurso da
obra.
E52. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que
possam ter sido afectados pelas obras de construção.
E53. Com o cessar da obra deverão estar concluídos os projectos de integração paisagística (dos
acessos, bem como da ribeira de Vale Cobrão), o projecto de espaços exteriores envolventes
aos novos volumes edificados aeroportuários e o projecto de recuperação paisagística de
áreas afectas à obra (estaleiros, zonas de depósito e empréstimo de terras e acessos
provisórios). Estes projectos devem contudo obedecer aos critérios definidos no Plano de
Gestão Ecológica e no Estudo do Risco de Colisão de Aeronaves com Aves.
FASE DE EXPLORAÇÃO
Medidas Gerais
E54. Proceder à manutenção dos sistemas de separação de hidrocarbonetos que serão instalados a
montante da descarga das águas pluviais.
E55. Impedir a descarga de produtos ou lavagens de materiais cuja água drene para o solo ou para
as sarjetas de águas pluviais limpas. Esta tipologia de água deve ser encaminhada para a rede
de águas residuais a tratar na ETAR.
E56. Proceder à instalação de um sistema de recolha de óleos usados em maquinarias, aeronaves,
etc., utilizadas em hangar, de forma a não contaminar os solos e as águas subterrâneas.
E57. Sempre que ocorra um derrame de combustíveis ou produtos químicos no solo, em pista, ou
nos parqueamentos (no exterior), deve proceder-se à recolha do solo contaminado ou à
limpeza da superfície afectada, se necessário com o auxílio de um produto absorvente
adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador
licenciado.
E58. Proceder à inspecção regular dos equipamentos e tubagens que conduzam ou armazenem
produtos contaminantes, de modo a verificar a eventualidade da ocorrência de roturas e/ou
perdas de massa contaminante para os níveis freáticos.
E59. Proceder a vistorias regulares do estado dos pavimentos exteriores (pistas, zonas de
parqueamento e abastecimento de aeronaves, zonas de manutenção, zona de parqueamento
automóvel) nomeadamente, verificação da existência de fendas que permitam a passagem de
contaminantes para a zona de fundação e daí para os aquíferos, para proceder de imediato à
sua selagem, quando necessário.
E60. Os fertilizantes e pesticidas deverão ser adequadamente armazenados em locais secos,
devendo proceder-se a uma inspecção periódica para verificação das condições de segurança
das embalagens e dos locais de armazenamento.
Medidas específicas
Recursos Hídricos
E61. Deverá ser garantida a segurança física dos piezómetros já instalados que não interfiram com
a componente estrutural e orgânica do NAL através de sinalização e protecção adequada. Esta
medida embora se aplique inicialmente à fase de construção deverá ser extensiva à fase de
exploração do projecto.
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E62. Promover a reutilização de águas residuais tratadas, provenientes da ETAR do NAL, para usos
menos nobres, como a rega de espaços verdes ou a lavagem de zonas pavimentadas e para
combate a incêndios. Apesar de esta medida já vir mencionada no PDR, reforça-se a sua
importância uma vez que evitará promover a desnecessária exploração do aquífero.
E63. Implementar um programa de gestão ambiental dos espaços verdes, com especial atenção
para a manutenção do coberto vegetal herbáceo em boas condições fitossanitárias, poupança
de água na rega e aplicação correcta de fitofármacos e fertilizantes, nomeadamente para dar
cumprimento às exigências legais da zona vulnerável à poluição por nitratos de origem agrícola
n.º 5 do Tejo, que abrange a área do NAL.
E64. A gestão dos espaços verdes afectos ao NAL deverá ser efectuada em consonância com o
Código de Boas Práticas Agrícolas, publicada pelo Ministério da Agricultura e Pescas.
E65. Tanto os fitossanitários como os fertilizantes não devem ser aplicados quando se prevejam
longos períodos de precipitação ou de precipitação intensa, nas 48 horas seguintes à
aplicação, evitando a sua lixiviação para os aquíferos superficiais.
E66. Sempre que possível deverá efectuar-se a fertilização e a correcção dos solos através da
aplicação de adubos orgânicos, uma vez que estes propiciam melhores condições de
mineralização do azoto.
E67. Caso se verifiquem alterações evidentes dos níveis dos piezómetros do NAL devem ser
reavaliados os regimes de exploração das captações do NAL para evitar afectações relativas à
descida de níveis piezométricos em captações privadas vizinhas.
E68. Para mitigar a possibilidade de descida do nível piezométrico, a entidade que vier a gerir o
sistema de abastecimento de água ao NAL deve proceder à desconcentração dos pólos de
abastecimento, para possibilitar a entrada no sistema de abastecimento, de origens de água
distribuídas espacialmente.
E69. Caso ocorra contaminação nos piezómetros do NAL que integram a rede de monitorização, o
proponente deverá, de imediato, comunicar à ARH do Tejo, IP, e proceder à identificação e
avaliação da origem da afectação, procedendo às averiguações necessárias que podem
requerer, entre outros, a execução de trabalhos de prospecção directa e análises químicas ou
trabalhos de prospecção indirecta, em função das circunstâncias e das consequências que
forem monitorizadas.
E70. Deverão ser adoptados procedimentos de operação adequados na ETAR.
E71. Cumprimento do Regulamento aplicável aos Perímetros de Protecção das captações para
abastecimento público existentes na área do NAL ou a criar, de acordo com o Decreto-Lei n.º
382/99, de 22 de Setembro. Até que os Perímetros de Protecção sejam definidos deve ser
considerado o seguinte:
a) Na envolvente imediata às captações que sejam utilizadas, potencialmente para consumo
humano (origem principal e origem complementar), não se devem aplicar fertilizantes e
fitofármacos. De acordo com o comportamento hidrogeológico das formações aquíferas a
captar (aquíferos do tipo 3), e atendendo que a vulnerabilidade aos fertilizantes é elevada
recomenda-se que num raio de, pelo menos 30 m (Zona de Protecção Imediata – ZPI), em
torno dessas captações, sejam interditas essas aplicações.
Qualidade do Ar
E72. Considerando que as emissões das aeronaves variam consideravelmente podendo atingir,
para a mesma categoria de aeronave diferenças significativas consoante o motor que estiver a
ser utilizado dever-se-á ponderar a possibilidade de criação de incentivos à utilização de
aeronaves menos poluentes.
E73. Ainda relativamente às aeronaves deve implementar-se a obrigatoriedade de procedimentos de
redução de emissões.
E74. De uma forma geral, a quantidade das emissões atmosféricas produzidas devem ser
consideradas como um factor importante a ponderar na aquisição dos veículos e equipamentos
a funcionar no interior do aeroporto. Devem ser escolhidos veículos e equipamentos que
recorram a combustíveis e tecnologias menos poluentes. Por exemplo, deve recorrer-se a
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veículos menos poluentes ou não poluentes por parte dos serviços do aeroporto sempre que
possível (veículos eléctricos).
E75. Relativamente aos veículos que circundam o aeroporto quer sejam particulares, táxis, ou de
mercadorias, ponderar a aplicação de facilidades diferenciadas em termos de acesso e
estacionamento, em função do cumprimento ou não de normas ambientais mais exigentes.
E76. Deverá ser feito o estudo dos vários tipos de equipamentos, veículos e aeronaves existentes
dentro e na área circundante do aeroporto, e respectivos procedimentos, para avaliar a
possibilidade/necessidade de implementar medidas adicionais que conduzam à redução da
poluição atmosférica.
Paisagem
E77. Deverá ser garantida a adequada manutenção dos espaços exteriores de uso público afectos
ao NAL, bem como das áreas alvo de integração paisagística, nomeadamente da ribeira de
Vale Cobrão e seus afluentes, de modo a garantir a qualidade estética dos espaços e a sua
correcta inserção na paisagem envolvente, subordinada aos critérios a respeitar em termos das
medidas preconizadas no Plano de Gestão Ecológica.
Gestão de Resíduos
E78. Dar cumprimento aos requisitos e procedimentos que assegurem a correcta gestão dos
resíduos gerados na fase de exploração, em conformidade com o Plano de Prevenção e
Gestão de Resíduos.
F) PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL
Implementar um Plano Geral de Monitorização Ambiental a adoptar na fase de construção e na de
exploração e que inclua os programas de monitorização a seguir indicados, os quais deverão ser
objecto de pormenorização na fase subsequente de RECAPE, em conformidade com as disposições
do Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
Antes do início da construção e da exploração deverá ser apresentado à Autoridade de AIA o plano
de entrega dos diferentes relatórios de monitorização.
F1.

Programa de Monitorização dos Solos

Apresentar com o RECAPE um programa específico de monitorização dos solos que contemple o
seguinte:
1. Monitorização da perda de matéria orgânica do solo e das respectivas emissões de carbono
para a atmosfera: Esta monitorização estende-se a todas as acções que envolvem
intervenções directas sobre o solo, não só a decapagem mas também a desmatação e a
terraplenagem. Adicionalmente, pode justificar-se uma abordagem mais ampla sobre as formas
de promover o sequestro de carbono em todas as áreas com coberto vegetal sob gestão do
NAL. Neste último caso a monitorização e os estudos a realizar terão que realizar-se não
apenas na fase de construção mas terão que incidir principalmente na fase de exploração.
2. Monitorização da Contaminação ar-solo: A realizar durante a fase de exploração mas que
deverá iniciar-se no final da fase de construção de modo a obter o momento zero no que diz
respeito à influência da actividade do NAL sobre este tipo de contaminação.
3. Monitorização da erosão hídrica em taludes: A realizar em todo o tipo de taludes, em particular
nos de maior declive e/ou maior comprimento. Este tipo de monitorização pode envolver duas
componentes: uma de simples observação e registo periódico de indícios de erosão existentes;
e outra de carácter mais quantitativo envolvendo a instalação de alguns equipamentos para
registo da perda de solo apenas em alguns locais seleccionados. É de salientar que a
monitorização da matéria orgânica do solo e, especialmente, o estudo de medidas para
promover o sequestro de carbono no solo, contribuem para reduzir os problemas de erosão
hídrica.
F2.

Programa de Monitorização da Águia de Bonelli

Apresentar com o RECAPE um programa específico de monitorização da Águia de Bonelli. Este
programa deverá ser desenvolvido em consonância com as directrizes apresentadas no EIA (Volume
1, Tomo 4, Cap. 10.2.2).
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F3.

Programa de Monitorização das Águas Subterrâneas

Apresentar com o RECAPE um programa específico de monitorização das Águas Subterrâneas que
dê cumprimento ao seguinte:
a) Pontos de água a Monitorizar
Os pontos de água a monitorizar correspondem aos piezómetros seleccionados nos estudos
estabelecidos em A17:
182

a) Pelo menos 6 piezómetros em redor da zona de armazenamento do parque de combustíveis
(face NW, face W e face SW);
b) Pelo menos três novos piezómetros, em conjunto com um já existente, na envolvente da ETAR.
c) Um piezómetros em redor da Central de Trigeração (a construir na parte NW);
d) Pelo menos três piezómetros nas faces de descarga das bacias de sedimentação/infiltração.
E aqueles que forem definidos em função dos resultados obtidos em A17.
Tendo em conta o acima exposto, deverá proceder-se à revisão do seguinte:
1. Locais a amostrar para a caracterização da situação de referência que constam do Quadro
10.2.1 – Localizações dos piezómetros de qualidade e quantidade na fase prévia de construção
e identificação dos que serão sujeitos a monitorização específica (a cor de laranja
(E25398_RF_VOL_I_T4_CAP10_2, pág. 12), com excepção dos locais CC1, CC2 e CC3,
correspondendo a 26 pontos de amostragem para análise da qualidade da água e 72
piezómetros para medição de níveis piezométricos.
2. Locais a amostrar para a avaliação de impactes durante a fase de construção que constam do
Quadro 10.2.2 – Localizações dos piezómetros de qualidade e quantidade na fase prévia de
construção e identificação dos que serão sujeitos a monitorização específica (a cor de laranja)
E25398_RF_VOL_I_T4_CAP10_2, pág. 15), com excepção dos locais CC1, CC2 e CC3,
correspondendo a 25 pontos de amostragem para análise à qualidade da água e 47
piezómetros para medição de níveis piezométricos.
3. Locais a amostrar para a avaliação de impactes durante a fase de exploração que constam do
Quadro 10.2.3 – Localizações dos piezómetros de qualidade e quantidade na fase de
exploração e identificação dos que serão sujeitos a monitorização específica (a cor de laranja).
Os piezómetros estão marcados a cor azul. (E25398_RF_VOL_I_T4_CAP10_2, pág. 17), com
excepção dos locais CC1, CC2 e CC3, correspondendo a 37 pontos de amostragem para
análise à qualidade da água e 60 piezómetros para medição de níveis piezométricos, dos quais
13 são novos. Apenas os duplicados (ou abastecimentos directos) devem realizar as análises
enunciadas no Quadro 10.2.5. Os restantes pontos deverão efectuar a análise correspondente
aos 20 parâmetros listados no subcapítulo 10.2.4.7 do EIA.
b) Periodicidade
Em cada uma das fases de projecto devem ser realizadas colheitas em época de águas baixas e em
época de águas altas. Ao mesmo tempo serão medidos os níveis piezométricos.
c) Parâmetros a Monitorizar
Para os pontos de água que se constituirão como duplicados, ou pontos de abastecimento, os
parâmetros a analisar serão os constantes na lista que se apresenta independentemente da fase de
projecto e a periodicidade das análises deve ser mensal.
O parâmetros a analisar nos 2 furos de abastecimento ou duplicado são os que constam do Anexo I
do Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, relativo à qualidade da água destinada à produção de água
para consumo humano. Após uma caracterização mais exaustiva aquando da caracterização da
situação de referência, os pesticidas e herbicidas a monitorizar devem ser ajustados em função das
substâncias activas dos produtos a utilizar nas áreas verdes do NAL. Devem ainda ser consideradas
outras substâncias prioritárias que constam da Directiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do
Concelho, de 16 de Dezembro de 2008, caso se identifiquem fontes destas substâncias.
Quanto aos restantes pontos de monitorização, independentemente da fase de projecto, devem ser
analisados os seguintes parâmetros: pH, Condutividade eléctrica, Cloretos, Dureza, Sulfatos, Nitratos,
CBO5, Arsénio, Chumbo, Níquel, Ferro, Mercúrio, Crómio, Cádmio, Cobre, Zinco, Óleos e gorduras,
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Hidrocarbonetos semivoláteis (C5 a C9), Hidrocarboneto (C10-C40), Hidrocarbonetos aromáticos
polinucleares, pesticidas e herbicidas utilizados nas áreas verdes e outras na área a ocupar pelo NAL
(substituindo o MCPA, o Molinato e o Desetilterbutilazina que são propostos no EIA), e outras
substâncias prioritárias que constam da Directiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do
Concelho, de 16 de Dezembro de 2008, caso se identifiquem fontes destas substâncias.
Em qualquer fase do projecto, a listagem de parâmetros a monitorizar poderá ser alterada em função
dos resultados que serão obtidos e também de uma caracterização mais detalhada das operações
realizadas e produtos utilizados em cada fase, a efectuar antes da implementação dos programas de
monitorização.
d) Métodos analíticos
As técnicas laboratoriais, métodos analíticos e equipamentos necessários à realização das análises
para os parâmetros que constam do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, devem ser
compatíveis ou equivalentes ao estipulado no Anexo III (Métodos analíticos de referência para águas
superficiais) do mesmo diploma legal.
Os métodos analíticos a utilizar para quantificar as substâncias prioritárias e outros poluentes
considerados na Directiva-Quadro da Água devem ter limites de quantificação inferior à norma de
qualidade. Os valores patentes no Quadro 10.2.6 (E25398_RF_VOL_I_T4_CAP10_ 2, pág. 22)
relativamente ao método analítico a utilizar referem o limite de detecção do método, mas não o limite
de quantificação.
A amostragem das águas subterrâneas deve ser realizada por empresa com acreditação para a
mesma e as análises efectuadas por laboratórios acreditados para os métodos em causa.
e) Análise de dados
Para a análise dos resultados deve ser tido em conta o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto,
relativo à qualidade da água destinada para a produção de água para consumo humano, e às normas
de qualidade ambiental estabelecidas pela Directiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do
Concelho, de 16 de Dezembro de 2008.
Complementarmente, e nomeadamente para os parâmetros que não constam desta legislação,
podem seguir-se os Parâmetros Guia Holandeses (Dutch Reference Framework – STI Values),
Quadro 10.2.7 na E25398_RF_VOL_I_T4_CAP10_2, página 27 do EIA. Os Parâmetros Guia
Holandeses utilizam-se como valor de referência para distinguir e poder ajudar a tomar decisões no
aspecto da necessidade ou não de investigar, recuperar um solo e/ou a água subterrânea. Na sua
última actualização aparecem três níveis para avaliar o grau de contaminação do solo ou da água
subterrânea: i) nível objectivo (S) indica a concentração que seria desejável alcançar, ou seja, define
um solo ou uma água subterrânea limpa; ii) nível de investigação complementar (T), define o valor
acima da qual é necessário realizar uma investigação detalhada, que inclui uma análise de risco, em
função do uso pretendido; iii) nível de intervenção (I) marca o nível acima do qual o solo e/ou as
águas subterrâneas estão contaminadas, sendo necessária a sua recuperação, independentemente
do uso a que se destinam.
Ainda complementarmente, podem também ser utilizados os parâmetros guia de qualidade de solo e
da água subterrânea Canadianos estabelecidos no “Interim Canadian Environmental Quality Criteria
for Contaminated Sites”, Quadro 10.2.7 na E25398_RF_VOL_I_T4_CAP10_2, página 27 do EIA.
f) Relatórios
Devem ser entregues Relatórios Periódicos, para cada uma das duas campanhas anuais efectuadas,
e Relatórios anuais. Ao fim do primeiro ano será realizado um Relatório Final a ser entregue à
Autoridade de AIA. Os Relatórios deverão cumprir o Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
Em cada relatório será apresentada a seguinte informação:
a) Apresentação dos dados qualitativos e qualitativos obtidos por campanha.
b) Análise dos valores obtidos recorrendo, também, a ferramentas estatísticas robustas de
maneira a compreender os processos envolvidos e estimar as tendências na evolução das
concentrações.
c) Comparação dos valores obtidos em diferentes campanhas de modo a que se obtenha uma
variação das concentrações obtidas em função do tempo.
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d) Complementarmente à apresentação dos valores obtidos será feita uma descrição das
condições climatológicas verificadas na altura da colheita das amostras e sua correlação com
os resultados obtidos.
e) No que respeita à qualidade da água, caso ocorra a violação dos normativos legais, deverá ser
analisada a situação, de modo a se averiguar, identificar e validar a origem do problema
consoante a especificidade do parâmetro ou dos parâmetros em causa. Os critérios que se
devem ter em consideração na avaliação do problema são os seguintes:

• A degradação da qualidade da água relativamente aos valores obtidos durante a
caracterização da situação de referência, no caso dos parâmetros que já apresentam
desconformidade relativamente aos valores legalmente estabelecidos.
• A degradação da qualidade da água relativamente aos valores estabelecidos na legislação
acima referida, no caso dos parâmetros que durante a caracterização da situação de
referência se apresentavam em conformidade com essa legislação.

Decorridos os primeiros dois anos de amostragem deverá proceder-se a uma reavaliação da
situação, no sentido de verificar a necessidade de continuar ou não com o programa de
monitorização ou mesmo proceder à sua reformulação, nomeadamente: adensar os pontos de
monitorização, modificar a distribuição temporal da medições, alterar os parâmetros físico-químicos e
bacteriológicos.
g) Características dos novos furos de monitorização
No estabelecimento dos furos de monitorização devem ser tidas em conta as medidas de
minimização estabelecidas neste Parecer, assim como as seguintes:
• Os equipamentos de perfuração e materiais utilizados na construção da coluna dos furos
deverão ser protegidos de contaminações e ser limpos antes de serem introduzidos.

• Os equipamentos e materiais utilizados não podem ser constituídos por materiais que se
degradem.

• Os furos devem estar protegidos por uma caseta e permanecer fechados a cadeado, excepto
quando se realizem actividades de monitorização, limpeza ou vistoria.
Para a implementação destes furos deve-se ter em conta os seguintes aspectos:
Perfuração:

• Método: pode ser realizada pelo sistema rotary com circulação directa ou inversa, com
diâmetro cerca de 10‘’.
• Profundidade: até à profundidade de 70 m (NP), uma vez que os níveis do aquífero livre
rondam os 20 e 40 m, contudo as decisões de paragem são efectuadas sempre em obra.

• Amostragem: devem ser recolhidas amostras dos terrenos atravessados com o intervalo de 3
m.
• Identificação das litologias: através de observação macroscópica in situ ou em laboratório.

Entubamento:
•

•

•
•

Material do revestimento: Como um dos contaminantes de risco são os hidrocarbonetos
aconselha-se o uso de polietileno de alta densidade classe 10 kg/cm2. Como alternativa,
poder-se-á utilizar PVC classe 12.5 kg/cm2; Em situações que se configurem em obra de
difícil execução é de admitir o aço.
Uniões do revestimento: Deverão ser roscadas. As soluções de uniões coladas ou
aborcardadas com rebites e parafusos são de excluir; a primeira pela possível dissolução de
constituintes contaminantes e a segunda por os rebites poderem formar obstruções ao
manuseamento de equipamento no interior do furo.
Diâmetro do revestimento: 4‘’.
Superfície interior do revestimento: Tipo flush, ou seja, com diâmetro constante, sem
estrangulamentos e descontinuidades em todo o seu comprimento. O revestimento deve ser
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•

•

•
•

•

vistoriado antes do entubamento de modo a verificar fendas ou outras aberturas não
permitidas. Deve ser igualmente limpo.
Tubos Ralos: Os tubos ralos, que permitirão a entrada da água no furo de monitorização,
devem ter o topo 1 m acima da superfície freática em águas altas, possuir preferencialmente
fendas horizontais e uniformes com largura 1 mm e dispostas numa configuração de fiadas de
fendas a 90º.
Preenchimento do anular: Deve ser aplicado um filtro em seixo calibrado, o qual deve ser em
material silicioso, preferencialmente arredondado possuindo granulometria entre 1 a 3 mm de
diâmetro. O seixo deve ser cuidadosamente lavado antes de ser introduzido manualmente (a
balde), na zona anular correspondente aos tubo-ralos. O filtro de seixo calibrado deve ficar no
mínimo a 1 metro acima do topo do tubo ralo depois de o filtro estar estabilizado
estruturalmente. Acima do filtro de seixo ser aplicada uma camada de areia fina bem lavada,
com espessura mínima 1 m, a que se sobrepõe uma camada de bentonite (espessura mínima
2 m) sob forma de calda ou granulada (tipo Compactonite TT20). Em opção, poder ser
aplicado por cima da areia fina 2 m de SBF-Troptogel B.
Isolamento do espaço anular: Pode ser aplicado um material mais impermeável como por
exemplo as argilas, argilas arenosas que abundam na área do NAL.
Selo de superfície: Deve ser aplicado uma sapata em betão, em redor do entubamento com
profundidade mínima de 1 metro. Esta pequena estrutura evita a entrada directa de eventuais
contaminantes no espaço anular, protegendo o sistema em profundidade e ao mesmo tempo
evitando que as águas da chuva acarretando alguns eventuais contaminantes cheguem mais
rapidamente ao sistema livre.
Tampa de protecção com cadeado: Deve ser aplicada uma tampa de protecção em aço,
sobre um tubo também em aço, de diâmetro 6‘’ enraizado no betão do selo de superfície e no
cimento do isolamento do espaço anular. Esta tampa deve ficar pelo menos 0,3m acima da
superfície do solo. Em redor pode ser construída uma caseta em alvenaria com tampa
amovível.

Limpeza e desenvolvimento do furo
Devem-se realizar com recurso a ar comprimido efectuando paragens e arranques, bem como
sobrebombagens até à saída contínua (se possível) de água cristalina sem sólidos em suspensão.
Acompanhamento e apoio à decisão
Toda a obra deve ser impreterivelmente acompanhada pelo Director-técnico (hidrogeólogo) da
empresa executora. As decisões de obra, neste tipo de formações, não permitem interrupções, dado
o risco de abatimento e consequente prisão e perda da ferramenta no interior.
Relatório final
No final da execução dos furos de monitorização deve ser apresentado um relatório que discrimine os
trabalhos realizados, incluindo uma memória descritiva e desenhos com a localização, com as
características construtivas, logs de sondagem dos furos de monitorização e com os resultados de
todos os ensaios efectuados.
F4.

Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais

Apresentar com o RECAPE um programa específico de monitorização das Águas Superficiais, a
implementar na fase prévia à construção, fase de construção e fase de exploração que dê
cumprimento ao seguinte:
a) Pontos de água a Monitorizar (com localização em GPS), num total de 10 locais
• Três pontos de monitorização a montante e três a jusante da infra-estrutura.

• Três localizados a jusante de cada uma das bacias de amortecimento.

• Um a jusante da ETAR.
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b) Periodicidade
A periodicidade da recolha de amostras de águas superficiais será efectuada com periodicidade
mensal nas fases de projecto supra-mencionadas, excepto para a fase de exploração, que terá
frequência trimestral.
c) Parâmetros a Monitorizar
Os parâmetros a monitorizar são: pH, Temperatura, Condutividade eléctrica, Dureza, Oxigénio
dissolvido, Azoto amoniacal, Nitratos, Nitritos, Fósforo total, Azoto total, Ortofosfato reactivo, CBO5,
CQO, SST, Cloretos, Sulfatos, Azoto kjeldahl, Substâncias tensoactivas, Óleos e gorduras,
HHidrocarbonetos semivoláteis (C5 a C9), Hidrocarboneto (C10-C40), Hidrocarbonetos aromáticos
polinucleares, Cádmio, Cobre, Zinco, Arsénio, Chumbo, Níquel, Ferro, Mercúrio, Coliformes totais e
fecais, Estreptococos fecais, Caudal, e ainda outras substâncias prioritárias que constem da Directiva
2008/105/CE do Parlamento Europeu e do Concelho, de 16 de Dezembro de 2008, caso se
identifiquem fontes destas substâncias.
Em qualquer fase do Projecto, a listagem de parâmetros a monitorizar poderá ser alterada em função
dos resultados que serão obtidos e também de uma caracterização mais detalhada das operações
realizadas e produtos utilizados em cada fase, a efectuar antes da implementação dos planos de
monitorização.
d) Ficha de Campo
A ficha deve ter informação relativa aos locais de recolha das amostras, que incluirão, no mínimo, os
seguintes elementos: localização do ponto de recolha da água, com coordenadas em GPS, data e
hora da recolha das amostras de água, descrição organoléptica, tipo e método de amostragem,
indicação dos parâmetros medidos in situ e descrição dos trabalhos que, eventualmente, poderão
estar a decorrer na envolvente do ponto de amostragem.
e) Técnicas e métodos de análise ou registos de dados e equipamentos necessários
A recolha de água superficial será do tipo simples, efectuada por amostragem manual. Durante a
recolha de amostras os frascos serão totalmente preenchidos com água, de forma a garantir a
ausência de ar, para evitar a ocorrência de reacções químicas que possam alterar as concentrações
dos parâmetros a determinar. Antes de se proceder à selagem dos frascos as amostras serão
analisadas organolepticamente, com vista a determinar a eventual presença de sinais de
contaminação. Será descrito o aspecto das amostras, nomeadamente no que concerne à sua cor, à
presença ou ausência sólidos ou substâncias estranhas, e ao odor.
Em campo, todas as amostras serão mantidas em local seco, à temperatura de 4 ºC ± 2 ºC e na
ausência de luz. No final de cada dia serão expedidas para o laboratório em caixas isotérmicas onde
se procederá à sua preparação e consequente análise. As amostras serão transportadas com a maior
brevidade possível para laboratório, com o objectivo de minimizar potenciais alterações químicas.
Uma vez no laboratório, as amostras de água só poderão ser conservadas durante um período
máximo de 2 semanas, não extensível, devido à forte possibilidade de alteração significativa dos
teores dos parâmetros a analisar.
As técnicas laboratoriais, métodos analíticos e equipamentos necessários à realização das análises
para os parâmetros que constam do Anexo I Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, devem ser
compatíveis ou equivalentes ao estipulado no Anexo III (Métodos analíticos de referência para águas
superficiais) do mesmo Decreto-Lei. Os métodos analíticos a utilizar para quantificar as substâncias
prioritárias e outros poluentes considerados na Directiva-Quadro da Água devem ter limites de
quantificação inferior à norma de qualidade.
A amostragem deve ser realizada por empresa com acreditação para a mesma e as análises
efectuadas por laboratórios acreditados para os métodos em causa.
d) Análise de resultados
Para a análise dos resultados deve ser tido em conta o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, no
que se refere ao Anexo XVI relativo à qualidade das águas destinadas à rega, ao Anexo XVIII relativo
à descarga de águas residuais e ao Anexo XXI relativo aos objectivos ambientais de qualidade
mínima para as águas superficiais, assim como com as normas de qualidade ambiental estabelecidas
pela Directiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do Concelho, de 16 de Dezembro de 2008.
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Na avaliação dos resultados serão considerados os valores de precipitação diária, das estações
meteorológicas existentes na região, ao longo de todo o período em que decorre a monitorização,
desde a adjudicação até ao final da fase de exploração.
Essa comparação será efectuada para cada um dos pontos de monitorização definidos e por período
de amostragem. Deve, ainda, ser realizada uma análise da variação dos valores obtidos considerado
todo o período de amostragem.
e) Relatórios
Os resultados reunidos em cada campanha serão incluídos num Relatório com o qual se pretende:
i) Apresentação dos dados qualitativos e qualitativos obtidos por campanha.
ii) Análise dos valores obtidos recorrendo à aplicação de ferramentas estatísticas robustas de
maneira a compreender os processos envolvidos e estimar as tendências na evolução das
concentrações.
iii) Comparação dos valores obtidos em diferentes campanhas de modo a que se obtenha uma
variação das concentrações obtidas em função do tempo.
iv) Complementarmente à apresentação dos valores obtidos será feita uma descrição das
condições climatológicas verificadas na altura da colheita das amostras e sua correlação com
os resultados obtidos.
v) No que respeita à qualidade da água, caso ocorra a violação dos normativos legais, deverá ser
analisada a situação, de modo a se averiguar, identificar e validar a origem do problema
consoante a especificidade do parâmetro ou dos parâmetros em causa. Os critérios a ter em
consideração na avaliação do problema são:
• A degradação da qualidade da água relativamente aos valores obtidos durante a
caracterização da situação de referência, no caso dos parâmetros que já apresentam
desconformidade relativamente aos valores legalmente estabelecidos.
• A degradação da qualidade da água no caso dos parâmetros que durante a caracterização
da situação de referência se apresentavam em conformidade com essa legislação.

Decorridos os primeiros dois anos de amostragem deverá proceder-se a uma reavaliação da situação
no sentido de verificar a necessidade de continuar ou não com o presente plano de monitorização ou
mesmo proceder à sua reformulação, nomeadamente: adensar os pontos de monitorização, modificar
a distribuição temporal da medições, alterar os parâmetros físico-químicos e bacteriológicos.
Na execução do projecto de Monitorização os resultados obtidos serão posteriormente apresentados
em Relatórios Periódicos, para cada uma das campanhas anuais efectuadas. Ao fim do primeiro ano
será realizado um Relatório Final a ser entregue à entidade oficial competente do Ministério do
Ambiente. Para os anos seguintes será alinhada uma metodologia idêntica àquela, com salvaguarda
da inclusão de quaisquer elementos novos determinados pela evolução da situação. Os Relatórios
deverão cumprir o Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
Durante a fase de exploração, se detectarem concentrações de poluentes acima dos normativos
legais, deverá ser analisada a causa geradora do problema e accionado um conjunto de medidas
para remediar e evitar nova acção contaminante. A análise dos resultados do programa de
monitorização deverá ter em consideração o uso como actividade aeroportuária, a qual, pode
eventualmente contribuir para a degradação dos recursos hídricos superficiais. Deverá igualmente
ter-se em atenção aos projectos conexos e os seus resultados a partir dos planos de monitorização
estabelecidos em sede de AIA desses projectos (designadamente dos acessos rodoviários e
ferroviários). Relativamente a outras actividades que gradualmente se forem sendo implantando ao
longo dos anos na área exterior no NAL, e que de algum modo podem influenciar a qualidade da
água como a devem ser gradualmente equacionadas à luz dos valores limite legalmente definidos e
realizadas actualizações das estimativas das concentrações para o ano horizonte. Caso se verifique
que a causa do aumento da concentração de poluentes nos recursos hídricos superficiais se encontra
relacionada com uma nova tipologia de uso no exterior do NAL, deverá ser implementado um plano
de inspecção ambiental por parte das autoridades legais de modo a verificar o causador da infracção
e estabelecer metodologias de remediação e resolução do problema.
Deverá igualmente ter-se em atenção à evolução do volume de tráfego aéreo ao longo dos anos, de
modo a efectuar actualizações das estimativas das concentrações para o ano horizonte e proceder-se
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à sua análise, à luz dos valores limite legalmente definidos. Caso se verifique que a causa do
aumento da concentração de poluentes nos recursos hídricos superficiais se encontra relacionada
com o potencial aumento de tráfego aéreo, ou outra situação anómala, deverá ser implementado um
plano de gestão que permita redimensionar as estruturas e metodologias de tratamento de efluentes,
nomeadamente dos sistemas de drenagem e escorrência superficial, bacias de
sedimentação/infiltração, colectores de esgotos, condutas de efluentes dos, parqueamento, aduções
de hidrocarbonetos, adubações e aplicações de pesticidas nas zonas verdes, contribuindo assim para
a diminuição das concentrações verificadas.
f) Comunicação preliminar de resultados
Os valores registados para os parâmetros analisados in situ e os valores determinados nas análises
laboratoriais realizadas deverão ser enviados por correio electrónico para a Fiscalização assim que
disponíveis. No que respeita aos primeiros, sempre que possível, deverão ser remetidos ao final de
cada dia de amostragem. A equipa de campo possuirá um computador portátil com ligação WEB
permanente, que permitirá efectuar o registo contínuo dos dados sob a forma de tabelas e, ao final de
cada dia de amostragem, realizar o seu tratamento e análise preliminar.
F5.

Programa de Monitorização da Qualidade do Ar

Apresentar com o RECAPE um programa específico de monitorização da qualidade do Ar. Este
programa deverá ser desenvolvido em consonância com as directrizes apresentadas no EIA (Volume
1, Tomo 4, Cap. 10.2.6), devendo ser devidamente reequacionado e ajustado face ao projecto de
execução.
Na validação dos resultados obtidos nas campanhas de monitorização deverão ser tidos em
consideração os dados de estações próximas como a de Fernando Pó e deverá também ser
efectuada uma comparação com os dados das campanhas realizadas no âmbito do EIA.
F6.

Programa de Monitorização do Ruído

Apresentar com o RECAPE um programa específico de monitorização do Ruído relativo à fase de
construção que deverá ser desenvolvido em consonância com as directrizes apresentadas no EIA
(Volume 1, Tomo 4, Cap. 10.2.3), devendo as mesmas ser reformuladas nos seguintes aspectos:
1. Caracterização acústica - em função do horário de funcionamento da obra (exclusivamente em
período diurno, com 8 a 10 horas de laboração diária) só será necessário monitorizar em
período diurno.
2. Frequência - não se justifica uma monitorização trimestral durante toda a duração da obra, pelo
que as campanhas para as Fases Construtivas 1 e 2 devem realizadas em cada local de
interesse durante a respectiva etapa mais crítica em termos de emissão de ruído e, a partir dos
resultados, estabelecer as medidas de minimização necessárias.
3. Critérios de análise dos resultados - apesar da actual legislação não estabelecer valores limite
para o período diurno, atendendo à longa duração da obra, deverá estabelecer-se como valorguia o LAeq,dia ≤ 65 dB(A), valor a partir do qual devem ser estabelecidas medidas de
minimização.
4. Relatórios de monitorização de ruído – devem obedecer ainda às notas técnicas da APA
existentes sobre o assunto.
Para a rede de monitorização em contínuo a implementar na fase de exploração, apresentar com o
RECAPE o estudo que fundamente e especifique os locais a monitorizar e o número exacto de
estações fixas e móveis. Esta rede deve estar articulada com um sistema de simulação de ruído de
tráfego aéreo, alimentado com os dados de radar, a partir do qual devem ser elaborados mapas de
ruído em termos dos indicadores legais, a constarem dos respectivos relatórios de monitorização
anual.
F7.

Programa de Monitorização das Alterações no Tecido Económico, Social e Urbano

Apresentar com o RECAPE um programa específico de monitorização das Alterações no Tecido
Económico, Social e Urbano.
Este programa deverá ser desenvolvido em consonância com as directrizes apresentadas no EIA
(Volume 1, Tomo 4, Cap. 10.2.7) e deverá ter como objectivo a obtenção de dados que permitam
monitorizar as alterações no tecido económico e social e urbano, logo a partir da fase de construção.
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Neste âmbito, deverá ainda ser monitorizada e avaliada a capacidade de resposta dos equipamentos
sociais, educacionais e de saúde, em face dos aumentos populacionais expectáveis, por forma a
que, no âmbito do planeamento e ordenamento do território, estas situações sejam atempadamente
salvaguardadas pelas entidades competentes.
F8.

Programa de Monitorização das Acessibilidades e Transportes

Apresentar com o RECAPE um programa específico de monitorização das Acessibilidades e
Transportes.
Este programa tem como objectivo avaliar o desempenho das vias de acesso ao NAL e da
necessidade de implementação de eventuais medidas de minimização, bem como verificar a
capacidade das soluções de acessibilidade projectadas. Caso se venha a verificar necessário,
deverão ser propostas soluções de reconfiguração da rede viária e do sistema de transportes, de
modo que este se adeque à procura prevista, garantindo adequados níveis de desempenho do
sistema.
Na fase de construção a monitorização deve incidir sobre a contagem de tráfego nas principais vias
de acesso aos estaleiros, através de contagens de tráfego em momentos críticos de desempenho do
sistema, nomeadamente numa hora de ponta da manhã ou numa hora de ponta da tarde.
Na fase de exploração, a monitorização deve incidir não só sobre os acessos rodoviários, mas
também sobre os padrões de mobilidade de trabalhadores e visitantes, procurando-se aferir sobre o
modo de transporte utilizado nas deslocações, por forma a que, se necessário, as entidades
competentes procedam à melhoria do sistema de transportes públicos ao NAL.

Agência Portuguesa do Ambiente, 2 de Dezembro de 2010
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ANEXO 1: Cartografia
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ANEXO 2: Pareceres Externos
• Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo
• Autoridade Florestal Nacional
• Instituto de Meteorologia, IP

• Estado Maior da Força Aérea
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Anexo 3: Ecologia - Análise de Impactes
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Anexo:
B. Identificação e Avaliação de Impactes
Os principais impactes expectáveis relativamente ao descritor em análise resultarão da artificialização
da área de implantação do NAL e do efeito barreira resultante do seu funcionamento associado ao
dos respectivos projectos conexos. Assim, espera-se que ocorram, genericamente, os seguintes
impactes negativos:
• Eliminação e perda de habitat pelas acções de desmatação, desarborização e aterro na área
ocupada pelo NAL (fase de construção);

• Diminuição da qualidade do habitat na área envolvente ao NAL propiciando a proliferação de
espécies invasoras nas áreas com maior presença humana (fases de construção e
exploração);

• Mortalidade de espécimens por causas não naturais como a colisão, atropelamento, asfixia,
esmagamento, reclusão, afogamento (fases de construção e exploração);

• Fragmentação das populações decorrente do efeito barreira resultante da vedação da área de
implantação do NAL, do desvio da Ribeira de Vale Cobrão e bacia de retenção e da vedação das
vias das redes ferro e rodoviárias envolventes e associadas ao aeroporto (fase de exploração);

• Eliminação e perda de habitat pelas acções de exclusão de fauna da área ocupada pelo NAL e
das zonas húmidas próximas decorrentes do Plano de Gestão da Vida Selvagem (fase de
exploração);

• Alterações de distribuição e utilização do território em resposta às alterações de ocupação
introduzidas com a construção do aeroporto e projectos de infra-estruturas conexos, incluindo a
alteração da operacionalidade da Base Aérea do Montijo, com a desactivação parcial da sua pista
Este-Oeste (fases de construção e exploração). O ruído, a iluminação e os resíduos associados à
presença humana constituem elementos de perturbação para umas espécies e de atracção para
outras, induzido alterações comportamentais dos indivíduos e alterações na composição das
comunidades faunísticas.

Também serão espectáveis impactes positivos, aumento da qualidade do habitat, decorrentes da
desafectação de uso militar e renaturalização de 3 856 ha da área actualmente afecta ao Campo de Tiro
de Alcochete, que não será ocupada pelo NAL, assim como impactes positivos decorrentes da
implementação do Plano de Gestão Ecológica.
Aumento da qualidade do habitat - Decorre da desactivação da utilização actual da área afecta ao CTA,
que tem como efeito a redução da presença humana e da perturbação por cessação das operações
militares, com regeneração e aumento do grau de naturalidade dos biótopos, podendo ocorrer uma
sucessão ecológica de comunidades vegetais, até ser atingida a estabilidade – o clímax, que no caso da
área de estudo será representado por bosques de quercíneas perenes.
Iniciar-se-á na fase prévia à construção, prolongando-se pelas fases de construção e de exploração
do NAL.
Tem impacte sobre biótopos, flora, anfibios, répteis, aves e mamíferos, com destaque para as populações de
Armeria royana e Quercus suber e para os respectivos habitats protegidos. Este impacte é positivo,
indirecto, provável, permanente, reversível, de magnitude muito baixa e apresenta uma significância
reduzida.
Eliminação de biótopos - Resultam de várias acções da fase de construção como a instalação e
funcionamento do estaleiro, o desvio da ribeira de Vale Cobrão e bacia de retenção, assim como da
desarborização e desmatação, da área de implantação do NAL, correspondendo a perda de áreas de
alguns habitats com valor conservaconista.
Tem impacte sobre biótopos com habitats protegidos, prevendo-se a eliminação de cerca de 1.100 ha de
montado (Habitat 6310) que alberga no sub-coberto 357,46 ha de áreas de matos correspondentes aos
habitats da Directiva 2150*, 2260 e 4030. O montado presenta uma capacidade de regeneração baixa,

podendo levar 60 anos a atingir o estado em que se encontra actualmente. Serão também destruidos 7,13
ha do Habitat 2150* e 0,53 ha do Habitat 2260, uma área de cerca de 58,74 ha de matos em sub-coberto de
eucaliptal que albergam os Habitats 2260 e 4030, assim como 119 ha do habitat 2260 que se desenvolve no
sub-coberto de pinhal. A capacidade de regeneração destes últimos habitats é elevada. O corte de 83,6 ha
de vegetação ripícola, na ribeira de Vale do Cobrão e ribeira de Vale dos Aivados e respctivos afluentes,
afectarão 48,82 ha do Habitat 91E0* e 3,75 ha de Habitat 6420.
Para além da eliminação da vegetação prevê-se ainda a eliminação de todas as linhas de água associadas,
com a artificialização da ribeira de Vale Cobrão, em cerca de 6,5 km. Este impacte incidirá sobre a área de
implantação do NAL e afectará um biótopo que possui uma capacidade de regeneração muito reduzida e um
elevado valor ecológico.
Prevê-se que a drenagem da barragem da Ilha dos Dois Salgueiros, do açude das pulgas e de outras duas
pequenas massas de água implique a eliminação de cerca de 10 ha do biótopo águas represadas. A
barragem da Ilha dos Dois Salgueiros com 8,6 ha é a maior destas represas, correspondendo actualmente a
um local importante para aves aquáticas com elevado estatuto de conservação, que utilizam esta massa de
água como local de refúgio e alimentação. Estes sistemas têm uma baixa capacidade de regeneração, mas
podem ser recriados através da acção humana, com relativa facilidade.
Serão ainda eliminados 0,5 ha de acacial, 1 676 ha de eucaliptal e 33 ha de pastagens, que incluem prados
ruderais e húmidos, associados às margens da ribeira de Vale Cobrão e barragem da Ilha dos Dois
Salgueiros. Estes biótopos que apresentam uma elevada capacidade de regeneração e baixo valor
ecológico.
Seja por mortalidade dos indivíduos durante a sua execução, seja pela edução de habitat disponível, as
acções de eliminação de biótopos têm também impacte sobre flora (com destaque para as populações de
Armeria royana, Quercus suber e Thymus capitellatus), invertebrados (Cerambyx cerdo, Lucanus cervus,
Apteromantis aptera, Saga pedo, Macrothele calpeiana, Callimorpha quadripunctaria, Euphydryas aurinia e
Proserpinus proserpina), anfibios, répteis (Emys orbicularis e Vipera latastei), aves (aquáticas e rapinas
migradoras) e mamíferos (Microtus cabrera e Felis silvestris), assim como para os respectivos habitats
protegidos. Os impactes serão maiores para a fauna durante o período de reprodução, que para a maioria
das espécies ocorre entre Fevereiro e Agosto.
Estes impactes são do tipo negativo, directo, certo, permanente, reversível, de magnitude moderada (no
caso da afectação de biótopos onde ocorrem Armeria rouyana e Thymus capitellatus) a reduzida e de
significância variável entre elevada (quando afecta habitats prioritários ou biótopos alvo de protecção
legislativa em termos de conservação e o impacte será certo – cerca de 40% da área de implantação do
NAL) e reduzida (para a eliminação áreas cujos biótopos não possuem valor conservacionista).
Para minimizar os efeitos destes impactes, compensando as áreas afectadas, o projecto do NAL inclui um
Plano de Gestão Ecológica que integra um Plano de Salvamento de Espécies e um Plano de
Recuperação e Criação de Biótopos.
O Plano de Salvamento de Espécies tem como principal objectivo encaminhar, recolher e transferir várias
espécies de fauna com capacidade de locomoção nula ou muito reduzida, mais susceptíveis a mortalidade
por atropelamento, esmagamento, asfixia, reclusão ou destruição de ninhos e abrigos. Define o faseamento
mais adequado das várias actividades da obra, a orientação dessas mesmas actividades (onde deverão ter
início e onde deverão terminar) e, ainda, quais os procedimentos adequados para encaminhar, recolher e
transferir as espécies alvo.
O Plano de Recuperação e Criação de Biótopos propõe um Plano de Recuperação e Criação de
Montado e Flora Ameaçada para 1.600 ha de montado e 350 ha de áreas de matos para Thymus
capitellatus e Armeria rouyana. Propõe também um Plano de Recuperação e Criação de Vegetação
Ripícola para cerca de 8 km de galerias ripícolas e um Plano de Recuperação e Criação Áreas de
Concentração de Aves Aquáticas. Este último prevê a recuperação e gestão de 32 ha de salinas e
planos de água (açudes e/ou albufeiras) distribuídos pela região privilegiando áreas inseridas no
Sistema Nacional de Áreas Classificadas.

A escolha dos locais de implantação do Plano de Recuperação e Criação de Vegetação Ripícola e do
Plano de Recuperação e Criação Áreas de Concentração de Aves Aquáticas deverá ter em conta a
eventual necessidade de reforçar ou promover corredores ecológicos alternativos entre áreas
classificadas que substituam os que venham a ser interrompidos pelo NAL.
Diminuição da qualidade dos biótopos por proliferação de invasoras
O aumento da presença humana nesta área durante a instalação e funcionamento do estaleiro e a
construção da plataforma e edifícios do NAL (espera-se uma ocupação média de 1 500 trabalhadores
permanentemente afectos à obra e a circulação de 25 a 69 camiões/dia) propiciam a proliferação acidental
de espécies invasoras, tais como a Acacia sp., Carpobrotus edulis, Cortaderia selloana ou Pittosporum
undulatum, em solos arenosos, como a Azolla caroliniana e Myriophyllum brasiliense em meios aquáticos,
como a Arundo donax, Acacia sp., Robinia pseudoacacia com preferência por zonas húmidas, ou como
Ailanthus altissima, Conyza bonariensis, Hakea sp., Ipomoea acuminata, Oxalis pes-caprae e Trandescantia
fluminensis biótopos que facilmente ocupam as margens de vias de comunicação ou das áreas
intervencionadas e as zonas agrícolas.
Esse efeito de favorecimento da proliferação de espécies exóticas pode ser acentuado na fase de
exploração na sequência de acções de fornecimento e armazenamento de combustível no NAL ou de
transporte terrestre de passageiros. A presença de um elevado número de pessoas na área do NAL e na
zona envolvente, e o elevado volume de veículos associados ao tráfego de transporte terrestre, funcionam
como um factor importante na dispersão de espécies florísticas.
Muitas das espécies invasoras provocam alterações ao nível dos ciclos biogeoquímicos dificultando a
recolonização dos espaços pelas espécies autóctones, pelo que se considerou haver uma baixa capacidade
de regeneração desta últimas perante este tipo de impacte. ele pode ter repercussões consideráveis, pois,
ao instalarem-se, as espécies invasoras competem com as autóctones, podendo conquistar o seu espaço de
distribuição alterando os respectivos habitat. Pode também ter repercussões ao nível da fauna, diminuindo a
área disponível para abrigo e reduzindo disponibilidade alimentar para várias espécies, sobretudo de
invertebrados, aves e mamíferos.
As áreas limítrofes às áreas perturbadas são as mais susceptíveis a este impacte, nomeadamente, junto a
vias de comunicação, vedações e baldios.
A regularização da ribeira de Vale Cobrão e drenagem da barragem da Ilha dos Dois Salgueiros poderão
conduzir a uma disseminação das espécies de peixes exóticas para as linhas de água a jusante da área do
NAL e consequentemente promover aí o aumento destas espécies invasoras. Contudo, a existência de
barreiras à dispersão, como é o caso da barragem da Malhada Alta, contribuirá para uma menor dispersão
dos indivíduos das espécies exóticas e o facto de estas não apresentarem elevados efectivos populacionais,
conduz a que este seja um impacte pouco provável e de baixa magnitude.
Estes impactes são negativos, indirectos, prováveis ou incertos, permanentes, reversíveis, de magnitude
baixa ou indeterminada e apresentam uma significância reduzida, que poderá ser moderada se afectar
biótopos de elevado valor ecológico adjacentes à área de implantação do NAL, como o montado, a
vegetação ripícola com elevado grau de conservação e os matos.
Para minimizar estes impactes, incluído no Plano de Gestão Ecológica, o projecto do NAL propõe um Plano
de Controlo e Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras na área de implantação dos acessos
temporários. Este plano estabelece métodos e procedimentos para o controlo e erradicação de espécies
exóticas invasoras, para que as áreas intervencionadas não sejam focos de proliferação destas espécies.
Não deverá ser descartada a possibilidade de no futuro ser necessário realizar esse esforço junto às
principais vias de acesso ao aeroporto.
Mortalidade de indivíduos
Para além da mortalidade associada à eliminação de biótopos, o transporte de materiais de construção e de
terraplenagens, durante a fase de construção, assim como o aumento de circulação de pessoas e veículos
na área envolvente ao NAL e o próprio tráfego aeronáutico, na fase de exploração, contribuem também para

a mortalidade de indivíduos de vários grupos florísticos e faunísticos podendo afectar as respectivas
populações.
Para a flora, este tipo de acção poderá levar ao aumento da afectação directa de espécies de menor porte,
nomeadamente devido ao pisoteio de exemplares adultos e de plântulas, compactação do solo, deposição
de poeiras, tendo implicações na regeneração das diversas espécies existentes que ocorrem na envolvente
ao NAL, cujo valor ecológico e capacidade de regeneração é variável. Este impacte é negativo, directo,
provável, temporário, reversível, de magnitude muito baixa e apresenta uma significância reduzida.
São muito susceptíveis ao atropelamento as espécies de invertebrados terrestres que interagem com a luz,
como os pirilampos e lepidoptera voadoras nocturnas e as que realizam migrações sazonais ou locais Já as
espécies de hábitos buraqueiros e detritívoros que se abrigam ou se alimentam do solo são afectadas
directamente por esmagamento ou reclusão quando se promovem alterações de fundo no solo, tais como a
sua compactação. Apesar da possível ocorrência de algumas espécies de elevado valor ecológico, é um
impacte considerado de significância reduzida. Assim. este impacte é negativo, directo, certo, intermitente,
reversível, de magnitude baixa e apresenta uma significância reduzida.
A mortalidade nos anfíbios pode ocorrer por asfixia devido à acumulação na pele de poeiras emitidas em
quantidades elevadas, esmagamento ou reclusão por compactação dos solos, sendo ainda comum por
atropelamento, sobretudo sobre as espécies com capacidade de dispersão e de hábitos menos dependentes
da água espécies que fazem migrações de algumas centenas de metros até vários quilómetros nos períodos
de reprodução, como os sapos e algumas salamandras. Este impacte é negativo, directo, pouco provável
ou certo, ocasional ou intermitente, reversível, de magnitude baixa e apresenta uma significância
reduzida.
Os répteis tendem a ser afectados por esmagamento ou reclusão por compactação dos solos devido ao
hábito de construir tocas e utilizar buracos no solo como refúgio. O atropelamento pode afectar a
generalidade dos répteis, sendo mais nefasto para espécies de baixa locomoção e baixa plasticidade como
os cágados ou de hábitos que entram em conflito com vias de comunicação como as serpentes. Este
impacte é negativo, directo, certo/pouco provável, intermitente/temporário, reversível, de magnitude baixa e
apresenta uma significância moderada para as serpentes e significância reduzida para os restantes répteis.
Durante a fase de obra, os mamíferos das ordens Insectívora e Rodentia são as mais sensíveis ao
atropelamento. Este impacte é negativo, directo, certo (no caso dos indivíduos das ordens Insectívora,
Rodentia, Lagomorpha, Carnivora e Artiodactyla e do rato-de-Cabrera) e provável (no caso do gato-bravo),
intermitente, reversível, de magnitude baixa. Apresenta uma significância moderada para as espécies das
ordens Insectívora e Rodentia já que as mesmas são sensíveis ao impacte e para o gato-bravo já que esta
espécie apresenta estato de ameaça e o impacte poderá ocorrer na área de estudo, significância elevada
para o rato-de-Cabrera devido ao seu estatuto de conservação e ao facto de esta espécie ter ocorrência
confirmada na área do NAL (o impacte é certo de ocorrer) e significância reduzida para as espécies das
ordens Lagomorpha, Carnivora e Artiodactyla.
Na fase de exploração os mamíferos voadores (morcegos) correm risco de colisão com aeronaves. Este
impacte é negativo, directo, certo, intermitente, reversível, de magnitude indeterminada e apresenta uma
significância reduzida.
A mortalidade por atropelamento é mais incidente no grupo dos passeriformes, nas aves de rapina
nocturnas (Strigiformes) e espécies necrófagas. Este impacte é negativo, directo, certo, intermitente,
reversível, de magnitude baixa e apresenta uma significância moderada para as aves de rapina
nocturnas já que estas espécies são muito susceptíveis ao atropelamento e significância reduzida
para os passeriformes e aves necrófagas.
Dada aconcentração de aves ocorrentes no local de implantação do NAL e região envolvente e o facto de
utilizarem actualmente o mesmo espaço aéreo que aeronaves usarão no futuro, a mortalidade de indivíduos
da avifauna por colisão com os aviões é um factor de grande preocupação. Apesar do esforço realizado pela
NAER desde a decisão de localização do NAL no CTA, os dados sobre a utilização do espaço aéreo
pelas aves na área envolvente ao NAL obtidos até Junho de 2010 não não se vieram a revelar suficientes
para determinar os impactes sobre as rotas que as aves previlegiam nas migrações e nas deslocações entre
zonas húmidas (sobretudo entre o Estuário do Tejo e o do Sado).

A análise realizada no EIA baseou-se nas espécies presentes na área de implantação do NAL e nos grupos
considerados mais susceptíveis a mortalidade por colisão com aeronaves referenciados na bibliografia,
tendo em conta as rotas previstas para as aeronaves, nas altitudes de maior risco (abaixo dos 457 m). Na
avaliação foi assumido que o efeito barreira relativamente aos movimentos de aves entre áreas classificadas
seria pouco provável e por consequência com significância reduzida, uma vez que o atravessamento dos
corredores ecológicos indicados pelo ICNB, I.P. para as aves aquáticas pelas rotas as aeronaves se dará a
uma altura superior a 457 m.
Anseriformes: A susceptibilidade deste grupo à colisão é bastante elevada, tendo em conta a sua
abundância na área de estudo. O pato-real (Anas platyrhynchos), atravessam a área de implantação do NAL
e utiliza a barragem da Ilha dos Dois Salgueiros em grandes bandos e com voos a altitudes perigosas para
as aeronaves (< 200 m).
Limícolas: O estuário do Tejo é uma zona húmida de importância internacional para as limícolas, suportando
cerca 72 % dos efectivos invernantes nacionais. O milherango é das mais abundantes, sendo das espécies
com maior número de indivíduos detectados nos pauis que se situam a Nordeste, na área do cone de
aproximação. Assinala-se que a espécie também foi detectada a sobrevoar o espaço aéreo do NAL durante
o estudo com radar. A susceptibilidade desta e outras limícolas à colisão é bastante elevada.
Gaivotas: Foram registados números elevados de gaivotas na área de estudo. Referindo-se a maioria dos
registos sobre a área de implantação do NAL a gaivota-d’asa-escura Larus fuscus e a guincho Larus
ridibundus, a altitudes inferiores a 600 m. Por constituir um grupo muito abundante, a sua sensibilidade ao
impacte é bastante elevada.
Ciconiiformes e corvo-marinho: A presença destas espécies é essencialmente associado às zonas húmidas
existentes na área de estudo, como a barragem da Ilha dos Dois Salgueiros ou aos arrozais de Santo
Estêvão. A cegonha-branca nidifica nesta zona, em particular no vale do Rio Almansor. O carraçeiro Bulbus
ibis foi a espécie com maior número de registos, sendo o colhereiro (espécie com estatuto Vulnerável)
também frequente. Os voos deste grupo realizavam-se em bandos pequenos e a altitudes inferiores a 600
m. As espécies são muito susceptíveis à colisão, estando presentes um pouco por toda a área de estudo.
Andorinhas e andorinhões: de acordo com os dados recolhidos até ao momento pelo sistema de radar, o
grupo das andorinhas e andorinhões é o que apresenta o maior número de indivíduos na área, desde o início
do estudo. O impacte da mortalidade por colisão com aeronaves é certo para este grupo, cujos efectivos
voam geralmente em bandos constituídos por um grande número de indivíduos, especialmente durante o
período pré-migração. Assinala-se que estas espécies não apresentam estatuto de conservação
preocupante em Portugal.
Aves de rapina diurnas: Actualmente a área de implantação do Projecto é utilizada por vários indivíduos e
espécies deste grupo. De uma forma geral, as aves deste grupo movimentam-se solitariamente, a altitudes
inferiores a 1000 m. A águia-d’asa-redonda Buteo buteo é a espécie mais comum na área. A maioria das
espécies que ocorrem na área de estudo para alimentação ou nidificação apresenta estatuto de conservação
desfavorável, como é o caso do bútio-vespeiro Pernis apivorus, do esmerilhão Falco columbarius, da águiasapeira Circus aeroginosus e da águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus*.
Columbiformes: A grande maioria de observações de columbiformes na área de implantação do NAL
corresponde ao pombo-torcaz Columba palumbus, existindo vários dormitórios desta espécie com
importância regional em redor da área de implantação do NAL, envolvendo milhões de indivíduos
invernantes.
Gralha-preta Corvus corone corone e estorninhos Sturnus sp.: O impacte da mortalidade sobre este grupo é
semelhante ao determinado para os columbiformes, no entanto, o número de aves envolvido é bastante
menor. Por outro lado, a área potencialmente utilizada por estas espécies é menor que no caso anterior. A
existência de dormitórios de gralhas-pretas em redor da área do NAL e a formação de bandos de
estorninhos com centenas de indivíduos na área de estudo, incrementa sensibilidade destas espécies à
colisão.

Tendo em conta a ocupação de solo actual do território e a sua utilização actual pelas aves, o impacte da
mortalidade por colisão com aeronaves é negativo, directo, certo, ocasional ou temporário (no caso das
aves que utilizam a área não desmatada em redor da área de ocupação do NAL), reversível, de magnitude
baixa ou moderada e apresenta uma significaância variável consoante as espécies afectadas tendo-se:
• significância elevada para as as limícolas, aves de rapina diurnas e columbiformes ;

• significância moderada para os anseriformes, gaivotas, andorinhas e andorinhões, ciconiiformes e
corvo-marinho, gralha-preta e estorninhos, e

• significância reduzida para as outras aves que utilizam o espaço aéreo em redor do NAL e área não
desmatada em redor da área de ocupação.
A barragem da Ilha dos Dois Salgueiros parece ser importante na dinâmica dos movimentos das aves
aquáticas na área de estudo, pelo que o seu desaparecimento terá implicações nesses movimentos.
A alteração da operacionalidade da Base Aérea do Montijo, cuja pista Este-Oeste será parcialmente
desactivada poderá também acrescer o impacte por colisão entre aves e aeronaves. Dado que as
aeronaves presentes na Base Aérea do Montijo se destinam sobretudo a missões de transporte
aéreo, busca e salvamento, apresentando, em geral, grandes dimensões, voo lento e níveis de ruído
consideráveis, espera-se que as aves se consigam afastar atempadamente destas aeronaves,
evitando colisões. No entanto, o incremento do número de aeronaves e também o atravessamento
Norte-Sul da área da ZPE, torna provável o aumento do risco de mortalidade por colisão face à
situação actual. Desconhecem-se os valores actuais de mortalidade por colisão de aeronaves com
aves associados à operação desta Base Aérea e quais as alterações que irão efectivamente ocorrer
relativamente à utilização desta área. Deste modo, não é possível determinar que área será afectada
(magnitude) e, consequentemente, quais as espécies e o número de aves que também serão
afectadas. Este impacte é negativo, directo, provável, intermitente, reversível, de magnitude
indeterminada e, por isso, apresenta uma significância indeterminada.
Tendo em conta esta lacuna de conhecimento, o projecto do NAL propõe a realização de estudo para
Aferição dos efeitos da alteração do funcionamento das pistas da Base Aérea do Montijo (BAM) sobre
a ZPE do Estuário do Tejo. O futuro uso da pista Norte – Sul dependerá de decisão do Governo,
através do Ministério da Defesa Nacional, ponderadas as mais-valias do aeroporto, as necessidades
operacionais da Força Aérea Portuguesa e os compromissos assumidos internacionalmente
relativamente à conservação da avifauna migradora. Este estudo deverá ser realizado em estreita
colaboração com a Força Aérea Portuguesa e com o ICNB, I.P.
Relativamente à minimização de mortalidade não relacionada com a colisão de indivíduos por aeronaves,
para além do encaminhamento da fauna para as passagens hidráulicas e de fauna das vias, o EIA propõe
um conjunto variado de medidas integradas no Plano de Gestão Ambiental de Obra cujo objectivo é o de
assegurar a protecção do ambiente durante a fase de obra, através da implementação de medidas de
minimização de impactes e de boas práticas ambientais.
Incluído no Plano de Gestão Ecológica, o projecto do NAL propõe também um Plano de Gestão da Vida
Selvagem que visa o desincentivo de utilização da área de implantação do NAL e cones de aproximação das
aeronaves por espécies selvagens, não só para minimizar os vários impactes decorrentes da mortalidade,
sobretudo os resultantes de colisão, mas também para garantir a segurança aeronáutica. Para que não
sejam atractivos para a fauna selvagem, este plano contempla uma série de acções para a gestão de
habitats no interior do aeroporto, incluindo medidas como a cobertura dos espelhos de água das valas de
desvio das linhas de água e das bacias de retenção das águas e o controlo da altura dos prados do
aeroporto entre os 15 e 20 cm, assim como para a gestão de habitats no exterior do aeroporto (zona sob os
cones de aproximação), de que se destaca a gestão de zonas húmidas de maior concentração de aves sob
os cones de aproximação e descolagens e área envolvente. Contempla ainda acções para a exclusão da
fauna selvagem do aeroporto através do uso de sistema de vedação eficaz, redes e de outros meios físicos
de restrição, para a dispersão da fauna selvagem da zona operacional do aeroporto, incluindo dos edifícios
ou mesmo para a remoção da fauna selvagem do aeroporto recorrendo preferencialmente a técnicas não
letais.

Para a gestão de zonas húmidas de maior concentração de aves é proposta a drenagem do açude de Vale
Cobrão, a gestão activa dos arrozais de St. Estêvão, a gestão de seis açudes (Vale Migalhas, Prudência
Norte, Prudência Sul, Carro Quebrado, Arneiro do Papas e Mata do Duque) com espantamento de aves,
corte da vegetação ripícola (arbórea e caniçal), aumento do declive das margens e destruição de ilhas, assim
como a gestão de sete massas de água que se encontram no enfiamento dos cones de voo (açudes de
Arneiro Grande, Atalaia, Zé Cadete, Aranha, Rola Oeste e Mercês e barragem da Venda Velha), deixandose de implementar aí as medidas de atracção de anatídeos actualmente promovidas para a actividade
cinegética. A gestão activa para dissuasão do uso por aves aquáticas dos arrozais de St. Estêvão, implica a
gestão de níveis de água e mobilização de terrenos no sentido oposto (atracção) em arrozais próximos,
tendo sido recomendado que estivessem integrados na PTZPE0010-Estuário do Tejo (Lezíria Sul).
Na área do NAL e faixa envolvente existem seis locais de dormitório de pombo-torcaz conhecidos que serão
total ou parcialmente destruídos com a construção do NAL e projectos conexos. Após o corte destas áreas
deve ser prospectada e monitorizada a presença de novos dormitórios. Também devem ser monitorizados,
os dormitórios do CTA, Companhia das Lezírias, Abegoaria e Herdade do Pinheiro, seguindo-se o número
de efectivos presentes e avaliando a necessidade de adopção de medidas de gestão dessas áreas,
mediante os resultados obtidos a partir de estudos de movimentos destas aves na área de estudo e nos
locais de maior risco para a colisão.
Foi ainda proposta a prospecção de novo dormitório de gralha-preta que deverá ser destruído se se
encontrar a uma distância do NAL inferior a 5 km. A presença de pombais nesse raio devem ser eliminada e
a construção de novas estruturas do género nessa área deve ser proibida. A menos de 2 km do NAL, as
ruínas devem ser eliminadas ou seladas, de forma a evitar a sua ocupação por pequenos roedores,
passeriformes ou morcegos, deverá ser garantido que as áreas de pic-nic ou descanso estejam estarão
correctamente sinalizadas e dotadas de caixotes do lixo herméticos. Na envolvente ao NAL, não deverão
existir locais para deposição de lixo, que possam atrair gaivotas, cegonhas ou garças.
O Plano de Gestão Ecológica inclui também um plano de monitorização das várias componentes ecológicas
e ambientais com o objectivo avaliar a eficácia das medidas e de permitir ajustá-las em função das respostas
das várias espécies às acções implementadas.
O EIA reconhece a necessidade de se prosseguir o “Estudo detalhado dos movimentos de aves na zona de
implantação do NAL e na totalidade dos dois cones de aproximação das aeronaves” com dois sistemas de
radar, indicando que as recomendações do Plano de Gestão da Vida Selvagem deverão ser alvo de
reavaliação com base nos resultados obtidos.
Impactes da implementação do Plano de Gestão da Vida Selvagem
As acções propostas por este plano com impactes mais significativos foram também avaliados no EIA.
As espécies mais afectadas pela repulsão das aves dos arrozais de Santo Estêvão correspondem ao
milherango Limosa limosa, abibe Vanellus vanellus, gaivota-de-asa-escura Larus fuscus, taramboladourada Pluvialis apricaria, pato-trombeteiro Anas clypeata, guincho Larus ridibundus e marrequinho
Anas crecca. Embora nenhuma destas espécies seja de conservação prioritária, algumas delas são
migradoras com elevado valor ecológico. A gestão destas áreas conduzirá a uma redução do habitat
disponível para as espécies, junto ao limite NE da PTZPE0010, mas como pressupõe a promoção da
utilização de outros arrozais fora da zona de risco de colisão dentro desta ZPE, terá também impacte
positivo na gestão da área classificada. O impacte negativo é negativo, directo, certo, permanente,
reversível, de magnitude muito baixa e apresenta uma significância reduzida.
A drenagem do açude de Vale Cobrão e a gestão dos 12 açudes e da barragem na envolvente ao
NAL, atrás referidos, conduzirão ao efeito diminuição da qualidade do habitat. As espécies afectadas
têm capacidade de regeneração e valor ecológico variável. Estes impactes são negativos, directo,
pouco provável a certo, permanente, reversível, de magnitude muito baixa e apresenta uma
significância reduzida. Este é um impacte que irá ocorrer na Área de Estudo, nas massas de água
referidas e área envolvente, considerando-se que a sua magnitude é muito baixa e a sua significância
baixa. Para minimizar estes impactes o Plano de Recuperação e Criação Áreas de Concentração de
Aves Aquáticas prevê a recuperação e gestão de 32 ha de salinas e planos de água (açudes e/ou
albufeiras) distribuídos pela região privilegiando áreas inseridas no Sistema Nacional de Áreas

Classificadas. A escolha dos locais para esse efeito deverá ter em conta a eventual necessidade de
reforçar ou promover corredores ecológicos alternativos entre áreas classificadas que substituam os
que venham a ser interrompidos pelo NAL.
Fragmentação de populações
A fragmentação de populações resulta do efeito barreira que o projecto e vias das redes ferro e rodoviárias
envolventes e associadas ao aeroporto venham a exercer relativamente aos percursos de dispersão das
espécias. Esta framentação pode conduzir ao empobrecimento do pool genético das populações, impedindo
os indivíduos de algumas espécies migradoras de chegar a locais essenciais para o ciclo de vida, como as
áreas de reprodução e de postura.
Para os peixes a fragmentação das populações está intimamente ligada à instalação de barreiras artificiais
ou de obras hidráulicas. No caso do presente Projecto, a barragem da Malhada Alta interrompe o curso da
ribeira de Vale Cobrão no troço a regularizar que se encontra próximo da cabeceira desta linha de água
tornando a magnitude deste impacte muito reduzida. Este impacte é negativo, directo, certo,
permanente, irreversível, de magnitude muito baixa e apresenta uma significância reduzida.
O efeito barreira afecta todas as espécies de anfíbios, répteis e mamíferos, dificultando a sua dispersão entre
territórios. Este impacte é negativo, directo, certo, permanente, reversível, de magnitude baixa
(indeterminada no caso de Felis silvestre) e apresenta uma significância reduzida.
Para minimizar estes impactes, o projecto do NAL propõe a existência de passagens hidráulicas a cada
250m nos acessos temporários ao NAL e o encaminhamento da fauna com vedações para as passagens
existentes na EN 119. Esse esforço deverá ser alargado ao troço da EN 118 entre o NAL e a PTZPE0010Estuáro do Tejo. As DIA dos acessos rodo e ferroviários ao NAL preveem medidas de minimização para o
mesmo efeito que também cobrem a EN 4.
No entanto, para as comunidades terrestres, a vedação da área consignada à construção do NAL
constituirá uma barreira com cerca de sete quilómetros de comprimento. Esse efeito poderá ser
reduzido se as espécies forem encaminhadas através dos corredores ecológicos existentes ou a
promover, sendo necessário estudar a necessidade de criar novos e/ou reforçar os existentes. Face
aos resultados obtidos, poderá ser necessário rever o Plano de Recuperação e Criação de Biótopos,
atrás referido.
IMPLICAÇÕES DO NAL EM ÁREAS INCLUÍDAS NA REDE NATURA 2000
Apesar de o NAL não se inserir em nenhuma área classificada da Rede Natura 2000, incluída no
Sistema Nacional de Áreas Classificadas, tendo em conta a sua proximidade ao Sítio de Importância
Comunitária e Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo e a possibilidade de afectar espécies
de fauna que possam utilizar, simultaneamente, a área do SIC/ZPE e a área afectada pelo NAL
procedeu-se à avaliação das suas incidências sobre esta área classificada no que se refere aos
objectivos de conservação da mesma. A avaliação foi estendida aos valores da PTZPE0011- Estuário
do Sado, por ser reconhecida a existência de movimentos de aves entre os dois estuários.
Uma vez que não está prevista a ocupação de áreas de SIC/ZPE considera-se que o Projecto não
afectará negativamente o cumprimento dos objectivos de conservação definidos para os respectivos
Habitats e flora protegidos, que incluem a melhoria ou manutenção da área de ocupação e estado de
conservação destes valores naturais. No entanto, algumas medidas de mitigação propostas, relativas
a valores equivalentes aos da área classificada, poderão aí ser implementados contribuindo para a
melhoria ou manutenção do seu estado de conservação.
O EIA procedeu à avaliação tendo por base a seguinte metodologia:
1. Identificação de todas as espécies de fauna referidas para o Sítio e ZPE do Estuário do Tejo com
base nas fichas de caracterização de cada uma destas áreas classificadas no Plano Sectorial da
Rede Natura 2000 e regulamentadas pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 115A/2008, de 21
de Julho. Foram destacados os valores naturais mais relevantes do Sitio/ZPE, nomeadamente os

habitats e espécies de flora e fauna cuja presença foi determinante para a criação do Sítio/ZPE”, com
atenção para as espécies-alvo de orientações de gestão da ZPE.
2. Identificação das espécies de aves relevantes registadas para as ZPE do Estuário do Tejo e
Estuário do Sado segundo os parâmetros descritos no ponto 1.
3. Registo da área de ocorrência de cada uma das espécies elencadas com base no Estudo de
Caracterização Ecológica da Área de Implantação e Envolvente do NAL (Mãe d’Água, 2009f),
Monitorização da Avifauna na Envolvente do NAL (Morgado et al., 2009) e Plano Sectorial da Rede
Natura 2000 (ICN, 2006a). Neste ponto consideraram-se as seguintes áreas de ocorrência: estuário
do Tejo, estuário do Sado, área de implantação do NAL e a área de estudo considerada no Estudo
Base de Caracterização Ecológica da Área de Implantação e Envolvente do NAL. Não foram
considerados os habitats e espécies que, embora registados durante o trabalho de campo, não se
incluem nos pontos 1 e 2. Para cada espécie/grupos de espécies foi efectuada uma análise da sua
ocorrência na área de estudo e na área do NAL, dos seus objectivos de conservação, dos impactes
previstos sobre os mesmos, das medidas de minimização e/ou compensação contempladas no
Projecto e dos efeitos globais do Projecto sobre os objectivos de conservação definidos no Plano
Sectorial da Rede Natura 2000.
Tendo presentes os corredores conhecidos utilizados pelas aves aquáticas e a altitude de
atravessamento dos mesmos pelas rotas previstas para as aeronaves, a análise não considerou que
o NAL afectasse o objectivo de conservação promoção da continuidade das rotas migratórias. Por
outro lado, o EIA também sugeriu que dadas as características de adaptatibilidade das espécies, a
grande maioria das aves se poderá adaptar a este factor de perturbação, ajustando as suas rotas de
voo à presença das aeronaves. Ressalvou, contudo, que para realizar uma avaliação mais definitiva
deste factor seria necessário dispor de mais informação, mediante a realização do estudo dirigido
para os movimentos das aves na área total dos cones de aproximação, através de radar, já referido.
Em virtude das medidas de gestão preconizadas no Plano de Gestão Ecológica, que serão adoptadas
aquando do funcionamento do NAL tendo em conta a segurança aeronáutica, o EIA não prevê que a
mortalidade de aves por colisão com aeronaves atinja valores que possam colocar em causa as
populações das espécies a salvaguardar no que refere à manutenção e/ou aumento dos seus
efectivos, conservação do habitat e manutenção da área de distribuição actual. O mesmo se espera
relativamente aos outros grupos faunísticos, nomeadamente a lontra Lutra lutra.

