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GLOSSÁRIO, SIGLAS E ACRÓNIMOS
O glossário elaborado contempla todos os termos, siglas e acrónimos constantes dos três volumes que
constituem o Estudo de Impacte Ambiental
AAE LNEC – Avaliação Ambiental Estratégica do
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, LNEC, maio 2008

AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
AVGAS – combustível utilizado em aeronaves
BA - Base Aérea
BA1 – Base Aérea n.º 1 em Sintra

ACA – Airport Carbon Accreditattion do Airports
Council International

BA6 – Base Aérea n.º 6 no Montijo

ACC – Area Control Centre

BGRI – Base Geográfica de Referenciação de
Informação

ACI – Airports Council International
ADP – Aéroports de Paris
AFR – Aeroporto de Faro
AGL - Aeronautical Ground Lignthening (sistema de
iluminação aeronáutica)
AHD - Lisboa – Aeroporto Humberto Delgado de
Lisboa

BHS - Sistema de tratamento de bagagem
BNL - Base Naval de Lisboa
CA – Comissão de Avaliação
CAGR - Taxa de Crescimento Anual Composta
CAIA - Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental
CAPEX – Capital Expenditure

AIA – Avaliação de Impacte Ambiental

CAT – Category

AId – Área de Incidência Direta

CBO - Carência bioquímica de oxigénio

AIi – Área de Incidência Indireta

CCDR LVT – Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

AIP - Aeronautical Information Publication
ALS – Aeroporto de Lisboa
AMARSUL - Amarsul – Valorização e Tratamento de
Resíduos Sólidos S.A.

CCTV - Circuito Fechado de Televisão
CDI - central de deteção de incêndios
CEE – Comunidade Económica Europeia

AML – Área Metropolitana de Lisboa

CELE – Comércio Europeu de Licenças de Emissão

ANA – ANA Aeroportos de Portugal, S.A.

CIP – Confederação da Indústria Portuguesa

ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil

Circling – Aproximação em circuito

APA – Agência Portuguesa do Ambiente

CM – Câmara Municipal

APA-ARH do Tejo e Oeste - Administração da Região
Hidrográfica do Tejo e Oeste

CMP – Carta Militar de Portugal

APL – Administração do Porto de Lisboa
ARSLVT - Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo
AT – Alta Tensão
ATC – Air Traffic Control
Apron – Plataformas de Estacionamento
ATM – Air Transport Movement
xxiv

CO – Monóxido de Carbono
COT - Carbono orgânico total
COV – Compostos Orgânicos Voláteis
CP – Comboios de Portugal
CQO – Carência Química de Oxigénio
CTA – Campo de Tiro de Alcochete
CTSFA - Centro de Treino de Sobrevivência da Força
Aérea

dB – Decibel

GEE – Gases com Efeito de Estufa

dB(A) – Nível sonoro ponderado A

GNAL – Gabinete do Novo Aeroporto de Lisboa

DGPC - Direção Geral do Património Cultural

GOC – Grupo Operacional de Combustíveis

DIA – Declaração de Impacte Ambiental

GSE – Ground Service Equipment

DL – Decreto-Lei

HC - hidrocarbonetos

DME - Distance Measuring Equipment

HPM – Hora de Ponta da Manhã

DQA – Diretiva Quadro da Água

HPT – Hora de Ponta da Tarde

DPH – Domínio Público Hídrico

HV – horas de voo

DPNL - Instalações de Combustíveis do Depósito
POL NATO de Lisboa

Hz – Hertz

EASA - European Aviation Safety Agency
EE - estação elevatória
EHM - Esquadrilha de Helicópteros da Marinha
EIA – Estudo de Impacte Ambiental
EIP – Extensão Inicial de Pista

IATA – International Air Transport Association
IBA – Important Bird Area
IC – Itinerário Complementar
ICCC - Centro de Controlo e Comando Integrado
ICAO – International Civil Aviation Organization

EM – Estrada Municipal

ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas

EMFA – Estado-Maior da Força Aérea

IGP – Instituto Geográfico Português

EN – Estrada Nacional

IGT – Instrumentos de Gestão Territorial

ENAAC – Estratégia Nacional de Adaptação às
Alterações Climáticas

IFR - Instrument Flight Rules

ENCNB – Estratégia Nacional de Conservação da
Natureza e da Biodiversidade
ENMC - Entidade Nacional Para o Mercado de
Combustíveis EPE
EPA – Environmental Protection Agency
EPIA – Estudo Preliminar de Impacte Ambiental
ETA – Estação de Tratamento de Água
ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais
ETARI - Estação de Tratamento de Águas Residuais
Industriais

ILS – Instrument Landing System
IM – Instituto de Meteorologia
INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil (atual
ANAC)
INE – Instituto Nacional de Estatística
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change
IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera
JET A1 – combustível de aeronaves
Jet blast - Sopro dos reatores das aeronaves
LCC – Low Cost Carrier(s)

EUA – Estados Unidos da América

LDA - Landing Distance Available

EUROCONTROL – European Organization for the
Safety of Air Navigation

Lden – Indicador de ruído dia-entardecer-noite

FAP – Força Aérea Portuguesa
FCT-UNL - Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa
FOD - foreign object damage
GBC - Green Building Certification Institute
GCA – Ground-controlled approach

LER – Lista Europeia de Resíduos
Ln – Indicador de ruído noturno
LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil
LOS – Níveis de Serviço
LPMT – código ICAO referente à Base Aérea n.º 6
LTO – Landing and Take Off
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LUSOPONTE
Lusoponte
para a Travessia do Tejo, S.A.

Concessionária

MARS - Multi-Aircraft Ramp System
Meeters and greeters – Pessoas e informal ou
formalmente dão as boas vindas e recebe, os
passageiros. Fazem parte do segmento dos
visitantes.
MN - meganewton

PAPI – Precision Approach Path Indicator (ou
Indicador de Trajetória para Aproximações de
Precisão)
PAX – n.º de pessoas
PCN – Paviment Classification Number

MOPTC – Ministério das
Transportes e Comunicações

Obras

Públicas,

do

PDA - Proposta de Definição do Âmbito
PDALS – Plano Diretor do Aeroporto de Lisboa

MOHID - modelo de dispersão que simula a
descarga das águas pluviais geradas e tratadas
MPI - Ministério
Infraestruturas

PANS-OPS – Procedures for Air Navigation Services –
Aircraft Operations (Procedimentos para Serviços
de Navegação Aérea)

Planeamento

e

das

PDM – Plano Director Municipal
PDR – Plano Diretor de Referência
PET - Plano Estratégico de Transportes
PETI 3+ - Plano Estratégico de Transportes e
Infraestruturas

MRO - Maintenance, Repair, Overhaul
MST – Metro Sul do Tejo

PETROGAL - Petrogal - Petróleos de Portugal, S.A

MT – Média Tensão

PGAO - Plano de Gestão Ambiental da Obra

MVA – megavolt-ampere

PGRH – Plano de Gestão de Região Hidrográfica

NAER – Novo Aeroporto, S.A.
NAL – Novo Aeroporto de Lisboa

PGRH RH5 - Plano de Gestão da Região Hidrográfica
do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) 2016-2021

NAL – CTA – Novo Aeroporto de Lisboa no Campo
de Tiro de Alcochete

PH – Passagem Hidráulica

NASA – National
Administration

Aeronautics

and

Space

NATO / OTAN – North Atlantic Treaty Organization /
Organização do Atlântico Norte
NATS - National Air Traffic Control Services
NAV – NAV Portugal, E.P.E.
NC – Normal Climatológica
NDB – Non Directional Beacon
NMM - Nível Médio do Mar
NUTS – Nomenclatura das Unidades Territoriais
para Fins Estatísticos
OD - origem-destino
OFZ - Zonas Livres de Obstáculos
OLS - Superfícies de Limitação de Obstáculos
OPEX - Operating Expenses
PALS - Precision Approach Lighting System
PAMUS – AML – Plano de Ação e Mobilidade
Urbana Sustentável da Area Metropolitana de
Lisboa
xxvi

PI – Passagem Inferior
PIB – Produto Interno Bruto
PIDS - Sistemas de Proteção de Intrusão
PNA - Plano Nacional da Água
PNAC – Programa Nacional para as Alterações
Climáticas
PNPOT – Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território
POE - Plano de Ordenamento do Estuário
PPGRCD - Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos
de
PRFV - Poliéster Reforçado com ibra de vidro
PRM - Posto de Regulação e Medida
PRN 2000 – Plano Rodoviário Nacional
PROF-LVT - Plano Regional de Ordenamento
Florestal de Lisboa e Vale do Tejo
PROT – Plano Regional de Ordenamento do
Território

PROT-AML – Plano Regional de Ordenamento do
Território da Área Metropolitana de Lisboa

SCIA - Salvamento e Combate a Incêndios em
Aeronaves

PS – Passagem Superior

SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

PSS - Plano de Segurança e Saúde

SIC – Sítio de Importância Comunitária

PT – Posto de Transformação

SID - Standard Instrument Departure

PTS - Postos de Transformação e Seccionamento

SIMARSUL - SIMARSUL - Saneamento da Península
de Setúbal, S.A.

PTT - Perfil Transversal Tipo
QEPiC – Quadro Estratégico para a Política Climática
QGBT - Quadros Gerais de Baixa Tensão
Qp – Caudais de ponta de cheia
RAC - Rent-a-Car
RAN – Reserva Agrícola Nacional
RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S.A.
RCC - Regulador de Corrente Constante
RE - Regime de Esforço
RECAPE – Relatório de Conformidade Ambiental do
Projeto de Execução
REEE - Resíduos de equipamentos elétricos e
eletrónicos
REN – Reserva Ecológica Nacional
RESA – Runway End Safety Area
RET – Rapid Exit Taxiways
RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial
RNAP - Rede Nacional de Áreas Protegidas
RNT - Resumo Não Técnico
RNET – Reserva Natural do Estuário do Tejo
RS - Relatório Síntese
RSAEEP – Regulamento de Segurança e Acções para
Estrutura de Edifícios e Pontes
SACA - Sistema automático de deteção de intrusão
e roubo
SADCO - Sistema automático de deteção de
monóxido de carbono
SADI - Sistema de deteção, alarme e alerta de
incêndio
SADIR - Sistema automático de deteção de intrusão
e roubo
SCI - Salvamento e Combate a Incêndios

Slot (aeroportuário) – a faixa horaria (hh:mm) a que
uma aeronave está autorizada a aterrar ou descolar
Slot Coordination Portugal (SCP) – entidade
independente coordenadora da gestão e atribuição
de slots (faixas horárias)
SMAS – Sistemas Municipalizados de Água e
saneamento
SNAC – Sistema Nacional de Áreas Classificadas
SPT – Ensaios de penetração dinâmica
SST – Sólidos Suspensos Totais
Stands –
aeronaves

Posições

de

estacionamento

das

STAR - Standard Instrument Arrival
Strip – Faixa de segurança da pista
TACAN - TACtical Air Navigation
TAP – TAP Portugal
Taxiways (TWY) – Caminhos de circulação de
aeronaves
TC – Transporte Coletivo
TCTA - Torre de Controlo do Tráfego Aéreo
Threshold (THR) - zona indicada para o início das
operações em situações de não emergência
TI – Transporte Individual
TORA - Takeoff Run Available, distância disponível
para a corrida de descolagem
TMA – Terminal Control Area - Parte de espaço aero
perto do aeroporto
TMD - Tráfego Médio Diário
TMDA - Tráfego Médio Diário Anual
(TMDA)p - Tráfego Médio Diário Anual de Pesados
TST – Transportes Sul do Tejo
TTT – Terceira Travessia do Tejo
Turnarounds – Tempos Mínimos de Chão (Rotações)
Turnpad - raquete de viragem
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UE – União Europeia

VLE – Valor Limite de Emissão

UHF – Ultra high frequency

ZE – Zona de Enquadramento

UI – Unidade Imobiliária

ZEC – Zonas Especiais de Conservação

ULCC – Ultra Low Cost Carriers

ZH – Zero Hidrográfico

UPS - sistema de energia ininterrupta

ZPE – Zona de Proteção Especial

Vcheia – Volumes de escoamento de cheia

Walk-in walk out – Modo de acesso dos passageiros
à aeronave, a pé, sem recurso a ponte telescópica e
sem autocarros

VFR – Visual Flight Rules
VHF - Very High Frequency
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5 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E
SUA EVOLUÇÃO SEM PROJETO
5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
5.1.1 SITUAÇÃO ATUAL
Apresenta-se, neste capítulo, a caracterização da Situação de Referência, ou seja, do estado atual do
ambiente na área da de implantação do futuro Aeroporto do Montijo e Respetivas Acessibilidades.
De salientar que no caso do Aeroporto do Montijo a Situação Atual tem em conta a existência de uma
Base Aérea Militar (BA6) em operação pelo que, a caracterização da situação de referência reflete
naturalmente a sua existência, e foi efetuada de modo a permitir a avaliação dos impactes para a fase
de construção do Projeto e os impactes correspondentes à sua fase de exploração, já que admite-se
que a BA6 continuará a operar após entrada em funcionamento do Aeroporto do Montijo.
Assim, nos subcapítulos seguintes será efetuada menção às características da BA6 consideradas
relevantes para caracterizar cada fator ambiental, remetendo-se a sua descrição mais detalhada para
o Capítulo 4.4 do Volume II.A do presente EIA, onde foram apresentadas as características atuais da
BA6 e onde é possível ter uma visão de conjunto sobre funcionamento atual desta infraestrutura
militar.

5.1.2 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
O local de implantação do Projeto deve ser entendido como a área diretamente
afetada/intervencionada pela construção do projeto e a sua envolvente próxima corresponde a uma
área de maior abrangência, variável consoante o fator ambiental em análise, e considerada como
sendo a área até onde se fazem sentir as influências do Projeto em análise.
Estas duas áreas são por vezes designadas ao longo do texto como a área de estudo.
A seleção da área de estudo para cada fator analisado depende essencialmente das características do
projeto e da própria natureza do descritor podendo ser mais ou menos abrangente consoante o fator
ambiental em causa.
Sempre que possível/adequado, e por forma a uniformizar a área de estudo, foi definido um buffer de
500 m na envolvente da BA6 e dos acessos, tendo sido ainda removidos os pequenos enclaves
existentes para tornar a área de estudo mais uniforme e contínua.
Há, no entanto, fatores ambientais, que pela sua especificidade requerem áreas de estudo distintas,
conforme anteriormente referido, como sejam os recursos hídricos, o ambiente sonoro, a qualidade
do ar, a paisagem, a socioeconomia, entre outros.
Atendendo a que no âmbito do EIA de maio de 2018 foram levantadas/suscitadas uma série de
questões pela Comissão de Avaliação, na caracterização da Situação de Referência que agora se
apresenta, estas questões foram devidamente tidas em conta, tendo sido dada especial atenção aos
aspetos relacionados com os recursos hídricos superficiais, sistemas ecológicos e ambiente sonoro.
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5.1.3 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO (ALTERNATIVA
ZERO)
A consideração de um “cenário” prospetivo de evolução da situação atual sem o projeto apenas
permite tecer, para a maioria dos fatores ambientais, algumas considerações gerais, de carácter
qualitativo, sobre um “comportamento tendencial” do sistema em análise, já que não é possível
conhecer, em rigor e com o pormenor adequado à avaliação de impactes, o que se passaria no futuro,
na ausência deste Projeto, em horizontes alargados de tempo. Assim, a caracterização da situação
atual acaba por, na prática, constituir-se como quadro de referência concreto que permite sustentar a
avaliação de impactes realizada e não o cenário prospetivo, como seria desejável em termos teóricos,
mas que apenas poderá alertar para “tendências possíveis”.
Assim, é sempre importante caracterizar minimamente a Alternativa Zero (a que resulta da evolução
sem a implementação do Projeto) para identificar o comportamento tendencial do sistema em análise
sem o Projeto e melhor enquadrar a avaliação de impactes realizada. Este exercício apenas tem
interesse para perceber se a avaliação realizada poderá estar ajustada, sobre ou subavaliada.
Para a identificação e caracterização da Alternativa Zero (considerando a não implementação do
Aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades) foi solicitada à ANA, S.A. a informação sobre
cenários de evolução prospetiva do atual AHD - Lisboa.
A ANA informou que apenas deveria ser considerada a situação atual, sem crescimento mais efetivo
potencialmente resultante de ajustamentos do atual layout aeroportuário (sempre mantendo as
atuais pistas 03/21 e 17/35), dado que, mantendo o tráfego atual e o pleno funcionamento do AHD –
Lisboa, não é possível realizar alterações mais profundas do rearranjo aeroportuário, mas apenas
considerar algumas melhorias muito localizadas, compatíveis com o pleno funcionamento da
infraestrutura aeroportuária, na linha do que tem vindo a ser realizado nos últimos anos.
Assim, a Alternativa Zero (considerando a não implementação do Aeroporto do Montijo) considera a
manutenção da atual situação do AHD – Lisboa, com acréscimo dos problemas de capacidade já
verificados atualmente, com perda de tráfego aéreo e de passageiros, não oferecendo qualquer
capacidade de resposta à procura crescente e consequente perda de receitas para a Região de Lisboa e
do país.
A consideração da Alternativa Zero pressupõe, para a área de estudo do Aeroporto do Montijo, que,
na ausência deste, a BA6 se mantém na área, mantendo aí a sua atividade, e podendo melhorá-la
sucessivamente, nomeadamente renovando, ao longo do tempo, a sua frota de aeronaves, assim
como podendo realizar melhorias pontuais na atual base aérea.
De facto, não estão previstas, nos diversos instrumentos de planeamento disponíveis, quaisquer
outras utilizações para a atual área da BA6 no Montijo.
Assim, identifica-se, para cada fator ambiental, como poderão evoluir, na área da BA6 e sua
envolvente e na área de implantação dos acessos, os fatores ambientais analisados.
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5.2 CLIMA
5.2.1 INTRODUÇÃO
A área de estudo – BA6 e sua envolvente próxima, incluindo a área de implantação dos acessoslocaliza-se próximo do litoral oeste, na margem esquerda do setor terminal do Estuário do Tejo,
estando por isso sujeita à influência dos fluxos de ar marítimo provenientes de oeste.
Segundo o esboço das regiões climáticas de Portugal, a área de estudo localiza-se numa região de
clima de transição entre o tipo marítimo, e o tipo continental, subtipo atenuado (Daveau et al. 1985).
Os verões são de tipo moderado, com a temperatura máxima média do mês mais quente (agosto)
rondando 29°C, registando-se anualmente cerca de 108 dias com temperatura superior a 25°C. Os
invernos são do tipo moderado na área de estudo, com a temperatura mínima média do mês mais frio
(janeiro) rondando 6°C. As temperaturas negativas são praticamente inexistentes, embora em janeiro
ocorram, em média, 1,1 dias com temperaturas abaixo de 0°C.
O clima da área de estudo é caracterizado com base nos registos das variáveis climáticas
correspondentes às Normais Climatológicas do período de 1971 - 2000 da estação climatológica de
Montijo/Base Aérea, disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA 2017),
localizada próximo da Torre de Controlo da BA6 na área de estudo (ver Desenho n.º 1.2 no Volume IV Anexo Cartográfico).
Na Tabela 5.1 apresentam-se as características gerais da estação climatológica considerada.
Tabela 5.1 - Características gerais da estação climatológica de Montijo/Base Aérea
LATITUDE

LONGITUDE

ALTITUDE

PERÍODO DE

(N)

(W)

(M)

REGISTO (NORMAL
CLIMATOLÓGICA)

38° 42'

9° 03'

14

1971-2000

5.2.2 TEMPERATURA
A temperatura anual média do ar é de 16,6 °C. O regime mensal médio apresenta valores máximos nos
meses de verão, destacando-se agosto com 22,8°C, e mínimos no inverno, atingindo-se 10,1 °C em
janeiro, estabelecendo-se a amplitude térmica de 12,7 °C (Tabela 5.2).
As temperaturas do ar extremas, máximas e mínimas médias, registaram-se em agosto (28,7 °C) e
janeiro (5,8°C), respetivamente, seguindo de perto o ritmo da temperatura média diária. As
temperaturas máximas e mínimas absolutas registaram-se em julho (43,2 °C), e dezembro e janeiro
(-4,0 °C), respetivamente.
A partir do início da primavera assiste-se ao aumento progressivo das temperaturas, realçando-se, no
verão, a ocorrência de muitos dias com temperaturas superiores a 25 °C (cerca de 28,1 dias em agosto)
num total de 108 dias, em média, anualmente (Tabela 5.2).
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Tabela 5.2 - Temperatura do ar e número de dias com temperatura do ar mínima e máxima em Montijo/Base Aérea, no
período 1971-2000

MÊS
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano

TEMPERATURA DIÁRIA DO AR (ºC)
Máx.
Mín.
Máx.
MÉDIA
Média
Média
Abs.
10,1
14,7
5,8
21,0
11,6
16,2
7,2
25,0
13,7
18,6
8,6
28,6
15,0
19,7
10,2
29,8
17,4
22,2
12,4
37,5
20,4
25,8
14,9
39,5
22,6
28,5
16,6
43,2
22,8
28,7
16,8
39,0
21,2
26,8
15,5
39,0
17,7
22,5
12,7
33,2
14,0
18,3
9,4
27,4
11,4
15,5
7,3
23,8
16,6
21,4
11,4
43,2

NÚMERO DE DIAS
Mín.
Abs.
-4,0
-2,0
-0,4
3,4
4,8
8,0
10,8
11,0
8,5
1,6
-0,5
-2,0
-4,0

Mín < 0ºC

Mín > 20ºC

Máx > 25ºC

1,1
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
2,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,8
1,0
0,4
0.0
0,0
0,0
2,4

0,0
0,1
1,4
2,2
6,5
16,0
26,1
28,1
21,0
6,4
0,2
0,0
108,0

Fonte: IPMA, 2017.

5.2.3 VENTO
Os ventos predominantes na BA6 são, em média, anualmente, dos rumos N, NE e W, com a frequência
de 32,2%, 14,4% e de 15,7%, respetivamente (Tabela 5.3 e Figura 5.1). A velocidade média mais
elevada registada foi de 19,1 km/h dos rumos N e SW. As calmas, velocidade do vento igual ou inferior
a 1 km/h, são muito pouco frequentes (7,6%). A velocidade média anual é de 16,0 km/h.
No inverno os ventos predominantes são dos rumos N e NE com a frequência máxima de 31,3% em
março e a velocidade média de 19,2 km/h. A maior velocidade média nesta estação do ano foi de
20,6 km/h em janeiro, do rumo SW (Tabela 5.3).
Na primavera assiste-se ao aumento significativo dos ventos dos rumos N e W e NW, atingindo-se a
frequência de 43,1% do rumo N em junho e de 21,0% do rumo W em maio. A maior velocidade média
na primavera foi de 21,2 km/h do rumo SW, em junho.
No verão os ventos dos rumos N, W e SW continuam a ser predominantes, atingindo em julho a
frequência de 49,3% do rumo N. A velocidade média mais elevada foi de 20,9 km/h em julho.
No outono observa-se uma redução significativa dos ventos dos rumos N, W e NW, não obstante
registarem frequências entre 19,4% e 27,2% do rumo N, sendo este o maior valor registado nesta
estação do ano, no mês de outubro. Por sua vez, os ventos do rumo NE registam um aumento
significativo e progressivo relativamente ao verão e primavera, retomando os valores da mesma
ordem de grandeza que os verificados no inverno. As velocidades médias mais elevadas são dos rumos
SW, S, SE, sobretudo em dezembro, com 21,6 km/h e 21,2 km/h, respetivamente dos rumos SW e S
(Tabela 5.3).
Os ventos fortes e muito fortes (rajadas com velocidade igual ou superior a 60 km/h e 80 km/h,
respetivamente) ocorrem em cerca de 30,5 dias e 5,3 dias, em média, anualmente. O maior número de
dias observa-se no outono e inverno, com destaque para o mês de dezembro (4,4 dias).
As maiores velocidades instantâneas também se registam no outono e inverno, com destaque para o
mês de novembro e fevereiro, com rajadas de 122 km/h e 120 km/h, respetivamente (Tabela 5.3).

4

As calmas (vento com velocidade inferior a 1 km/h), são pouco frequentes, registando-se a frequência
anual de 7,6%. O mês de dezembro é o mais calmo, registando-se, em média, 11,5% de calmas. Os
meses de maio a julho são os que apresentam a menor percentagem de calmas, destacando-se junho
com 3,6% (Tabela 5.3).
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Tabela 5.3 - Frequência e velocidade do vento em Montijo/Base Aérea, no período 1971-2000
FREQUÊNCIA (%) E VELOCIDADE MÉDIA (km/h) PARA CADA RUMO
MAIOR
VALOR DA
VEL. Máx
Inst.
(rajada)

f

v

f

v

f

v

f

v

f

v

f

v

f

v

f

v

km/h

km/h

%

dias

dias

Jan

19,4

16,8

24,6

15,2

7,3

13,2

5,9

14,5

5,3

17,1

9,5

20,6

10,2

18,3

7,0

16,3

108

13,7

10,7

3,0

0,8

Fev

24,7

17,7

19,8

15,2

5,1

15,9

5,8

15,9

4,9

20,0

8,9

19,3

11,7

18,8

9,6

17,3

120

14,8

9.4

3,4

0,7

Mar

31,3

19,2

16,9

16,3

6,8

16,4

4,8

16,2

4,6

17,7

6,1

17,9

12,2

17,0

9,5

16,3

104

14,7

7,9

3,6

0,7

3,7

0,6

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Abr

30,7

20,9

10,9

18,6

4,3

16,7

4,2

15,2

3,8

19,8

7,6

20,6

18,7

18,5

14,1

17,3

108

15,7

5,7

Mai

35,1

20,2

7,5

17,9

2,2

16,0

3,2

14,8

4,4

18,6

9,4

21,2

21,0

18,2

12,6

16,4

93

15,5

4,5

2,1

0,2

1,0

0,0

Jun

43,1

19,8

6,6

16,3

1,3

11,6

1,6

12,3

2,4

16,6

6,5

17,8

20,4

17,5

14,4

15,3

82

15,7

3,6

Jul

49,3

20,9

7,5

17,1

1,2

11,2

0,8

10,6

1,2

11,7

3,9

16,2

19,0

16,8

12,5

15,2

78

16,8

4,7

1,4

0,0

1,1

0,0

Ago

47,0

20,2

9,0

16,9

1,0

11,9

1,4

10,3

1,5

13,9

4,9

15,9

17,5

16,7

12,7

14,3

87

16,5

5,0

Set

34,3

18,5

8,9

15,6

2,6

12,1

2,4

10,0

3,1

15,1

7,9

17,3

21,1

16,1

11,8

13,5

78

13,3

8,0

1,1

0,0

Out

27,2

17,2

15,3

14,8

4,3

11,7

4,9

14,7

6,4

20,1

8,3

18,4

15,1

16,7

8,6

15,0

104

13,3

9,8

2,3

0,6

Nov

23,8

16,3

22,0

14,5

6,1

12,9

5,5

16,6

5,9

17,5

7,9

17,8

10,7

17,0

7,5

14,8

122

13,8

10,7

3,2

0,6

Dez

19,4

16,2

24,5

15,3

6,9

14,2

6,8

17,8

6,6

21,2

8,7

21,6

9,7

19,3

6,0

16,7

113

15,5

11,5

4,4

1,0

Ano

32,2

19,1

14,4

15,8

4,1

14,2

3,9

15,2

4,2

18,4

7,5

19,1

15,7

17,5

10,5

15,6

122

16,0

7,6

30,5

5,3

Fonte: IPMA, 2017
f - frequência média do vento (%)
v - velocidade média do vento (km/h)
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NÚMERO MÉDIO DE DIAS
COM VELOCIDADE MÁXIMA
INSTANTÂNEA
v
v
60 km/h
80 km/h

VEL. MÉDIA

N
MÊS

CALMAS

Janeiro

Abril
N

N

50

50

NW

40

NW

NE

30

30

20

20

W

E

0

SW

SW

SE

SE

S

S

Julho

Outubro
N

N

50

40

NW

NE

40

30

30

20

20

10

W

E

0

50

NW

NE

10

10

W

40

NE

10

E

0

SW

W

SE

E

0

SW

S

SE
S

Ano
N
NW

W

50
40
30
20
10
0

NE

E

SW

_______

Frequência (%)

____

Velocidade km/h)

SE
S

Fonte: IPMA, 2017.

Figura 5.1 – Frequência e velocidade do vento em Montijo/Base Aérea (1971-2000)
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5.2.4 PRECIPITAÇÃO
A precipitação anual média é de 540,7 mm, repartida por cerca de 100,4 dias, em média, anualmente
(Tabela 5.4).
A análise do regime mensal da precipitação evidencia um período chuvoso que se estende de outubro
a abril, e outro, seco, de maio a setembro. Os meses de primavera (maio a junho) constituem meses
de transição entre aqueles dois períodos (Figura 5.2).
No período chuvoso o maior valor de precipitação regista-se em média no mês de dezembro com
cerca de 97,1 mm. Neste período destacam-se os meses de outubro a março, com precipitação em
mais de 30% dos dias.
A estação seca é marcada por valores muito reduzidos de precipitação, verificando-se a precipitação
mínima no mês de julho, com 3,2 mm (Tabela 5.4 e Figura 5.2).
A precipitação intensa (superior a 10 mm) ocorre em média, anualmente, em 18,9 dias, sendo mais
frequente em dezembro, com 3,7 dias, em média (Figura 5.3).
Salienta-se ainda a precipitação máxima diária, que ocorre em quase todos os meses com valores
elevados (valores superiores a 50 mm de outubro a janeiro), destacando-se a precipitação máxima
diária de 105,5 mm em 30 de novembro de 1993 (Tabela 5.4). Este valor ocorrido num só dia
corresponde a cerca de 20% da precipitação anual média na Base Aérea e no período chuvoso excede
frequentemente 80% da precipitação mensal média, ultrapassando-a largamente nos meses de verão.
A precipitação sob a forma de granizo ou saraiva tem expressão muito reduzida na área de estudo, não
atingindo sequer um dia anualmente, em média (0,6 dias), assim como a neve que ocorre apenas em
0,3 dias anualmente Tabela 5.4).
A análise apresentada permite realçar a grande irregularidade intermensal da precipitação e o seu
ritmo estacional, e alertar também para a necessidade de considerarem estes valores excecionais de
precipitação em 24 horas, as quais constituem um fator de risco de inundação e de ravinamento e
erosão.
Tabela 5.4 - Precipitação mensal média, máxima diária e número de dias com diferentes intensidades de precipitação em
Montijo/Base Aérea, no período 1971-2000

(mm)

(mm)

 0,1 mm

 1 mm

 10 mm

Jan

71,0

73,3

11,8

9,3

2,6

Fev

55,0

32,4

10,6

7,2

1,6

NÚMERO DE
DIAS COM
GRANIZO OU
SARAIVA
0,0
0,1

MÊS
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PRECIPITAÇÃO PRECIPITAÇÃO
MENSAL MÉDIA MÁXIMA DIÁRIA

NÚMERO DE DIAS COM PRECIPITAÇÃO

NÚMERO DE
DIAS COM
NEVE
0,1
0,1

Mar

35,8

28,7

8,3

5,6

1,3

0,0

Abr

51,8

46,8

11,9

7,7

1,9

0,0

0,0
0,0

Mai

44,3

38,6

9,2

6,1

1,4

0,1

0,0

Jun

15,2

26,8

4,8

2,4

0,5

0,1

Jul

3,2

25,0

1,7

0,5

0,1

0,0

0,1
0,0

Ago

3,8

15,4

2,0

0,7

0,1

0,0

0,0

Set

24,6

49,2

5,4

3,4

0,7

0,1

0,0
0,0

Out

57,3

95,7

9,3

6,2

1,8

0,1

Nov

81.6

105,5

12,1

8,3

3,2

0,1

0,0

Dez

97,1

60,5

13,3

10,2

3,7

0,0

0,0

MÊS

PRECIPITAÇÃO PRECIPITAÇÃO
MENSAL MÉDIA MÁXIMA DIÁRIA

Ano

NÚMERO DE DIAS COM PRECIPITAÇÃO

(mm)

(mm)

 0,1 mm

 1 mm

 10 mm

540,7

105,5

100,4

67,6

18,9

NÚMERO DE
DIAS COM
GRANIZO OU
SARAIVA
0,6

NÚMERO DE
DIAS COM
NEVE
0,3

Fonte: IPMA, 2017.
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Fonte: IPMA 2017.
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Figura 5.2 – Regime termopluviométrico em Montijo/Base Aérea
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Número de dias com diferentes
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Fonte: IPMA 2017.
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Figura 5.3 – Número de dias com diferentes intensidades de precipitação em Montijo/Base Aérea
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5.2.5 HUMIDADE RELATIVA DO AR
A humidade relativa média anual do ar é de 80% às 9 horas. O valor da humidade do ar às 9 horas é
considerado como uma boa aproximação do valor da humidade do ar média diária.
O ritmo intermensal manifesta a estreita relação com a temperatura do ar, observando-se,
naturalmente, menores valores da humidade do ar nos meses de verão, que desce a 71% no mês
julho.
Nos meses de outono e inverno, período chuvoso e de temperatura do ar baixa, a humidade do ar
atinge os valores mais elevados, com valores acima da média anual, entre 82% em março e 89% em
dezembro e janeiro.
A humidade apresenta variação regular durante quase todo o ano, com maior amplitude de variação
nos meses de junho a outubro, mais quentes e de menor precipitação (Tabela 5.5).
Tabela 5.5 - Humidade relativa do ar em Montijo/Base Aérea no período 1971-2000
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

89

87

82

76

74

72

71

73

77

83

87

89

80

Fonte: IPMA, 2017.

5.2.6 INSOLAÇÃO
A insolação, intervalo de tempo de sol descoberto, atinge, em média, 2 788,9 horas anualmente.
O ritmo intermensal apresenta alguma regularidade no inverno, verificando-se nestes meses e no
outono os menores valores de insolação (quociente entre a insolação e a insolação máxima possível,
dada por tábuas astronómicas), com o mínimo em dezembro (4,6%) certamente relacionado com a
maior frequência de dias com nebulosidade moderada e céu encoberto.
A partir da primavera assiste-se a uma subida acentuada no ritmo da insolação, acompanhando de
perto o aumento do número de dias com céu limpo.
Os meses de verão, com nebulosidade reduzida, são os que registam os valores mais elevados de
insolação, sobressaindo agosto com 338,4 horas, correspondendo a 12,1% da insolação anual média
(Tabela 5.6).
Tabela 5.6 - Insolação em Montijo/Base Aérea no período 1971-2000
MÊS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

(h)

150,4

159,9

217,2

236,7

279,5

304,2

341,8

338,4

255,5

216,8

160,1

128,4

2788,9

(%)

5,4

5,7

7,8

8,5

10,0

10,9

12,3

12,1

9,2

7,8

5,7

4,6

100,0

Fonte: IPMA, 2017.

5.2.7 NEVOEIRO
A frequência anual média de nevoeiro na Base Aérea do Montijo é reduzida, ocorrendo apenas em
31,6 dias, repartidos com mais frequência pelos meses de novembro a fevereiro, meses a que
correspondem cerca de 60% de dias com nevoeiro anualmente.
O tipo de nevoeiro mais frequente é de irradiação, das baixas continentais, dissipando-se geralmente
ao fim da manhã (Daveau et al. 1985).
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O mês de maior frequência de nevoeiro é janeiro, ocorrendo em cerca de 5,6 dias (Tabela 5.7).
Tabela 5.7 - Número de dias com nevoeiro em Montijo/Base Aérea no período 1971-2000
MÊS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

Dias

5,6

4,1

2,4

1,2

1,1

0,8

0,5

0,8

2,6

3,3

4,3

4,9

31,6

(%)

17,7

13,0

7,6

3,8

3,5

2,5

1,6

2,5

8,2

10,4

13,6

15,5

100,0

Fonte: IPMA, 2017.

5.2.8 GEADA
Com a descida da temperatura a valores negativos e pouco vento forma-se geada, de outubro a abril,
embora com uma frequência muito pequena (4,6 dias anualmente). O maior número de dias observase em dezembro e janeiro, com cerca de 2 e 1,7 dias respetivamente, meses em que a temperatura
desce abaixo de 0°C (Tabela 5.8).
Tabela 5.8 - Número de dias com geada em Montijo/Base Aérea no período 1971-2000
MÊS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

Dias

1,7

0,5

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

2,0

4,6

(%)

37,0

10,9

4,3

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

43,5

100,0

Fonte: IPMA, 2017.

5.2.9 TROVOADA
As trovoadas são muito pouco frequentes, ocorrendo apenas em 8,3 dias, anualmente, em média, não
obstante verificarem-se ocorrências praticamente em todos os meses.
O regime mensal aponta para uma maior frequência nos meses de abril e maio, onde ocorrem em
cerca de 1,4 dias e 1,2 dias, em média, respetivamente (Tabela 5.9).
Tabela 5.9 - Número de dias com trovoada em Montijo/Base Aérea no período 1971-2000
MÊS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

Dias

0,6

0,7

0,4

1,4

1,2

0,7

0,4

0,3

0,6

0,8

0,6

0,6

8,3

(%)

7,2

8,4

4,8

16,9

14,5

8,4

4,8

3,6

7,2

9,6

7,2

7,2

100,0

Fonte: IPMA, 2017.

5.2.10 CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA
De acordo com critérios simples de classificação, considerando a temperatura, a humidade do ar e a
precipitação, o clima da área de estudo é:




Quanto à temperatura: temperado (temperatura média anual do ar de 12,7°C) e moderado
(amplitude térmica média da variação anual de 12,7°C);
Quanto à humidade do ar: húmido (humidade relativa anual média do ar às 9 horas de 80%);
Quanto à precipitação: moderadamente chuvoso (precipitação anual média de 540,7 mm).

Segundo a classificação climática de Thornthwaite o clima da região onde se insere a área de estudo é
do tipo C1B´2 s2 a´, ou seja, clima Sub-húmido Seco C1, 2º Mesotérmico (B´2), excesso de água grande
no inverno (s2) e nula ou pequena eficácia térmica no verão (a´).
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A classificação climática de Koppen enquadra a área de estudo numa região de clima do tipo Csa, ou
seja, clima temperado húmido, com verão quente e seco.

5.2.11

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA (ALTERNATIVA ZERO)

Ao nível do clima, não se esperam, na ausência do projeto, alterações no clima local, para além das
alterações decorrentes da evolução climática a nível global e que são abordadas no fator ambiental
Alterações Climáticas.
Conforme se refere nesse Capítulo, nem o município do Montijo, nem o município de Alcochete
desenvolveram ainda as respetivas estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas, que
permitirão, com base na identificação das vulnerabilidades climáticas municipais, definir as respetivas
medidas de adaptação a implementar futuramente.

5.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
5.3.1 INTRODUÇÃO
A caracterização geológica da área do Aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades é efetuada
com base na Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000, folha 34-D e a respetiva Notícia
Explicativa publicadas pelo Instituto Nacional de Engenharia Tecnologia e Inovação (INETI, 2006), a
Cartas Militar na escala 1:25 000 da área abrangida pela BA6, publicada pelo Centro de Informação
Geoespacial do Exército (CIGeoE) (ex-IGeoE), os estudos geotécnicos e informação disponibilizada pela
BA6 e pelo Estado Maior da Força Aérea, a cartografia da sismicidade e neotectónica de Portugal
Continental e bibliografia diversa.
Considerou-se ainda a informação constante no Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do
Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) (2016 - 2021)1 (APA, 2016a), e a informação do estudo
geológico/geotécnico realizado no âmbito do desenvolvimento do Projeto pela Geocontrole, na área
da BA6.
Para a caracterização do meio aquático considerou-se informação disponibilizada pela Administração
do Porto de Lisboa (APL), que corresponde ao levantamento e sondagens efetuados em 1978 na Cala
do Montijo no âmbito dos estudos da ponte Cais do Seixalinho (APL, 1978) e o Programa Base dos
estudos de engenharia para a extensão sul da pista 01/19 do futuro Aeroporto do Montijo (Rev. 01)
realizado pela Consulmar para a ANA em 2017. Considerou-se também a informação constante do EIA
do Terminal do Barreiro realizado pelo consórcio Consulmar/Nemus/Hidromod/Risco/VTM para a APL
em junho de 2018 (APL, 2018).
Por último refere-se ainda a informação disponibilizada no Estudo Prévio de Extensão Sul da Pista
01/19, realizado pela Consulmar para a ANA em 2018, nomeadamente o estudo geotécnico na área de
extensão da pista, e cuja informação se detalha mais adiante.
Para este fator ambiental foi definida, como área de estudo, a área de intervenção do Aeroporto do
Montijo (incluindo a área afeta à extensão da Pista 01/19), e um buffer de 500 m em volta da área dos
acessos.

1

Aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro e republicado na Resolução de
Conselho de Ministros n.º 22-B/ de 18 de setembro
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5.3.2 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO EM MEIO AQUÁTICO
O Estuário do Tejo é um sistema mesotidal de grandes dimensões, onde o regime sedimentar das
zonas permanentemente imersas tende, em geral, para a deposição de sedimentos, que resultam em
assoreamentos com especial relevância nos canais de navegação. Estes assoreamentos são contidos
através de dragagens para manter os canais navegáveis.
Nas margens estuarinas, onde se localizam as estreitas praias nos setores menos artificializados da
margem sul, observa-se uma tendência para a erosão por falta de alimentação de sedimentos, devido
a perturbações no transporte litoral de sedimentos em parte devidas pela artificialização das margens
(APL, 2018). No entanto, a deposição de areias provenientes das dragagens nos canais de navegação
tem contribuído para a alimentação artificial dessas praias, algumas com utilização balnear embora
não classificadas como tal.
Na área do estuário, próximo do local onde se localizará o prolongamento da pista, na designada Cala
do Montijo, a profundidade do leito à data da realização do levantamento disponibilizado pela APL
(APL, 1978), efetuado no âmbito do estudo da Ponte Cais do Seixalinho, situava-se à cota de -4,7 m
(ZH).
Segundo o referido levantamento os fundos são constituídos, de cima para baixo, por uma sequência
de complexos litológicos de lodos e areias de vários calibres com passagens argilosas e de seixos
(Figura 5.20, apresentada mais adiante).
Segundo o Programa Base para a Extensão da Pista, no geral, os solos abrangidos pelas sondagens
realizadas em 1993 revelaram-se predominantemente “constituídos por estratos areno-siltosos que,
nos horizontes superiores, revelaram características de resistência moderadas”.
Na sequência do programa base referido foi efetuado recentemente o Estudo Geológico-Geotécnico
para a Extensão da Pista (Geocontrole e Consulmar, 2018). As sondagens alcançaram profundidades
entre 30,45 m e 40,85 m.
Segundo este estudo, o dispositivo geológico estabelecido na zona da intervenção assinala a
ocorrência de um substrato de fácies sedimentar atribuído ao Pliocénico, representado pela formação
de Santa Marta (PSM), que na zona investigada se encontra recoberta por aluviões (a) de idade
recente, e depósitos de aterro (At) contemporâneos.
Superficialmente foram detetados depósitos de solos orgânicos (So) e materiais de aterro (At) com
espessuras entre os 2,0 m e os 2,5 m.
Inferiormente aos depósitos de solo orgânico e aterros foram registados na área em estudo depósitos
aluvionares (a), constituídos maioritariamente por areias de variadas granulometrias, por vezes
levemente siltosas a sem coesão, siltosas a lodosas, e por vezes com restos conquíferos, de
tonalidades cinzentas escuras e cinzentas claras a amareladas; e, lodos argilosos a argilas lodosas, por
vezes com abundantes restos conquíferos, cinzentos-escuros.
O substrato investigado corporiza uma sequência sedimentar típica do Pliocénico, pertencente à
formação de Santa Marta (PSM) de coloração cinzenta clara a esbranquiçada, por vezes, com
tonalidades amareladas e alaranjadas, a esverdeada e cinzenta escura muito característica.
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Este substrato encontra-se representado por terrenos essencialmente coesivos, silto-argilosos a argilosiltosos, micáceos, por vezes com restos conquíferos e laivos de natureza arenosa. Foram ainda
registados materiais granulares, constituídos por areias de variadas granulometrias, por vezes,
levemente siltosas a sem coesão, feldspáticas, arcósicas, com seixo, calhaus e blocos rolados
(cascalheira).
O nível freático nos furos de sondagem com piezómetro hidráulico instalado foi encontrado entre os
3,5 m e os 7,5 m de profundidade (janeiro de 2018/fevereiro de 2018), relacionado com o ciclo de
maré.

5.3.3 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO TERRESTRE
A área em estudo situa-se na Bacia Terciária do Tejo, que constitui uma depressão alongada na direção
NE-SW, marginada a W e N pelas formações mesozóicas da orla ocidental, a NE e E contacta com o
substrato hercínico, juntando-se a S à Bacia Terciária do Sado.
O Aeroporto do Montijo localiza-se na região terminal da Bacia Terciária do Tejo, na planície aluvial da
margem esquerda, confinando a poente com o Estuário do Tejo. Trata-se de uma vasta superfície, de
relevo muito suave, praticamente plano, junto à margem esquerda do Estuário do Tejo, com altitude
rondando 3 m no setor SW e 13 m no setor NE.
Segundo a Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000, folha 34-D (Figura 5.4) e a respetiva Notícia
Explicativa (INETI 2006), a área de estudo faz parte de uma vasta região de afloramentos plioplistocénicos que se estende para sul da margem esquerda do Estuário do Tejo, onde o substrato
geológico é arenoso (areias da Formação de Santa Marta), atribuído ao Pliocénico (PSM).
Esta formação das areias de Santa Marta encontra-se presente na maior parte da BA6, abrangendo
cerca de 79% daquela área. Na restante área da BA6, cerca de 11,7% são aluviões (setor sudoeste e sul
da BA6) e as areias de praia e de duna ocupam respetivamente 5,2% e 3,5% da área, confinadas a
estreitas faixas do litoral norte e poente da BA6.
Na área de intervenção do Aeroporto do Montijo predominam também as areias da Formação de
Santa Marta (88,74%). Seguem-se as aluviões no setor sul (9,72%), salientando-se que uma pequena
parte corresponde ao extremo sul da área prevista para extensão para sul da Pista 01/19. As areias de
praia e de duna têm uma expressão muito residual e estão confinadas ao limite norte da área de
estudo no alinhamento da Pista 01/19 da BA6.
Na área de estudo dos acessos (buffer de 500 m), as areias da Formação de Santa Marta ocupam a
maior parte da área (58,01%), seguindo-se os depósitos de terraços fluviais (34,80%) e as aluviões
(6,37%).
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Tabela 5.10 – Geologia das áreas de estudo do Aeroporto do Montijo e da área atravessada pelo acesso ao Aeroporto do
Montijo e ao Cais do Seixalinho
ÁREA

DESCRIÇÃO

(ha)

(%)

Área de Estudo do Aeroporto do Montijo (área a intervencionar na BA6)
Aluviões (a)

22,94

9,72

Areias de praia (ap)

0,13

0,06

Areias de duna (d)

2,89

1,22

209,51

88,74

0,63

0,27

Total

236,1

100

Aluviões (a)

30,68

6,37

Depósitos de terraços fluviais (Qf)

167,64

34,80

Formação de Santa Marta: areias (PSM)

279,50

58,01

Plano de água

3,97

0,82

Total

481,79

100,00

Formação de Santa Marta: areias (PSM)
Plano de água
Área de Estudo dos Acessos (buffer 500 m)

O setor da área de estudo do acesso ao Cais do Seixalinho (incluindo a ciclovia paralela) que se
desenvolve desde o interior da BA6, localiza-se exclusivamente na formação pliocénica das Areias de
Santa Marta numa extensão de cerca de 1 840 m.
Descrevem-se seguidamente as principais características das formações abrangidas pela área de
estudo.
PLIOCÉNICO
FSM – Formação de Santa Marta
A Formação de Santa Marta encontra-se largamente representada na Península de Setúbal. Esta
formação é constituída na base por conglomerados pouco espessos e descontínuos (mais expostos na
região da Lagoa de Albufeira), a que se sobrepõem areias finas a grosseiras. As areias apresentam cor
variável, desde o branco (Areias de Coina) até ao amarelo e vermelho. No seio das areias encontramse blocos isolados e fragmentos de arenitos cretácicos e nódulos de sílex (Pais et al. 2006).
Estão presentes na maior parte da área da BA6, abrangendo todo o setor das atuais pistas, instalações
de manutenção, torre de controlo e área NATO (Figura 5.4).
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CENOZÓICO
QUATERNÁRIO
Holocénico

Plistocénico

NEOGÉNICO
Pliocénico

Fonte: Extrato da Carta Geológica 34-D, escala 1:50 000. INETI, 2006.

Figura 5.4 – Enquadramento geológico da área de estudo do Aeroporto do Montijo e respetivo Acesso
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PLISTOCÉNICO
Qf – Depósitos de terraços fluviais
Os depósitos de terraços fluviais (Qf) são atribuídos ao Plistocénico e estão representados a sul e
sudeste da localidade de Samouco numa faixa com cerca de 2,8 km de extensão e 1,2 km de largura,
com orientação ENE/WSW. São constituídos essencialmente por areias finas a médias, com alguns
calhaus rolados.
Constituem a cobertura superficial de uma grande parte da área de estudo do acesso de ligação do
Aeroporto do Montijo à A12 como referido anteriormente.
HOLOCÉNICO
d – Dunas
As dunas (d) estão presentes no setor norte da BA6, entre a estreita faixa de areias de praia e as areias
da Formação de Santa Marta, numa extensão de cerca de 2,5 km. Constituem uma pequena faixa de
areias finas, esbranquiçadas, paralela ao limite do Estuário do Tejo, com pequeno desenvolvimento.
ap – Areias de praia
As areias de praia (ap) marginam todo o setor norte e poente da BA6, no contacto com o estuário,
numa faixa estreita paralela ao limite do Estuário do Tejo, de largura variável, de escassos metros no
limite SW da BA6 e 250 m no limite NE onde se localiza a porta de armas. São constituídas
essencialmente por areias finas esbranquiçadas, com fragmentos de conchas.
a – Aluviões
No setor sudoeste, onde se localizam as principais instalações da BA6 (aquartelamento/edifício de
comando, heliportos e placa principal) e também no limite sul, observam-se aluviões e/ou aterros (a).
Segundo a notícia explicativa da referida carta geológica, a espessura das aluviões é muito variável,
tendo sido observadas espessuras de 58 m em sondagens no leito do Tejo.
As aluviões presentes na área da BA6 são constituídas por areias alternadas com lodos argilosos e
argilas siltosas, segundo o estudo geológico-geotécnico efetuado na zona da Secção de Transportes
(Secção Auto e Oficinas Gerais da BA6), com o objetivo de avaliar o zonamento geotécnico local e onde
foram realizadas 3 sondagens.
As aluviões estão também presentes no fundo dos pequenos cursos de água e valas da área
envolvente da BA6, apresentando espessuras variáveis em função da dimensão dos cursos de água. Na
área de estudo e envolvente a rede hidrográfica é muito incipiente com entalhes muito pouco
profundos na superfície arenosa. São constituídas por areias finas brancas e ocorrem na linha de
água/vala existente próximo da intersecção das estradas n.º 119 (Montijo-São Francisco-Alcochete) e
1004 (Estrada Real), as quais são atravessadas na área da ligação do futuro acesso do Aeroporto do
Montijo à A12, a nascente da BA6. Neste setor as aluviões estão cartografadas com largura entre 30 m
e 60 m.
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5.3.4 ENQUADRAMENTO GEOMORFOLÓGICO
A área de estudo insere-se na unidade morfoestrutural da Bacia Sedimentar do Tejo-Sado, no setor do
Baixo Tejo. As formações detríticas terciárias e quaternárias ocupam toda a área da bacia,
encontrando-se os fundos dos vales preenchidos por depósitos de aluvião.
A degradação das grandes unidades morfoestruturais envolventes da Bacia do Tejo (o Maciço Antigo e
a Orla Meso-Cenozóica Ocidental) têm contribuído como fonte de alimentação para as formações que
afloram na região da Bacia do Tejo, de natureza sedimentar. A sul da área de estudo destaca-se a Serra
da Arrábida, de natureza calcária, que também tem contribuído como fonte de alimentação dos
depósitos referidos.
Na área de estudo e região envolvente, segundo a Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000,
folha 34-D, e respetiva notícia explicativa, predominam os terrenos arenosos das coberturas
plistocénicas e pliocénicas, observando-se também alguns depósitos aluvionares no fundo dos
pequenos vales que recortam a superfície praticamente plana.
A área em estudo insere-se numa superfície de relevo muito suave, com altitude entre 9 m e 16 m na
faixa do acesso ao Aeroporto do Montijo e 3 a 14 m de altitude na área da BA6.
A rede hidrográfica é muito pouco expressiva na envolvente da área de estudo.
Na área do Estuário próximo do local onde se localizará o prolongamento da pista, na designada Cala
do Montijo, a profundidade do leito (APL, 1978), situava-se à cota de -4,7 m (ZH). No entanto, dado
que o estudo remonta a 1978, é provável que se verifique uma alteração das profundidades a que se
encontram os fundos na proximidade, embora as dragagens contribuam para a manutenção das
profundidades, particularmente na zona navegável.
Os fundos são constituídos, de cima para baixo, por uma sequência de complexos litológicos de lodos e
areias de vários calibres com passagens argilosas e de seixos.
A Carta Hidrográfica do local (Carta 26305 editada pelo Instituto hidrográfico em 2013) mostra que
esta zona está inserida numa reentrância do Estuário do Tejo, onde há um alargamento do mesmo,
caracterizada por baixas profundidades e sulcada por canais servindo as múltiplas instalações
portuárias da Margem Sul.
A informação batimétrica existente é pouco pormenorizada e a carta náutica que descreve a zona do
canal do Montijo, apresenta cotas que se desenvolvem desde os -10 m (ZH) junto ao cais NATO até aos
-8 m (ZH) na zona central do canal, a sul da extensão de pista a desenvolver. Na zona imediatamente a
sul da pista existente, e onde se implantará a solução escolhida, a carta não apresenta valores,
indicando águas de pouca profundidade.
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Figura 5.5 – Extrato da Carta 26305 com a localização da zona da Base Aérea n.º 6 onde se localizará a intervenção
(Instituto Hidrográfico, 2013)

Figura 5.6 – Pormenor da Carta 26305 com a localização da zona de prolongamento para sul da
Pista 01/19 (Instituto Hidrográfico, 2013)
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5.3.5 EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA, EROSÃO COSTEIRA
Segundo os estudos realizados no âmbito do EIA do Terminal do Barreiro (APL, 2018), a zona costeira
da BA6 e a sua evolução em termos de linha de costa nas últimas décadas não parece estar estudada
com o detalhe evidenciado noutros estudos realizados nas margens do estuário, particularmente na
margem esquerda.
A faixa litoral exposta à ondulação que se manifesta entre o Samouco e a Cala do Montijo apresenta
cerca de 6 km de extensão e uma largura média inferior a 40 m, apresentando uma orientação geral
de nordeste-sudoeste que, aproximadamente a meio do traçado, passa a norte-sul, e no troço sul,
para noroeste-sudeste.
Segundo Freire (2003), os sedimentos deste trecho litoral do estuário, e em geral das praias do
Estuário do Tejo, são de origem local.
Neste trecho da faixa litoral, existe uma praia estreita, à qual está associado um raso de maré arenovasoso. Neste trecho identifica-se uma zona estabilizada no setor sul por uma estrutura que se
encontra semienterrada, que indicia problemas de erosão no passado.
Apresenta-se seguidamente uma breve descrição de alguns trechos da praia anexa à BA6, ilustrandose com imagens os aspetos relacionados com a erosão.
Ao longo da faixa litoral anexa à BA6 observam-se algumas formações dunares estabilizadas com
desenvolvimento para o interior e localmente pequenas acumulações eólicas embrionárias com
vegetação incipiente. O maior desenvolvimento das dunas verifica-se no extremo nordeste da linha
costa, encontrando-se relativamente estabilizada por vegetação em área delimitada pela Base Aérea
do Montijo (Figura 5.78), enquanto que as dunas embrionárias ocorrem sobretudo no extremo sul, em
zona de maior largura da praia (Figura 5.89).

Fonte: APL, 2018.

Figura 5.7 – Formação dunar no extremo nordeste da faixa que delimita a Base Aérea do Montijo

Fonte: APL, 2018.

Figura 5.8 – Duna embrionária no extremo sudoeste da faixa que delimita a Base Aérea do Montijo
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Esta faixa arenosa de cotas baixas apresenta um relevo suave a ondulado, verificando-se
sensivelmente na zona central do traçado da linha de costa, um talude que acompanha a praia e
define uma quebra acentuada de declive (Figura 5.9).

Fonte: APL, 2018.

Figura 5.9 – Talude com quebra de declive para a praia que delimita a Base Aérea do Montijo no troço arenoso central

Devido à ação da ondulação, mas também dos ventos locais, a linha de costa tem evidenciado, ao
longo dos anos, sinais de erosão. Estes sinais de erosão são observados localmente pela presença de
infraestruturas de proteção costeira e pela reduzida ou ausência da praia. O vento mobiliza para o
interior as partículas da praia, originando uma cobertura arenosa sobreposta a estas estruturas
costeiras e que em alguns casos se encontram fixas por vegetação infestante (Figura 5.10 e Figura
5.11).

Fonte: APL, 2018.

Figura 5.10 – Estrutura de proteção do troço arenoso no extremo sudoeste da faixa litoral. Vista para norte

Fonte: APL, 2018.

Figura 5.11– Vestígios de erosão do troço arenoso no extremo sudoeste da faixa litoral. Vista para sul
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À semelhança do verificado nos outros troços arenosos, a praia é delimitada inferiormente por uma
zona intertidal vaso-arenosa extensa (Figura 5.12Figura 5.12).

Fonte: APL, 2018.

Figura 5.12 – Zona intertidal/extremo nordeste da faixa litoral

Segundo aquele estudo, a comparação de elementos aerofotográficos entre 1957 e 2011 evidencia
que a erosão atuou especialmente no setor a norte do edifício da casa branca que pertence à BA6.
Embora existam pequenos trechos onde há avanço do limite da vegetação em direção ao estuário, na
maior parte verifica-se recuo da linha litoral, atingindo nalguns casos 30 a 50 m, como se observa nos
extratos dos elementos fotográficos referidos (Figura 5.134).

Fonte: APL, 2018

Figura 5.13 – Levantamentos aerofotográficos e ortofotos entre 1957 e 2011 de um trecho do litoral no setor norte da BA6

Na zona da casa branca, no setor poente da BA6, também se observa indícios de erosão com recuo da
linha de costa, encontrando-se a extremidade poente da casa em posição avançada sobre a praia e
observando-se a obra de proteção para minimizar danos na casa. Na imagem de 4 de abril de 2015 do
serviço Google Maps, observa-se a linha de costa recuada em relação à extremidade poente da casa,
tanto do lado norte como do lado sul, e uma estrutura de proteção do litoral, bem visível a sul da
referida casa (Figura 5.14)
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Fonte: Imagem do serviço Google Maps (4 de abril de 2015).

Figura 5.14 – Casa Branca no setor poente da BA6 (imagem de 4 de abril de 2015). A sul da casa observa-se a estrutura de
proteção da linha litoral

Na Figura 5.15 observa-se a referida casa em duas situações distintas, de maré baixa e de maré alta,
observando a extremidade da casa no areal da praia e em contacto com a água, respetivamente.
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Fonte: Imagens do serviço Google Maps (30 de outubro de 2006).

Figura 5.15 – Casa Branca no setor poente da BA6. Imagens de 30 de outubro de 2006, em situação de maré alta com a
água a atingir a extremidade da casa e em situação de maré baixa observando-se a faixa arenosa adjacente à extremidade
da casa.

5.3.6 TECTÓNICA E SISMICIDADE
As movimentações tectónicas que ocorreram na região provocaram o revogo de antigas falhas e
fraturas do substrato rochoso antigo.
A estrutura tectónica mais importante na proximidade da área de estudo é a falha do vale inferior do
Tejo, com direção NE-SW, a qual além de induzir movimentos verticais no período do Neogénico,
reativou ainda descontinuidades estruturais herdadas da orogenia Varisca. Embora esta falha não se
encontre suficientemente bem identificada em virtude da cobertura de depósitos sedimentares, que
mascaram a sua presença, foi detetada em critérios baseados na análise do relevo, em técnicas de
deteção remota, em estudos geoestratigráficos, etc. (Ribeiro et al., 1988).
Existem ainda outras fraturas com direções NNE-SSW, NNW-SSE e NW-SE, mas a mais antiga é a de
direção NE-SW, enquanto que as que afetaram essencialmente o Miocénico são as falhas de direção
NE-SW a NNE-SSW.
As falhas ativas em território nacional, de existência confirmada ou prováveis, com maior interesse
para o presente estudo, em particular as envolventes da região do Vale do Tejo e que se observam na
Figura 5.18, que corresponde a um extrato da Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral &
Ribeiro, 1988).

24

Os deslocamentos verticais produzidos pela falha do vale inferior do Tejo durante o Quaternário
apontam para uma taxa de atividade relativamente baixa, compreendida entre 0,05 mm/ano e 0,1
mm/ano. Estes valores são aparentemente contraditórios com a importante atividade sísmica
registada na região, sugerindo deste modo um incremento recente da atividade tectónica.
Segundo estudos mais recentes (Canora et al., 2015), desenvolvidos na zona de falha do vale inferior
do Tejo na região de Almeirim, os autores apontam para taxas de deslocamento entre 0,14 e 0,24 mm
por ano, valor consideravelmente superior ao anteriormente indicado. Segundo os autores os estudos
realizados apontam para a possibilidade de geração de sismos de magnitude igual ou superior a 7,2,
referindo que pelo menos ocorreram dois eventos posteriores ao ano de 1175, devido à atividade da
referida falha, e que nos últimos 10 000 anos terão ocorrido pelo menos seis ruturas superficiais com
um intervalo médio de recorrência de 1700 anos. Ou autores salientam a necessidade de mais estudos
geomorfológicos e paleosísmicos na região do vale inferior do Tejo, para uma melhor compreensão do
comportamento, taxas de deslocamento e intervalo de recorrência da atividade sísmica da zona de
falha.
Segundo a notícia explicativa da Carta Geológica 34D, na proximidade da área de estudo, no setor
nascente da carta, identifica-se a zona de falha de Pinhal Novo-Alcochete, que tem uma orientação
geral NNW-SSE e abrange uma faixa de deformação de cerca de 2 km. Esta zona de falha corresponde
à principal macroestrutura frágil identificada na área da folha 34-D, embora esteja escassamente
evidenciada nos sedimentos dos afloramentos pliocénicos e quaternários. Esta falha também não tem
expressão morfológica na vasta superfície plana que se desenvolve para leste da área de estudo.
Estudos realizados na região por Simões, 1998, identificam este acidente tectónico, impercetível à
superfície, detetado por sondagens hidrogeológicas, traduzindo-se por uma diferença significativa na
espessura das camadas do Pliocénico.
Segundo estudos mais recentes desenvolvidos por Catarina Moniz (Moniz, C., 2010) como contributo
para o conhecimento da Falha de Pinhal Novo-Alcochete, a Zona de Falha do Pinhal Novo Alcochete
(ZFPNA) localiza-se na região do Vale Inferior do Tejo, no setor oriental da Península de Setúbal, na
Bacia Sedimentar Cenozóica do Baixo Tejo, a cerca de 7,5 km a nascente da área de estudo,
correspondendo a uma das principais macroestruturas tectónicas da região de Lisboa (Figura 5.16). O
registo de alguns eventos sísmicos históricos importantes ocorridos nesta área revela a presença de
falhas ativas sismogénicas, caraterizadas por apresentarem taxas de movimentação baixas, na ordem
de 0,05 a 0,1 mm/ano, características de zonas intraplaca. Estas estruturas estão ainda
deficientemente conhecidas, pelo que o seu estudo é fundamental na avaliação do risco sísmico da
região de Lisboa. Esta macroestrutura de orientação geral N-S a NNW-SSE, apresenta-se escassamente
evidenciada na geologia de superfície, que se caracteriza por afloramentos de sedimentos pliocénicos
e quaternários da Bacia Cenozóica do Baixo Tejo, de um modo geral imperturbados. O seu
conhecimento provém essencialmente de informação obtida a partir de perfis de reflexão sísmica e de
dados de sondagens, encontrando-se ainda insuficientemente caracterizada no que diz respeito à sua
geometria, cinemática e idade das movimentações ocorridas (Moniz, C. 2010).
Segundo a autora, a ZFPNA está identificada essencialmente por dados de sub-superfície, de
geometria complexa, ramificada, abarcando uma zona larga de deformação de cerca de 1,5 km.
Evidencia condições para um comprimento de rutura de pelos menos 20 km, podendo ultrapassar os
30 km, e uma largura de rutura entre 9 km e 18 km, compreendida na crosta sismogénica inferida
pelos dados de sismicidade instrumental.
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Ainda segundo a autora, as estimativas do sismo máximo expetável indicam capacidade para a ZFPNA
gerar sismos de magnitude entre 6 e 7, com intervalos médios de recorrência longos, na ordem de
3 000 a 11 000 anos. Admite também a possibilidade de o importante sismo histórico de Setúbal, em
1858, ter ocorrido num segmento meridional desta estrutura.

Localização da
BA6

Fonte: Moniz, C., 2010.

Figura 5.16 – Unidades tectónico-sedimentares da região de Lisboa e Baixo Tejo:

BL – Bacia Lusitânica e BCBT – Bacia Cenozóica do Baixo Tejo. CA – Cadeia da Arrábida; ZFPNA – Zona
de Falha de Pinhal Novo-Alcochete. (Base Geológica: excerto da Carta Geológica de Portugal, na escala
1:500 000, SGP, 1992).
Toda a região do baixo vale do Tejo tem sido sujeita à ação de vários sismos mais ou menos intensos,
que se podem agrupar em dois tipos:
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Sismos de grande amplitude e epicentro no mar - sismicidade interplacas Eurasiática e
Africana, gerada na Zona de fratura Açores-Gibraltar;



Sismos mais moderados e de pequena distância focal - sismicidade intraplaca Eurasiática,
resultantes da acumulação de tensões e do desenvolvimento de deformações tectónicas
atuais, no seu interior.

Os sismos intraplacas (sismicidade próxima) apresentam geralmente magnitude moderada, embora se
encontrem também registos de abalos sísmicos de grande magnitude. Não obstante a sismicidade em
ambiente tectónico intraplaca ser tradicionalmente difusa, podem vislumbrar-se alinhamentos de
epicentros ao longo dos acidentes tectónicos ativos mais importantes, nomeadamente das falhas do
Gargalo do Tejo e do Vale Inferior do Tejo.
A região apresenta por isso sismicidade elevada, tendo-se já registado alguns sismos muito
importantes, como os sismos de 1 de novembro de 1755 com epicentro localizado a sul do Banco de
Goringe e de 23 de abril de 1909 cujo epicentro se situava na região de Benavente. A atividade sísmica
mais intensa e destrutiva na região de Lisboa foi registada em 1755, com intensidades de grau VIII-X na
escala de Mercalli (Choffat, 1911).
A área de estudo onde se localiza a BA6, por se encontrar muito próxima da faixa correspondente aos
acidentes tectónicos do Baixo Tejo, situa-se numa área sísmica crítica.
Na Figura 5.178 representa-se a sismicidade do Vale do Tejo e as isossistas do terramoto de 1755 na
região de Lisboa.

Fonte: Estudo Geológico-Geotécnico do Aeroporto do Montijo. Geocontrole e Quadrante, outubro de 2017
Figura 5.17 – Sismicidade no vale inferior do Tejo e isossistas do terramoto de 1755

Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) observada em Portugal Continental
(IM, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), na área em estudo registaram-se intensidades
sísmicas máximas de grau IX (Figura 5.18).
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Em Portugal Continental a Intensidade Sísmica Máxima observada varia entre grau V e grau X,
correspondendo a sismos classificados como forte e destruidor, respetivamente. De acordo com a
referida escala, os sismos de grau IX são classificados como desastrosos, provocando pânico geral,
destruição de construções de alvenaria do tipo D2, danos grandes em alvenaria do tipo C3 (podendo
provocar o colapso) e sérios danos nas alvenarias tipo B4. Danos gerais nas fundações e as estruturas
são fortemente abanadas e quando não ligadas deslocam-se das fundações. Podem ocorrer fraturas
importantes nos solos e nos terrenos aluvionares podem verificar-se ejeções de areia e lama e
formação de nascentes e crateras arenosas.
Atendendo à cobertura arenosa da área de intervenção, poderão ocorrer abatimentos resultantes de
fenómenos de adensamento de areias soltas, ou pouco consolidadas, que podem ser provocados por
abalos sísmicos. Também pode ser considerado como risco potencial a liquefação de areias quando
saturadas de água, as quais podem comportar-se como "areias movediças" devido à ação de abalos
sísmicos.
A geração de tsunamis encontra-se também associada a eventos sísmicos com epicentro no mar,
encontrando-se a zona norte da BA6 em situação de elevada suscetibilidade para estes fenómenos.
De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP,
1983) a área de estudo situa-se na zona sísmica A, que corresponde à zona de maior sismicidade de
entre as quatro zonas em que Portugal Continental se encontra classificado, correspondendo-lhe um
coeficiente de sismicidade α=1 (Figura 5.18). Os solos são do tipo III (solos incoerentes soltos),
facilmente friáveis por meios mecânicos.
Segundo este Regulamento, a ação de fenómenos sísmicos mais ou menos severos podem ser
sistematizadas em dois grandes tipos:



2

Ação sísmica do tipo 2 correspondente a sismos distantes, de grande magnitude e com
epicentro no mar;
Ação sísmica do tipo 1 associada a sismos locais, de magnitude moderada e pequena distância
focal.

Alvenaria tipo D – Construída com materiais fracos tais como adobes; argamassas fracas; execução de baixa qualidade; fraca para resistir às
forças horizontais.
3
Alvenaria tipo C – De execução ordinária e ordinariamente argamassada, sem zonas de menor resistência tais como falta de ligação nos
cantos, mas não é reforçada nem projetada para resistir às forças horizontais.
4
Alvenaria tipo B - Bem executada e argamassada; reforçada, mas não projetada para resistir às forças horizontais.
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Fonte: Extrato da Carta Neotectónica de Portugal Continental, Esc. 1:1 000 000. SGP, 1988.

Figura 5.18 - Neotectónica, Intensidade Sísmica Máxima Observada e Zonamento Sísmico de Portugal Continental
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5.3.7 RECURSOS MINERAIS
Devido à extensa e profunda cobertura arenosa existente na maior parte da Península de Setúbal,
existem numerosas explorações desses depósitos, sobretudo a Formação de Santa Marta, que fornece
matéria-prima para a indústria da construção.
Na proximidade da área de estudo, numa zona a sul da nova Zona Industrial do Seixal (ZIS), identificase uma antiga exploração de areia, testemunhada por uma vasta depressão cujo fundo se encontra
inundado pela água da precipitação. Na área de estudo e envolvente próxima não se identificam
explorações de areias.
Numa área mais alargada salienta-se a presença de areeiros e saibreiras em Amora e Vale de Milhaços
no concelho do Seixal, que poderão constituir origens para os materiais de empréstimo, assim como as
pedreiras de Setúbal e Sesimbra para agregados.

5.3.8 GEOTECNIA
Área da BA6
Na sequência da prospeção geológico/geotécnica efetuada em novembro de 2017 na área de
intervenção na BA6, a camada superficial do solo (solos orgânicos), apresenta alteração pedogénica
com espessuras entre 0,20 m de 0,80 m, com valores mais frequentes a rondar 0,50 m, com reduzida
contaminação orgânica, mais concentrada até 30 cm de profundidade, e essencialmente raízes
dispersas nos níveis inferiores.
Sob os depósitos de cobertura ocorrem colunas espessas de sedimentos da Bacia Terciária do TejoSado, de fácies fluvio-deltaica e marinha, atribuídos ao Pliocénico (Formação de Santa Marta - PSM), de
coloração alaranjada a amarelada muito característica, comportando areias de granulometria média a
fina, com matriz siltosa em regra expressiva e argilosa apenas marginal, frequentemente micáceas, e
solos coesivos.
A sequência da prospeção geológico/geotécnica efetuada em novembro de 2017 na área de
intervenção na BA6, a caracterização laboratorial realizada sobre a amostragem recolhida nos poços
de reconhecimento, permitiu enquadrar estes materiais nas classes A-2-4 (0), A-3 (0), A-2-6 (1), A-2-7
(1), A-6 (10) e A-6 (2) da classificação rodoviária. No que diz respeito a Classificação Unificada,
representam solos das classes SM, SP, SP-SM, SCSM, CL e SC, traduzindo a presença maioritária de
solos granulares com percentagens de passados no peneiro nº. 200 ASTM de 0,074 mm, inferior a 35
% e solos coesivos.
Das vinte e quatro (24) amostras ensaiadas em laboratório, 7 amostras representam o subgrupo A-2-4
(0), uma amostra representa o subgrupo A-6 (2), uma amostra representa o subgrupo A-2-7 (1), uma
amostra representa o subgrupo A-2-6 (1), uma amostra representa o subgrupo A-6 (10) e 13 amostram
representam o subgrupo A-3 (0) da classificação Rodoviária AASHTO. Foram caracterizadas sete (7)
amostras que representam o subgrupo A-2-4 (0), comportando areias de granulometria media a fina,
siltosas, por vezes levemente argilosas, com percentagens de finos (valores retidos no peneiro #200;
<0,074 mm) variando entre 12 e 19% (media=15%), tendo sido registada numa amostra um valor de
IP=5%. As treze (13) amostras que representam o subgrupo e A-3 (0) da classificação Rodoviária
AASHTO, caracterizadas como areias finas a médias, por vezes levemente siltosas, com percentagem
de finos (valores retidos no peneiro #200; <0,074 mm) variando entre 3 e 10% (media=7%), e não
plásticas (NP).
Trata-se de solos genericamente com boas características para aplicação em aterros. As amostras de
materiais mais plásticos foram registadas nos poços PR1, PR17 e PR31.
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Área do acesso
Na área do acesso, e no âmbito do estudo geológico recente de 15 de janeiro de 2018, com
reconhecimento e trabalhos de campo efetuados em dezembro de 2017 pela Geocontrole
(Geocontrole, 2018) e os elementos do Estudo Prévio de 17 de janeiro de 2018 elaborado por J. L.
Câncio Martins e Globalvia, foram executados 4 poços de reconhecimento, para aferir as condições
geológicas superficiais, sempre que possível até cerca de 3 m a 4 m de profundidade, e detetar
eventual produtividade hidrogeológica e, sobretudo, proporcionar amostragem para ulterior
processamento laboratorial. Foram também realizadas sete sondagens geotécnicas.
O nível freático ocorreu a profundidades entre 1,7 m e 10 m.
Os aterros e solos orgânicos (At/So) estão representados em toda prospeção realizada, apresentando
espessuras variáveis, de um modo geral inferiores a 1,0 m, com exceção da sondagem S3 em que
possui 2,0 m de espessura. Exibem constituição predominantemente areno-siltosa, por vezes com
seixo miúdo e restos vegetais dispersos e tonalidade característica acastanhada. Na sondagem S3 a sua
capacidade de carga foi testada, tendo sido obtido o valor de NSPT = 1 pancada, o que demonstra a
pouca resistência apresentada por este tipo de materiais. Face às características destes materiais o
referido estudo geológico-geotécnico recomenda o seu saneamento até cerca de 1 m de
profundidade.
Os depósitos de terraços fluviais (Qf) foram interessados pelas sondagens S3 a S5 e pelos poços P3 e
P4, constituindo o substrato superficial em grande parte do traçado em estudo. Caracterizam-se por
uma sucessão de areias de granulometria variável, por vezes siltosas, frequentemente com seixo
disperso e calhau (?), de tonalidades amareladas, acastanhadas e acinzentadas.
A capacidade de carga registada é variável, com uma tendência generalizada para valores de NSPT
elevados, embora estes se considerem influenciados pela componente de seixo e calhau bastante
desenvolvida nestes horizontes. Salienta-se a forte descompressão registada na sondagem S3 até
cerca de 4,5 m de profundidade, com valor de NSPT = 6 pancadas.
As amostras recolhidas, apresentaram uma predominância de terrenos arenosos, finos a médios,
siltosos, frequentemente com seixo médio a grosseiro, incluídos nos grupos (SM), (SC), (SP-SM)g e
(SC)g da classificação Unificada, e A-2-4, A-1-b e A-2-6 da classificação Rodoviária AASHTO.
A Formação de Santa Marta (PSM) apresenta-se por toda a prospeção realizada, constituindo o
substrato predominante da faixa de estudo abrangida pelo traçado. Caracteriza-se por sucessões de
areias de granulometria variável, frequentemente siltosas, apresentando por vezes bancadas
intermédias de seixo abundante e calhau (?). Apresentam tonalidades variáveis, nos domínios do
castanho, cinzento e amarelo.
Nas sondagens S2, S6 e S7, foram interessadas bancadas silto-argilosas com espessuras variáveis, entre
3,0m e 7,5m, e de tonalidades acinzentadas e acastanhadas.
As amostras recolhidas nesta formação apresentaram uma predominância de terrenos arenosos, finos
a médios, levemente siltosos, por vezes com seixo médio a grosseiro, incluídos nos grupos (SP) e (SM)
da classificação Unificada e A-3, A-2-4 e A-1-b da classificação Rodoviária AASHTO.
Segundo o referido estudo, as características dos materiais que ocorrem ao longo do traçado não
fazem prever condicionalismos relevantes em relação à estabilidade dos aterros a executar,
decorrendo esta essencialmente dos materiais que venham a ser aplicados e das geometrias
praticadas. A base de assento dos elementos de fundação é generalizada para 1,5 m abaixo da cota do
terreno natural.
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Em face das características dos terrenos interessados bem como dos materiais a aplicar na construção
dos aterros decorrentes de mancha de empréstimo a selecionar, solos A-1-b e A-2-4 da classificação
AASHTO, poderá admitir-se valor de V/H = 2/3 para as inclinações dos respetivos taludes de aterro.
As orientações apresentadas no estudo para as fundações das obras de arte apontam para fundações
diretas ou para fundações indiretas por estacas com profundidades entre 8 m e 18 m de profundidade,
devendo se encaradas como tendências genéricas não dispensando a verificação com recurso a
prospeção adequada em fase ulterior de desenvolvimento do projeto.
Área de prolongamento da pista
Na área imersa onde se localizará o prolongamento da pista, tendo em conta, pela proximidade, o
levantamento efetuado no âmbito do estudo da Ponte Cais do Seixalinho referido anteriormente (APL
1978), o ambiente aluvionar caracteriza-se pela ocorrência, de cima para baixo, de várias camadas de
lodos e areias alternadas com níveis argilosos, siltosos e arenosos com passagens de argilas, conchas,
seixo e gresosas.
Apresenta-se na Figura 5.19 a localização das sondagens efetuadas na zona da Ponte Cais do
Seixalinho.
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Fonte: APL, 1978.
Figura 5.19 – Extrato da planta de localização das sondagens realizadas no âmbito do estudo da Ponte Cais do Seixalinho

Tendo por base a sondagem efetuada no local da Ponte Cais do Seixalinho (sondagem S.VIII) que
atingiu 21 m de profundidade, identificou-se a seguinte sequência litológica, com cotas relativas ao
zero hidrográfico (ZH) e espessura dos níveis encontrados (Figura 5.20):







Lodos com valvas de ostras (-0,60 m a -3,45 m), com 2,85 m de espessura;
Areia fina muito lodosa (-3,45 m a -5,20 m), com 1,75 m de espessura;
Silte arenoargilosos esbranquiçado (-5,20 m a -7,10 m), com 1,90 m de espessura;
Argila cinzenta acastanhada plástica (-7,10 m a -14,00 m), com 6,90 m de espessura;
Argila cinzenta plástica (-14,00 m a -17,85 m), com 3,85 m de espessura;
Areias média acinzentada clara com passagens gresosas (-17,85 m a -21,00 m), com 5,70 m de
espessura.
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Fonte: APL, 1978.
Figura 5.20– Interpretação da sondagem realizada na Ponte Cais do Seixalinho

A cerca de 200 m a nascente da Ponte Cais do Seixalinho foram realizadas três sondagens (Figura 5.21)
que intersetaram também níveis lodosos e arenosos.
A sondagem S.III, mais próximo da margem, atingiu 17 m de profundidade e intersetou a seguinte
sequência litológica:








Aluviões lodosas (+2,05 m a +0,70 m), com 1,35 m de espessura;
Aluviões arenosas (0,70 m a -3,00m), com 2,30 m de espessura;
Nível argiloso (-+3,00m a -3,80 m), com 0,80 m de espessura;
Areias finas (-3,80m a -6,20 m), com 2,40 m de espessura;
Areias finas com passagens argilosas (-6,20 m a -8,35 m), com 1,75 m de espessura;
Areias de calibre variável com passagens de seixos (-8,35 m a -14,05 m), com 5,70 m de
espessura;
Areias finas com passagens argilosas (-14,05 m a -17,00 m), com 2,95 m de espessura.

As outras duas sondagens (S.II e S.I), a cerca de 70 m e 100 m da margem, respetivamente,
intersetaram níveis semelhantes, com pequenas variações na espessura das camadas.
34

Na sondagem S.I, que atingiu 18,5 m de profundidade, não se observa o nível de aluviões lodosas,
sendo a camada superficial composta por areias de calibre variável com passagens de conchas. Nesta
sondagem os níveis argilosos situam-se entre as profundidades de -7,65 e -10,90 e entre -11,60 e 14,30, intercalados por um nível de areia grossa com 0,70 m de espessura (Figura 5.21).

Fonte: APL, 1975
Figura 5.21 – Corte interpretativo das sondagens S.I, S.II e S.III), realizadas em 1975

O dispositivo geotécnico encontrado é assim muito exigente, materializado por depósito aluvionar
lodoso e arenoso muito espesso, assente sobre o substrato plio-plistocénico arenoso com passagens
de seixo e gresosas mais consistente (SPT > 60), o qual foi intersetado pelas prospeções a
profundidades da ordem de 14,5 m no caso da sondagem S.III, 13 m na sondagem S.II e 14,3 m e 18 m
na sondagem S.1.
Segundo o Programa Base para a Extensão da Pista (Consulmar, 2017), as sondagens realizadas em
1993 revelaram que a geologia local era constituída por “estratos areno-siltosos que, nos horizontes
superiores, revelaram características de resistência moderadas”. Os ensaios SPT realizados à data
resultaram em valores de N, na maioria dos casos, situados entre 10 e 30 pancadas (solos
medianamente compactos), daí que estes solos devem ser utilizados apenas para a fundação de
pavimentos de áreas operacionais, ou de edifícios de pequeno porte.
Nos níveis argilosos registaram-se, na maioria dos ensaios, valores de N compreendidos entre 8 e 30,
os quais levam a atribuir àquelas formações consistência dura.
Particularmente em relação à zona onde será fundado o aterro projetado para o prolongamento da
Pista 01/19 (soluções 1 e 2), verificou-se que a sondagem que poderá ser mais representativa das
condições no local é a S31, localizada a 700 m do extremo sul da pista, na direção ENE.
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O furo correspondente à sondagem S31 tem a boca à cota de +1.41 m NMA e uma profundidade de
29,75 m.
Da análise efetuada à referida sondagem, evidencia-se a presença de uma camada superficial
predominante, de natureza areno-siltosa, intercalada por materiais areno-argilosos e por argilas
siltosas e siltes areno-siltosos, reveladores, numa primeira análise, da variação litológica da zona em
apreço. Este tipo de materiais, de natureza essencialmente granular, foram detetados até
profundidades correspondentes às cotas -8,80 m NMA (sondagem S30) e -8,25 m NMA (sondagem
S31). Obtiveram-se valores de NSPT compreendidos entre 9 e 39 pancadas e consistentemente com
valores superiores a 13 - 15 pancadas. Tratam-se, portanto, de materiais medianamente compactos,
possuindo características de resistência moderadas.
Tomando por referência a cota +0,0m NMA como cota média do leito do rio, será espectável que esta
camada superficial, de natureza essencialmente arenosa e areno-siltosa, apresente uma espessura
aproximada de 8 m.
A uma cota inferior, intersetou-se uma camada de solos coesivos, de natureza argilosa e argilo-siltosa,
caracterizada por valores de NSPT tipicamente compreendidos entre 4 e 8 pancadas e espessura da
ordem dos 9 m a 13 m, nas sondagens S30 e S31, respetivamente. Tratam-se, portanto, de argilas de
consistência média, mas que constituem um condicionamento importante a ter em consideração na
aferição dos assentamentos derivados dos aterros a construir bem como na definição dos
comprimentos dos diferentes elementos de fundação, os quais deverão obrigatoriamente atravessar
esta camada.
A consistência das argilas aumenta em profundidade, exibindo consistência rija, com valores de NSPT
compreendidos entre 20 e 30 pancadas, nomeadamente a partir das cotas -16,5 m NMA (S30) e -21,89
m NMA (S31).
Na sondagem S30, a uma profundidade superior à cota -21,50 m (MNA), intersetou-se nova camada de
areias finas a médias, siltosas, com valores de NSPT de 47 e 60 pancadas.
No Estudo Geológico-Geotécnico para a área da Extensão da Pista (Geocontrole e Consulmar, 2018) o
zonamento geotécnico vertical, estabelecido in situ pelos ensaios SPT, facultou valores de NSPT
bastante heterogéneos, atestados por valores de 0 ≤NSPT≤ 60 pancadas, registando na fácies granular
desempenhos de compacidade solta a muito compactas, atestados por valores de 6≤NSPT≤ 60
pancadas, e dos materiais coesivos por desempenhos de consistência muito mole, caracterizados por
valores de NSPT de 0 e 1 pancadas.
Encontra-se representado por terrenos essencialmente coesivos, silto-argilosos a argilo-siltosos,
micáceos, por vezes com restos conquíferos e laivos de natureza arenosa. Foram ainda registados
materiais granulares, constituídos por areias de variadas granulometrias, por vezes, levemente siltosas
a sem coesão, feldspáticas, arcósicas, com seixo, calhaus e blocos rolados (cascalheira).
Quanto a compacidade o substrato caracteriza-se por valores de NSPT entre 19 e 60 pancadas,
classificando-se como medianamente compacto a muito compacto.
Na fácies coesiva foram obtidos no ensaio SPT valores de 7 ≤NSPT≤ 39 pancadas, no domínio de solos
com consistência média a rija.
Durante a realização das sondagens (janeiro de 2018/fevereiro de 2018) foi referenciado nível freático
nos furos de sondagem com piezómetro hidráulico instalado, entre os 3,5 m e os 7,5 m de
profundidade, relacionado com o ciclo de maré.
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5.3.9 PERIGOS DE NATUREZA GEOLÓGICA
Os perigos geológicos estão associados em grande parte à sismicidade da área onde se localiza o
Aeroporto do Montijo, que é elevada como descrito no subcapítulo da sismicidade (a área de estudo
situa-se na zona sísmica A, que corresponde à zona de maior sismicidade de entre as quatro zonas em
que Portugal Continental se encontra classificado).
Relativamente a inundações são considerados os elementos existentes referentes à cartografia e
estudos sobre cheias naturais e sobre maremotos, designadamente as cheias do Tejo e cartografia de
áreas inundadas disponibilizada pelas câmaras municipais do Montijo e de Alcochete, o Plano de
Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) (2016 - 2021) (APA, 2016a), o
Plano de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI) da Região Hidrográfica – Tejo e Ribeiras do Oeste
(RH5) (APA, 2016b), o Relatório do Estado do Ambiente 2016 (APA, 2016c) e os resultados dos estudos
de simulações sobre tsunamis constantes no Plano Regional de Ordenamento do Território da AML PROT AML (CCDR LVT, 2010).

5.3.9.1 SUSCETIBILIDADE SÍSMICA
De acordo com o Plano Regional de Ordenamento do Território da AML - PROT AML (CCDR LVT, 2010),
a suscetibilidade sísmica na AML é elevada ou muito elevada em 74% do território regional,
observando-se as áreas mais desfavoráveis no território de Alcochete, Vila Franca de Xira e Montijo.
Na área de estudo é muito elevada na maior parte da área da BA6 e elevada numa estreita faixa do
setor sul (Figura 5.22).
Embora os sismos de magnitude muito elevada tenham uma probabilidade de ocorrência baixa, o risco
sísmico da AML é bastante elevado, atendendo à elevada exposição e vulnerabilidade dos elementos
presentes, associada à grande concentração de população, de infraestruturas e de atividades
económicas (CCDR LVT, 2010).

Fonte: PROTAML (CCDR LVT, 2010)
Figura 5.22 – Suscetibilidade sísmica na Área Metropolitana de Lisboa
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De referir ainda que, na área de estudo, devido à natureza arenosa das formações geológicas
ocorrentes poderão registar-se fenómenos de adensamento das areias soltas devido a sismos
importantes, o que se traduz por um comportamento geotécnico muito desfavorável, podendo
provocar eventuais assentamentos. Também pode ser considerado como perigo potencial a liquefação
de areias quando saturadas de água, as quais podem comportar-se como "areias movediças" devido à
ação de abalos sísmicos.

5.3.9.2 INUNDAÇÃO DEVIDO A TSUNAMI (MAREMOTO)
Devido aos sismos com epicentro no mar ou movimentos de vertente e erupções vulcânicas
submarinas, em zonas que poderão afetar o território de Portugal Continental (como as zonas sísmicas
do Banco de Gorringe a SW de Portugal Continental, as zonas das estruturas tectónicas ativas de
direção N-S na margem continental portuguesa entre Setúbal e o Cabo de S. Vicente e a zona da
terminação oriental da Falha Açores-Gibraltar a sul de Portugal) (CCDR LVT, 2010), poderão ocorrer
ondas que atingirão a costa portuguesa (tsunamis ou maremotos).
Estas ocorrências, consoante a sua magnitude, poderão propagar-se pelo Estuário do Tejo, afetando a
área de estudo que se situa a altitudes muito baixas (entre 3 m junto o limite sul da pista e 14 m na
área do terminal e infraestruturas associadas. Contudo, o nível de afetação dependerá sempre da
magnitude da inundação.
Recorde-se que o sismo de 1 de novembro de 1755 e o tsunami que se lhe seguiu, com consequências
catastróficas na região de Lisboa, teve epicentro localizado a sul do Banco de Goringe. Este sismo
correspondeu à atividade sísmica mais intensa e destrutiva na região de Lisboa, com intensidades de
grau VIII-X na escala de Mercalli (Choffat, 1911), conforme referido no capítulo da sismicidade. A onda
propagou-se pelo Estuário do Tejo tendo atingido as áreas ribeirinhas mais baixas na margem
esquerda do estuário.
Segundo Baptista et al., 2003 citado em CCDR LVT, 2010, as simulações do tsunami ocorrido na
sequência do sismo de 1755, evidenciam que grande parte da Área Metropolitana de Lisboa apresenta
suscetibilidade elevada de inundação no caso de ocorrência de um evento sísmico com características
semelhantes (6,6% da área da AML). Os pontos críticos são as costas baixas arenosas e os estuários do
Tejo e do Sado, com destaque para as zonas ribeirinhas dos concelhos de Alcochete, Moita, Barreiro,
Almada e Seixal.
Segundo aquele estudo, a zona ribeirinha do Barreiro na área da ex-Quimiparque, que se encontra a
altitudes entre 2 m e 5 m em frente à área da BA6 encontra-se incluída numa das áreas críticas aos
efeitos de um tsunami com as características do tsunami de 1755 (Figura 5.23). Dado que o setor sul
da BA6 encontra-se a altitudes rondando 3 m, admite-se que este setor possa ser atingido por uma
inundação devida a tsunami.
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Fonte: PROTAML (CCDR LVT, 2010)
Figura 5.23 – Suscetibilidade a inundação por ação de um tsunami na Área Metropolitana de Lisboa

5.3.10 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA (ALTERNATIVA ZERO)
Em termos geológicos e geomorfológicos não se perspetivam alterações dos terrenos onde se prevê a
implantação do Aeroporto do Montijo e dos acessos, caso este não venha a ser implementado.
Em termos de evolução natural da linha de costa, a tendência, no litoral norte e poente da área da
BA6, é que continue a verificar-se o recuo da linha de costa devido à dinâmica sedimentar e a
necessidade de reforço da proteção da margem. Na margem sul da BA6 continuarão as alterações na
linha litoral do estuário, induzidas, quer pela ondulação provocada pelas embarcações que circulam na
zona, quer pela artificialização da costa que limita o transporte de sedimentos.
Nas áreas de sapal que acompanham o limite sul da BA6, a taxa de sedimentação deverá manter-se
entre 1 a 2 cm/ano.
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5.4 SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO
5.4.1 INTRODUÇÃO
Para a caracterização simplificada dos solos da área de estudo do Aeroporto do Montijo e na área
atravessada pelo acesso e respetivo nó de ligação ao A12 e acesso ao Cais do Seixalinho,
consideraram-se as cartas de solos e de capacidade de uso dos solos editadas pelo ex-SROA, as
respetivas notícias explicativas (Carta dos Solos de Portuga l - Classificação e Caracterização
Morfológica dos Solos, Vol. I e II, 6.ª edição, setembro de 1970; Solos e Capacidade de Uso do Solo Bases e Normas Adotadas na sua Elaboração, 5.ª edição, outubro de 1965; Os Solos de Portugal – Sua
Classificação, Caracterização e Génese, por Cardoso, J. Carvalho, 1965. Edição da ex-Direcção-Geral
dos Serviços Agrícolas).
A área de intervenção do Aeroporto do Montijo abrange cerca de 236,01 ha. A área de estudo
considerada para o enquadramento dos solos da área atravessada pelo acesso ao Aeroporto do
Montijo com ligação à A12 e pelo acesso rodoviário ao Cais do Seixalinho e ciclovia, corresponde a
uma faixa com 500 m de largura centrada no eixo das vias, abrangendo cerca de 481,79 ha (ver
delimitação das áreas de estudo nos Desenhos n.º 2.1 e 2.2 do Volume IV - Anexo Cartográfico).

5.4.2 SOLOS
Através da análise do Desenho n.º 2.1 do Volume IV - Anexo Cartográfico, verifica-se que a área do
Aeroporto do Montijo se insere numa área classificada na cartografia de solos como Área Social,
integrada na área urbana do Montijo e que inclui também o Estuário do Tejo.
Área do Aeroporto do Montijo ou da BA6
O limite nascente da BA6 confina com uma área de Regossolos Psamíticos Não Húmidos (Rg)
associados às areias da Formação de Santa Marta, atribuídas ao Pliocénico. Como a área da BA6
insere-se maioritariamente nas areias da Formação de Santa Marta, admite-se que os solos sejam
também Regossolos Psamíticos Não Húmidos (Rg) associados às referidas areias.
A área de estudo do Aeroporto do Montijo no interior da BA6 abrangerá cerca de 227,80 ha de solos
que poderão corresponder aos Regossolos referidos (Rg). No setor a sul da BA6, na área do
prolongamento da pista, identifica-se uma área com cerca de 8,30 ha de solos salinos de salinidade
elevada Assa (h,i), com limitações por excesso de água e sujeitos a inundação (Tabela 5.11). Estes solos
não são suscetíveis de utilização agrícola (classe Eh).
Os Regossolos pertencem à ordem dos Solos Incipientes, segundo a Classificação Portuguesa de Solos,
e formam-se a partir de materiais sedimentares indiferenciados, em geral de natureza arenosa. São
solos arenosos, soltos, pouco diferenciados, apresentando por vezes um horizonte A1 com pequena
acumulação de matéria orgânica.
Os Solos Salinos de salinidade elevada (Assa (h,i)) são Solos Halomórficos, na Classificação Portuguesa
de Solos, que apresentam quantidades excessivas de sais solúveis, suficientes para prejudicar o
desenvolvimento da maioria das plantas cultivadas. Estes solos não comportam quaisquer culturas e
não são suscetíveis de utilização agrícola em quaisquer condições, com limitações por excesso de água
e por inundação.
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Área do acesso ao Aeroporto do Montijo / acesso rodoviário ao Cais do Seixalinho e ciclovia
Na área do acesso ao Aeroporto do Montijo e às ligações à rede viária local e ao Cais do Seixalinho,
parte desta área dentro da BA6, ocorrem predominantemente Regossolos (Rg), em cerca de 35,27%
da área, seguindo-se os Regossolos Psamíticos Húmidos Cultivados (Rgc) em cerca de 12,13% da área,
os Solos Litólicos Não Húmicos (Vt) em cerca de 9,08% da área e os solos Litólicos Não Húmicos Vt(p)
em cerca de 8,89% da área (Tabela 5.11). As áreas sociais têm uma expressão muito significativa,
abrangendo cerca de 20,17% da área de estudo considerada.
Os Regossolos existentes na área dos acessos são Regossolos Psamíticos Não Húmidos (Rg) e
Regossolos Psamíticos Húmidos Cultivados (Rgc). São solos não evoluídos, sem horizontes genéticos
claramente diferenciados, devido à escassez de tempo para o seu desenvolvimento, praticamente
reduzidos ao material originário. Formam-se a partir de materiais sedimentares indiferenciados, não
consolidados, em geral de natureza arenosa e de grande espessura efetiva. São solos arenosos, soltos,
pouco diferenciados, apresentando por vezes um horizonte A1 com pequena acumulação de matéria
orgânica.
Os Regossolos Psamíticos Húmidos Cultivados (Rgc) distinguem-se dos Regossolos Não Húmidos (Rg)
por serem geralmente cultivados, com a toalha freática a menos de um metro de profundidade
durante a maior parte do ano. O horizonte superficial apresenta-se normalmente com maior
percentagem de matéria orgânica e são mais espessos que os Regossolos Não Húmidos.
Os Solos Litólicos Não Húmicos (Vt) são solos pouco evoluídos, de perfil A-C ou A-Bc-C, formados a
partir de rochas não calcárias. A aptidão destes solos pode ser muito condicionada pela natureza do
seu material originário. Na área de estudo os solos litólicos são derivados de areias. Os Solos Litólicos
Não Húmicos Vt(p), são os que se encontram em fase pedregosa.
Os Solos Litólicos Não Húmicos de materiais arenáceos pouco consolidados (Par) são solos pouco
evoluídos, de horizonte Ap pardo ou castanho, arenoso a franco-arenoso, solto, com cerca de 15 a 25
cm de espessura. O horizonte AC ou B de espessura entre 20 cm e 60 cm é mais claro e o horizonte C,
é constituído por materiais arenáceos pouco consolidados.
Os Podzóis (Não Hidromórficos) com Surraipa, de Areias (Ap) são solos evoluídos de perfil A-Bpz-C,
que se caracterizam por possuírem um horizonte eluvial A2 nítido, de cor clara e sem apresentarem
sintomas de hidromorfismo, com acumulação de matéria orgânica (húmus) e óxidos e hidróxidos de Fe
e Al. Estes solos ocorrem predominantemente em áreas de litologias muito pobres em bases,
maioritariamente nas formações sedimentares de natureza arenosa que ocorrem na área de estudo. A
textura grosseira origina uma capacidade de retenção de água muito fraca e uma reserva de
nutrientes muito pequena, exceto quando existe um elevado teor de matéria orgânica na camada
superficial.
Os Solos Mediterrâneos Pardos Para-Hidromórficos de arenitos os conglomerados argilosos ou argilas
(Pag) são solos evoluídos, de cores pardacentas nos horizontes A e B, não calcários, no presente caso
derivados de materiais arenosos. Estes solos, por apresentarem sintomas de hidromorfismo fazem a
transição para os Solos Hidromórficos.
Os Podzóis com Surraipa e A2 Incipiente (Ppt) são solos podzolizados, de horizontes Aa e A2 pouco
espessos, não ultrapassando 25 cm, pardo-acinzentados, arenosos, soltos. O horizonte A2 é mais claro
e pouco espesso (0-10 cm) por vezes integrado no horizonte A1. O horizonte B2 também é pouco
espesso (15 a 30 cm) pardo com manchas escuras ferruginosas, arenoso, com surraipa geralmente
descontínua de areia aglutinada com óxidos de ferro e matéria orgânica, soltos. A transição é gradual
para o horizonte C arenoso.
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A elevada percentagem de área social incluída na área de estudo dos acessos está relacionada com a
faixa de estudo considerada que é de 250 m para cada lado do acesso, abrangendo assim a área
urbana do Samouco.
Tabela 5.11 - Solos na área do Aeroporto do Montijo e na área atravessada pelo acesso ao Aeroporto do Montijo e ao Cais
do Seixalinho
ÁREA

TIPO DE SOLO

(ha)

(%)

8,30

3,51

227,80

96,49

236,10

100,00

Área Social (ASoc)

97,19

20,17

Podzóis (Não Hidromórficos) com Surraipa, de Areias (Ap)

31,78

6,60

Solos Mediterrâneos Pardos Para-Hidromórficos de arenitos os conglomerados argilosos ou
argilas (Pag)

3,78

0,79

Solos Litólicos Não Húmicos de materiais arenáceos pouco consolidados (Par)

10,69

2,22

Podzóis com Surraipa e A2 Incipiente (Ppt)

23,36

4,85

Regossolos Psamíticos Não Húmidos (Rg)

169,95

35,27

Regossolos Psamíticos Húmidos Cultivados (Rgc)

58,43

12,13

Solos Litólicos Não Húmicos (Vt)

43,76

9,08

Solos Litólicos Não Húmicos (fase pedregosa) Vt(p)

42,83

8,89

481,79

100,00

Área de Estudo do Aeroporto do Montijo (área a intervencionar na BA6)
Solos Salinos de salinidade elevada (Assa (h,i))
Área Social (ASoc) – podendo corresponder a Regossolos Psamíticos Não Húmidos (Rg)
Total
Área de Estudo dos Acessos

Total

5.4.3 CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS
Área do Aeroporto do Montijo ou da BA6
Como referido para os solos, a área de intervenção do Aeroporto do Montijo na BA6 insere-se numa
área classificada na cartografia de solos e de capacidade de uso dos solos como Área Social, tal como
se pode observar no Desenho n.º 2.2 do Volume IV - Anexo Cartográfico. Como o limite nascente da
BA6 confina com uma área de Regossolos Psamíticos Não Húmidos (Rg) associados às areias da
Formação de Santa Marta, formação que abrange a maior parte da área da BA6, admite-se que os
solos poderão corresponder a Regossolos Psamíticos Não Húmidos (Rg) associados às referidas areias,
solos que não são normalmente suscetíveis de utilização agrícola (Classe D).
A área de intervenção do Aeroporto do Montijo no interior da BA6 abrangerá cerca de 227,80 ha de
Regossolos e pelas considerações anteriores estes solos não são normalmente suscetíveis de utilização
agrícola (Classe D), e limitações pela natureza do solo e ao nível da zona radicular (subclasse s).

42

Área do acesso ao Aeroporto do Montijo / acesso rodoviário ao Cais do Seixalinho e ciclovia
Na área atravessada pelo acesso à A12 e Cais do Seixalinho, os solos apresentam uma capacidade de
uso muito reduzida. Na Tabela 5.13 apresenta-se a repartição das classes e subclasses, em geral em
associação de classes.
Relativamente às classes, os solos classificados na classe D são predominantes (28,07%), salientandose que estes solos não são normalmente suscetíveis de utilização agrícola.
Seguem-se os solos classificados na classe C, abrangendo cerca de 6,75% da área de estudo dos
acessos, apresentando limitações severas e são suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva, mas
com limitações pela natureza do solo e ao nível da zona radicular (subclasse s).
Os solos classificados em associação Ds+Es, com limitações muito severas, sobretudo na zona radicular
(subclasse s), abrangem cerca de 23,27% da área de estudo. Estes solos não são normalmente
suscetíveis de utilização agrícola e no caso dos solos da classe E não são suscetíveis de utilização
agrícola em quaisquer condições.
Ch+Cs, Cs+Dh e Cs+Ds abrangem 14,46% da área, têm utilização agrícola pouco intensiva, mas com
limitações severas por excesso de água (subclasse h) como fator dominante e também pela natureza
do solo e ao nível da zona radicular (subclasse s).
Os solos classificados em associação Ds+Ce, Ds+Cs, Ds+De abrangem cerca de 7,28% da área de estudo
dos acessos, apresentando limitações severas não suscetíveis de utilização agrícola e pouco intensiva
(classe C) mas com limitações severas por risco de erosão (e) como fator dominante e também pela
natureza do solo e ao nível da zona radicular (subclasse s) no caso dos solos da classe D e C.
Tabela 5.12 - Capacidade de Uso dos Solos na área do Aeroporto do Montijo e na área atravessada pelo acesso ao
Aeroporto do Montijo e ao Cais do Seixalinho
CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS

ÁREA

CLASSE E SUB-CLASSE

(ha)

(%)

8,30

3,51

227,80

96,49

236,10

100,00

ASoc

97,19

20,17

Ch+Cs

44,98

9,34

Cs

32,54

6,75

Cs+Dh

13,45

2,79

Cs+Ds

11,22

2,33

Ds

135,24

28,07

Ds+Ce

3,30

0,69

Ds+Cs

23,36

4,85

Ds+De

8,40

1,74

Ds+Es

112,11

23,27

481,79

100,00

Área de Estudo do Aeroporto do Montijo (área a intervencionar na BA6)
Eh
Área Social (ASoc) - podendo corresponder a Regossolos Psamíticos Não Húmidos
(Rg) – classe DS
Total
Área de Estudo dos Acessos

Total
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Os Regossolos (Rg) que são os solos predominantes, não são normalmente suscetíveis de utilização
agrícola (classe D), com limitações severas a muito severas, pela natureza do solo e ao nível da zona
radicular (subclasse s).
Verifica-se também uma pequena faixa de solos salinos não suscetíveis de utilização agrícola em
quaisquer condições a sul da BA6 na área do prolongamento da pista do Aeroporto do Montijo (classe
E), com limitações por excesso de água (h) e por inundação (i).
Apresenta-se na Tabela 5.13 as principais aptidões e limitações dos solos identificados na área de
estudo do Aeroporto do Montijo e na área atravessada pelos acessos. Em síntese, os solos não são
suscetíveis de utilização agrícola na maior parte da área atravessada pelos acessos (classe D) com
limitações severas a muito severas pela natureza do solo e ao nível da zona radicular.
Os solos da área atravessada pelos acessos são suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva
(associações Ch+Cs) em pequenos retalhos a poente do Bairro da Boa Esperança e na zona do Alto das
Vinhas na ligação à EM 501, mas com limitações severas por excesso de água (subclasse h) como fator
dominante e pela natureza do solo e ao nível da zona radicular (subclasse s).
São também suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva (classe Cs) a sul e leste do Bairro da Boa
Esperança, com limitações severas a muito severas pela natureza do solo e ao nível da zona radicular
(subclasse s).
São ainda suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva (associações Cs+Dh e Cs+Ds) na área do nó
de ligação do acesso à A12, mas com limitações severas a muito severas pela natureza do solo e ao
nível da zona radicular (subclasse s) como fator dominante e por excesso de água (subclasse h) no caso
da classe Dh.
Segundo a cartografia da RAN dos municípios de Alcochete e Montijo, a área de estudo do acesso
interseta cerca de 112 ha de solos classificados como RAN nos seguintes locais (consultar também o
Desenho n.º 5.4 do Anexo IV – Anexo Cartográfico):






16 ha, a sul da localidade de Samouco;
2,5 ha a nascente do Bairro da Boa Esperança;
62 ha na zona do Alto das Vinhas Grandes, estendendo-se para norte da A12 na zona da área
de serviço;
8 ha entre a zona do Alto das Vinhas Grandes e Bela Colónia;
24 ha na zona da Lagoa da Pedra no setor nascente da área de estudo.

No conjunto estas áreas perfazem cerca de 112,50 ha (62,31 ha no concelho de Alcochete e 50,67 ha
no concelho do Montijo), correspondendo a cerca de 23,35% da área de estudo.
Estas áreas correspondem a cerca de 3,3% da área de RAN do concelho de Alcochete e a cerca de 1,5%
da área de RAN do concelho do Montijo.
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Tabela 5.13 - Capacidade de uso dos solos

Subclasses

Classes

UTILIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
A

Poucas ou nenhumas limitações; sem riscos de erosão ou riscos ligeiros; boa aptidão para todas as
utilizações; suscetível de utilização agrícola intensiva

B

Limitações moderadas; riscos de erosão no máximo moderados; suscetível de utilização agrícola
moderadamente intensiva

C

Limitações severas; riscos de erosão no máximo elevados; suscetível de utilização agrícola pouco
intensiva

D

Limitações severas a muito severas; riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados;
normalmente não suscetível de utilização agrícola; poucas ou moderadas limitações para pastagem,
exploração de matos e exploração florestal

E

Limitações muito severas; riscos de erosão muito elevados; não suscetível de utilização agrícola em
quaisquer condições; severas a muito severas limitações para pastagem, exploração de matos e
exploração florestal; ou servindo apenas para vegetação natural ou floresta de proteção ou de
recuperação

e

A suscetibilidade à erosão ou aos seus efeitos constituem o fator preponderante da limitação. O risco de
erosão resultante em grande parte do declive, ou o grau de erosão que apresentam, são os principais
fatores da limitação

h

As limitações por excesso de água constituem o fator dominante

s

Limitações do solo na zona radicular. Os principais fatores que contribuem para as limitações são a
espessura efetiva, a secura associada à baixa capacidade de água utilizável, a baixa fertilidade, a
salinidade/alcalinidade, os elementos grosseiros e os afloramentos rochosos, etc.

Fonte: ex-SROA, 1965.

5.4.4 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA (ALTERNATIVA ZERO)
Na ausência do projeto, e no que respeita aos solos enquanto recurso natural de suporte às atividades
humanas, é expectável, na área da BA6, que a situação se mantenha sensivelmente semelhante à
atual, dado que não se conhecem projetos para a infraestrutura militar, que possam induzir alterações
substanciais ao nível deste recurso.
Na área de estudo definida para os acessos e pela análise da carta de ordenamento dos PDM do
Montijo e de Alcochete (ver Desenho 5.3, no Volume II.B), existem previstas áreas de expansão
urbana que, a serem concretizadas, induzirão alterações de uso, não se esperando contudo, que as
características pedológicas dos solos presentes sejam alteradas. O potencial de contaminação dos
solos é praticamente nulo no que respeita a futuras ocupações.
Existem ainda áreas classificadas como áreas agrícolas presentes na área de estudo. Estas encontramse praticamente todas cultivadas, admitindo-se que, na ausência do projeto, essa situação se manterá
no futuro. As características pedológicas dos solos, face à situação atual, manter-se-ão sensivelmente
idênticas.
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5.5 RECURSOS HÍDRICOS
5.5.1 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
5.5.1.1 INTRODUÇÃO
A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos é efetuada com base na mesma informação
referida para o fator ambiental Geologia, Geomorfologia e Geotecnia. Considerou-se também a
bibliografia da especialidade relativamente à Caracterização dos Sistemas Aquíferos de Portugal
Continental (Almeida et al., 2000).
Utilizaram-se também as Cartas Militares na escala 1:25 000 da área abrangida pelo Aeroporto do
Montijo publicadas pelo Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE) e realizou-se o
reconhecimento local da área de estudo.
Dada a natureza deste fator ambiental a área de estudo compreende uma área de enquadramento
regional e loco-regional e uma área de âmbito mais local, que na BA6 corresponde à área de
intervenção do futuro Aeroporto do Montijo e nos acessos a uma área envolvente (buffer) de 500 m,
onde se identificam as captações subterrâneas públicas e privadas presentes.

5.5.1.2 ENQUADRAMENTO HIDROGEOLÓGICO
5.5.1.2.1

REGIONAL

A área do Aeroporto do Montijo localiza-se na Massa de Água Subterrânea da unidade hidrogeológica
Bacia Tejo-Sado (Código PTRH5A-PTT3), considerada a mais importante das massas de água
subterrânea de Portugal Continental, particularmente a massa de água do Sistema Aquífero Tejo-Sado
Margem Esquerda, que constitui a maior reserva de água subterrânea portuguesa, segundo a
caracterização e classificação dos sistemas aquíferos de Portugal Continental (Almeida et al., 2000).
O Sistema Aquífero da Bacia do Tejo-Sado - Margem Esquerda abrange uma área aproximada de 6
875,54 km2. Almeida et al., 2000 consideraram três tipos de formações aquíferas: o "Pliocénico", o
"Miocénico - série calco-gresosa francamente marinha” e os "Arenitos da Ota".
Este aquífero, juntamente com o sistema aquífero da margem direita e com o sistema aquífero das
aluviões do Tejo, forma a grande unidade hidrogeológica cujo suporte são os sedimentos que
preenchem a Bacia Terciária do Tejo-Sado.

46

Fonte: PGRH RH5

Figura 5.24 - Delimitação das massas de água subterrânea na RH5

No limite NW o sistema aquífero da margem esquerda é coberto pelas aluviões do Tejo e os limites NE,
SE e S são constituídos pelos contactos com rochas ígneas e metamórficas do Maciço Hespérico.
O sistema aquífero da margem esquerda é formado por várias camadas porosas, em geral confinadas
ou semi-confinadas, constituindo um conjunto alternante de camadas aquíferas separadas por outras
de permeabilidade baixa ou muito baixa (aquitardos), nalguns locais com predomínio de uma ou outra
classe de formação hidrogeológica. As variações laterais e verticais de fácies litológicas são frequentes
e responsáveis por mudanças significativas nas condições hidrogeológicas do sistema.
Assim, as características do sistema aquífero variam em função da importância das camadas
pliocénicas e da constituição e espessura das formações miocénicas.
Os valores de transmissividade mais frequentes, apresentados por Almeida et al. (2000) variam entre
45 m2/dia e 693 m2/dia para o Sistema Aquífero da Bacia do Tejo – Sado - Margem Esquerda.
A recarga do sistema faz-se por infiltração direta da precipitação e por infiltração a partir dos leitos dos
cursos de água.
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5.5.1.2.2

LOCO-REGIONAL

O Projeto localiza-se na Massa de Água Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda no setor da Península
de Setúbal, em formações do Pliocénico. O setor da Península de Setúbal corresponde a um sistema
aquífero que apresenta um aquífero superior livre, nas camadas de topo do Pliocénico e depósitos
detríticos mais recentes e um aquífero inferior, confinado, multicamada, muito heterogéneo devido
às variações laterais de litologias, tendo como suporte as camadas de base do Pliocénico e o complexo
argilo-detrítico e as camadas greso-calcárias do Miocénico. A separação entre o aquífero livre e o
aquíferoconfinado Plio-Miocénico, faz-se por um aquitardo argiloso, com uma espessura variável, que
pode ir de 1 metro, na região SW e NE da Península, a 80 m na zona de Montijo e de Pegões, com uma
estrutura lenticular.
Em termos gerais o fluxo subterrâneo no sistema aquífero é essencialmente em direção ao Estuário do
Tejo. Na Península de Setúbal, onde se localiza a área de estudo, o fluxo faz-se de sul para norte com
um gradiente muito baixo (Almeida et al. 2000).
Na Tabela 5.14 estão representados os principais dados estatísticos dos caudais das captações nas
formações aquíferas dominantes da massa de água da margem esquerda da bacia Tejo/Sado.
Tabela 5.14 – Principais dados estatísticos para os caudais das captações nas formações aquíferas dominantes do sistema
aquífero
FORMAÇÕES AQUÍFERAS

MÉDIA (l/s)

MÍNIMO (l/s)

MÁXIMO (l/s)

MEDIANA (l/s)

Pliocénico

18,6

0,08

66,6

15,5

Arenitos da Ota

14,7

0,5

90,0

9,7

Série calco-gresosa marinha

39,1

4,1

110,0

35,0

Fonte: Almeida et al. (2000)

Dada a proximidade do local do Aeroporto Montijo relativamente ao Estuário do Tejo, o sistema
hidrogeológico superficial terá ligação hidráulica com a massa de água do Estuário do Tejo, sendo
influenciado pelos níveis de maré. Provavelmente o subsistema profundo também é afetado pelas
marés (influências elásticas).
De acordo com a informação constante em Geocontrole, 2004, as sondagens realizadas apenas
intersetaram aluviões, não atingindo a Formação das Areias de Santa Marta. O nível freático foi
encontrado nas sondagens a profundidades entre 4,1 m e 6,1 m, nos depósitos aluvionares do setor
sul da BA6.
Segundo os estudos geológico-geotécnicos mais recentes, realizados pelo Geocontrole em outubro de
2017 (Geocontrole, 2017) no âmbito do presente projeto, o nível de água medido durante a execução
das sete sondagens geotécnicas foi encontrado a profundidades entre 3,5 m e 5 m, com maior
frequência aos 4,5 m (Tabela 5.15).
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Tabela 5.15 – Características das sondagens geotécnicas realizadas na área do Aeroporto do Montijo

Fonte: Geocontrole, 2017

Nos dois furos de sondagem (S3 e S15) foram instalados piezómetros de circuito aberto, para
possibilitar a avaliação das condições hidrogeológicas locais e o respetivo comportamento evolutivo da
piezometria. Foram também construídos três piezómetros, denominados de P1 a P3, tendo com
objetivo avaliar a circulação do sistema hidrogeológico e possibilitar desta forma a avaliação do
comportamento dos níveis de água no tempo.
Durante a execução dos três piezómetros referidos, o nível de água, medido durante a execução, foi
encontrado à profundidade de 3,00 m (P1), 4,20 m (P2) e 6,07 m (P3), conforme indicado na Tabela
5.16.
Tabela 5.16 - Características dos piezómetros instalados na área do Aeroporto do Montijo

Fonte: Geocontrole, 2017

Na área do acesso de ligação do Aeroporto do Montijo à A12, segundo o estudo geológico-geotécnico
realizado recentemente (campanha de prospeção efetuada em dezembro de 2017), o nível freático foi
identificado nos quatro poços e nas sete sondagens realizadas a profundidades entre 1,7 m e 10,0 m
(Geocontrole; JL Câncio Martins; Globalvia, 2018).
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5.5.1.3 CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA DA MASSA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA TEJO/SADO
5.5.1.3.1

DISPONIBILIDADES HÍDRICAS

No Plano de Gestão da Região Hidrográfica n.º 5 (RH5-Tejo e Ribeiras do Oeste) 2016-2021, verificamse elevados volumes disponíveis de água subterrânea. Uma importante fração destes volumes tem
origem em massas de água com baixo grau de variabilidade, garantindo uma distribuição das
disponibilidades relativamente homogénea nas respetivas áreas.
Para avaliação das disponibilidades hídricas foi atribuído o grau de variabilidade mais baixo às massas
de água subterrânea associadas a sistemas aquíferos constituídos essencialmente por formações
porosas. Apesar de ocorrerem também vários graus de incerteza entre estes aquíferos (quanto à
variabilidade das disponibilidades hídricas), teoricamente estas serão as massas de água mais
homogéneas no que se refere à dispersão espacial das suas características hidrogeológicas.
A Figura 4.24 apresenta a distribuição das disponibilidades hídricas das massas de água subterrânea da
RH5, que é de 1 005,91 hm3/ano e que corresponde a um valor médio de 0,15 hm3/km2.ano.
Considerando o grau de variabilidade baixa da massa de água onde se insere a área de estudo, as
disponibilidades hídricas estarão compreendidas entre 0,50 e 0,75 hm3/km2.ano.

Fonte: PGRH RH5

Figura 4.2.4 – Disponibilidade hídrica subterrânea por unidade de área na RH5
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5.5.1.3.2

CAPTAÇÕES DE ÁGUA

Existem numerosas captações de água na RH5 para diversos fins, sendo o volume total de água
subterrânea captado de cerca de 822 hm3/ano. Este volume encontra-se repartido essencialmente
pela agricultura, abastecimento público e indústria. São estas as finalidades responsáveis pela extração
de cerca de 93% do volume total, correspondente aproximadamente a 763 hm3/ano.
De acordo com a informação constante no PGRH RH5, as captações cuja água é captada para atividade
industrial ou consumo humano, correspondem a furos com profundidades variáveis entre 120 e 600 m
e entre 211 e 303 m, respetivamente, enquanto captações utilizadas para rega possuem
profundidades entre os 50 e os 350 m.

Fonte: PGRH RH5

Figura 5.25 - Captações de água subterrânea para abastecimento público na RH5
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Nas proximidades do futuro Aeroporto do Montijo (na BA6), existem três captações de água
subterrânea para abastecimento das instalações existentes na BA6 (ver figura seguinte e Desenhos n.º
1.2 e 3.1, no Volume IV - Anexo Cartográfico). Duas captações localizam-se no setor NE da BA6 (AC1 e
PS1 próximo da área Nato) e a outra captação (Alto das Pedras) localiza-se junto do limite nascente da
BA6 a SE do limite da Pista 08/26 (ver figura seguinte e Desenhos anteriormente referidos).

Fonte: Força Aérea Portuguesa, 2017; Tratamento PROFICO AMBIENTE

Figura 5.26 – Localização de captações de água subterrânea na BA6

É de referir ainda na área de estudo do acesso do Aeroporto do Montijo à A12 a existência de duas
captações para abastecimento público a leste do Aeroporto Montijo (furo CBR2, a cerca de 80 m a
nascente do limite leste da BA6 e da rotunda da ligação do acesso do Aeroporto do Montijo à A12 na
zona da BA6) e a captação FR2, a 170 m a norte do eixo do acesso, na localidade do Samouco (ver
Figura 5.27). Na envolvente mais alargada assinala-se ainda a presença de duas outras captações de
abastecimento público (F19 e F26), cujos perímetros de proteção alargada são intersetados pela área a
intervencionar pelo acesso de ligação à A12.
Na área de intervenção do acesso identificam-se ainda várias captações privadas, destinadas a rega e
uma delas a rega e pecuária, assinaladas na Figura 5.27.
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Na Tabela 5.17 apresentam-se as principais características das captações públicas e privadas
identificadas na área de estudo do Projeto e sua envolvente próxima, disponibilizadas pela APA em
novembro de 2017 e janeiro de 2019.

Figura 5.27 – Localização de captações de água subterrânea na envolvente da área de implantação dos acessos

A captação destinada a rega e pecuária, situa-se no Alto das Vinhas Grandes (0344/05-DSGA-DDH
/79/37-05), freguesia do Samouco, concelho de Alcochete, na metade sul da área de estudo do acesso,
a nordeste do Bairro da Boa Esperança, assinalada com o n.º 7 na Figura 5.27).
No Capítulo 5.5.1.5 é apresentada uma análise mais detalhada sobre os perímetros de proteção das
captações de água subterrânea anteriormente referidos.
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Tabela 5.17 – Captações de água subterrânea (públicas e particulares identificadas na área de intervenção do projeto e sua envolvente próxima e alargada
N.º DA
CAPTAÇÃO NO
DESENHO n.º3.1

CAPTAÇÃO
SMAS

IN.º
INVENTÁRIO
SNIRH/N.º PROCESSO

LOCAL

F19

432/1009

Caneira
Montijo e Afonsoeiro
Montijo

F26

432/1010

Corte Cheias
Montijo e Afonsoeiro
Montijo

-72823

-105137

CBR2

CBR2

CAP47621
79/316-01

Samouco
Alcochete

-76051

FR2

FR2

CAP47622

Central de Bombagem
Samouco
Alcochete

FREG
CONCELHO

M
(m)

P
(m)

PROFUNDIDADE DIÂMETRO DA
COTA
DA PERFURAÇÃO PERFURAÇÃO
(m)
(mm)
(mm)

ANO DE
CONSTRUÇÃO

CAUDAL DE
EXPLORAÇÃO
(l/s)

NHE
(m)

NHD
(m)

Q
NHD
(l/s)

USO/OBS

Públicas
F19

F26

19

252

600

1999

56

21,5

32,1
0

60

Abast.
Público

23

280

550

2001

51

26,5

34,5

67

Abast.
Público

-105161

13,0

307

-

-

60

18,6

25,2

-

Abast.
Público

-75791

-105116

11,0

270

-

-

40

18,0

32,6

-

Abast.
Público

-74748

-105780

Particulares/Privadas
1

-

CAP21862

BA6-AC1
Montijo e Afonsoeiro
Montijo

-77063

-104918

12

106

-

-

-

-

-

-

Consumo
doméstico
particular

2

-

CAP21861

BA6-Alto das Pedras
Montijo e Afonsoeiro
Montijo

-76124

-106127

12

82

-

-

-

-

-

-

Consumo
doméstico
particular

3

-

-

BA6-PS1
Montijo e Afonsoeiro
Montijo

-76987

-105353

12

-

-

-

-

-

-

-

Consumo
doméstico
particular

4

-

432/779 / 79/43895

Vinhas da Guarda
Montijo e Afonsoeiro
Montijo

-75259

-105119

9,0

70

360

-

-

8,0

12,0

-

Rega

5

-

432/776 / 79/38095

Vinhas da Guarda
Montijo e Afonsoeiro
Montijo

-75269

-105099

9,0

66

320

-

0,2

18,0

28,0

-

Rega

-

CAP12921
0006/08-DSRPS
/
21.02.02.000170.20
07 (10720)

Grafanha
São Francisco
Alcochete

-73099

-104179

17,0

90,0

-

-

-

-

-

Rega

6
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-

N.º DA
CAPTAÇÃO NO
DESENHO n.º3.1

CAPTAÇÃO
SMAS

IN.º
INVENTÁRIO
SNIRH/N.º PROCESSO

7

-

0344/05-DSGADDH / 79/37-05

8

-

949/99-DSA-DRH /
79/210-98

9

-

79/322-95

10

-

186466

11

-

138880

12

-

164948

13

-

168219

14

-

110000

15

-

16

LOCAL

PROFUNDIDADE DIÂMETRO DA
COTA
DA PERFURAÇÃO PERFURAÇÃO
(m)
(mm)
(mm)

ANO DE
CONSTRUÇÃO

CAUDAL DE
EXPLORAÇÃO
(l/s)

NHE
(m)

NHD
(m)

Q
NHD
(l/s)

USO/OBS

-

-

-

-

-

-

Rega e
Exploração
Pecuária

80,0

-

-

-

-

-

13,0

80,0

-

-

-

-

-

-

Rega

-104673

5

120,0

-

-

-

-

-

-

Rega

-74879

-105207

16

72,0

-

-

-

-

-

-

Rega

-74311

-104744

13

102,0

465

-

-

17,9

24,4

-

Rega

-74429

-104883

13

72,0

-

-

-

-

-

-

Rega

Alto da Pacheca
São Francisco
Alcochete

-73789

-104222

15

108,0

-

-

-

-

-

-

Rega

90560

Alto da Pacheca
São Francisco
Alcochete

-73768

-104401

13

80

-

-

-

-

-

-

Rega

-

25031

Quinta do Cartaxo
Montijo e Afonsoeiro
Montijo

-72664

-104222

26

80

-

-

-

-

-

-

Rega

17

-

145672

Quinta do Cartaxo
Montijo e Afonsoeiro
Montijo

-72678

-104246

26

153

-

-

-

-

-

-

Rega

18

-

53801

Quinta do Cartaxo
Montijo e Afonsoeiro
Montijo

-72675

-104246

26

150

-

-

-

-

-

-

Rega

M
(m)

P
(m)

Alto
das
Vinhas
Grandes
Samouco
Alcochete

-74659

-104758

9,0

40,0

Bairro da Esperança
Montijo e Afonsoeiro
Montijo

-75179

-104999

8,0

-74399

-104809

-75069

FREG
CONCELHO

Lagoa do Barro
Montijo e Afonsoeiro
Montijo
Sitio da Vinha da
Guarda
Samouco
Alcochete
Corte do Cascalho
Samouco
Alcochete
Pinhal Redondo/Corte
da Conceição
Montijo e Afonsoeiro
Montijo
Pinhal Redondo
Montijo e Afonsoeiro
Montijo

Rega
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N.º DA
CAPTAÇÃO NO
DESENHO n.º3.1

CAPTAÇÃO
SMAS

IN.º
INVENTÁRIO
SNIRH/N.º PROCESSO

19

-

79/316-01

20

-

21

LOCAL

PROFUNDIDADE DIÂMETRO DA
COTA
DA PERFURAÇÃO PERFURAÇÃO
(m)
(mm)
(mm)

ANO DE
CONSTRUÇÃO

CAUDAL DE
EXPLORAÇÃO
(l/s)

NHE
(m)

NHD
(m)

Q
NHD
(l/s)

USO/OBS

-

-

-

-

-

-

Rega

-

-

-

-

-

-

-

Rega

5

-

-

-

-

-

-

-

Rega

-104119

9

80

400

-

3,9

12

18

-

Rega

-73558

-104019

15

81

445

-

4,2

10,5

17,7

-

Rega

-73109

-104799

13

60

-

-

-

-

-

-

Indústria

-73478

-104099

15

-

-

-

-

-

-

-

Rega

-74898

-104419

5

-

-

-

-

-

-

-75038

-104959

10

-

-

-

-

-

-

-

Rega

-73893

-104569

13

-

-

-

-

-

-

-

Rega

M
(m)

P
(m)

Samouco
Samouco
Alcochete

-76079

-105179

13

-

CAP20352

Vinhas da Guarda
Samouco
Alcochete

-75269

-105099

9

-

21.02.01.000098.20
08

Porto Velho
Samouco
Alcochete

-75179

-104609

22

-

CAP15457
79/246-02

-74099

23

-

CAP10120
79/71-98

24

-

CAP12880
79/376-00

25

-

CAP26443

26

-

CAP29290
9570

27

-

CAP29280
9548

28

56

CAP25568

FREG
CONCELHO

Conceição dos Matos
Samouco
Alcochete
Serrado-Alto
da
Pacheca
São Francisco
Alcochete
Lagoa da Pedra Compl.
Industrial
Vervite
Montijo e Afonsoeiro
Montijo
Alto da Pacheca
São Francisco
Alcochete
Porto Velho
Samouco
Alcochete
Bairro da Boa
Esperança
Montijo e Afonsoeiro
Montijo
Lagoa da Pedra
Montijo e Afonsoeiro
Montijo

Rega

N.º DA
CAPTAÇÃO NO
DESENHO n.º3.1

CAPTAÇÃO
SMAS

IN.º
INVENTÁRIO
SNIRH/N.º PROCESSO

29

-

CAP25712

LOCAL
FREG
CONCELHO
Lagoa do Barro
Montijo e Afonsoeiro
Montijo

M
(m)

P
(m)

-74098

-104809

PROFUNDIDADE DIÂMETRO DA
COTA
DA PERFURAÇÃO PERFURAÇÃO
(m)
(mm)
(mm)

17

-

-

ANO DE
CONSTRUÇÃO

CAUDAL DE
EXPLORAÇÃO
(l/s)

NHE
(m)

NHD
(m)

Q
NHD
(l/s)

USO/OBS

-

-

-

-

-

Rega

Fonte: APA, 2017 e janeiro 2019 (comunicação escrita, em resposta à solicitação de elementos efetuada – ver Anexo 4 – Consulta às Entidades, constante do Volume III
NHE – Nível hidrostático
NHD – Nível hidrodinâmico
Q NHD – Caudal extraível com aquele NHD
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5.5.1.4 CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DA MASSA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA TEJO/SADO
5.5.1.4.1

CARACTERIZAÇÃO REGIONAL

A massa de água do sistema aquífero da margem esquerda da bacia Tejo/Sado, apresenta fácies
hidrogeoquímicas distintas, designadamente: cloretada sódica e cálcica, bicarbonatada calcomagnesiana (Pliocénico); bicarbonatada sódica e cálcica (“Arenitos da Ota”) e bicarbonatada calcomagnesiana (Série calco-gresosa marinha), como referido anteriormente.
Segundo o PGRH RH5, o estado quantitativo das 20 massas de água subterrânea identificadas na
região hidrográfica é Bom.

Fonte: PGRH RH5

Figura 5.28 - Estado quantitativo das massas de água de subterrâneas na RH5

Quanto ao estado químico, apenas 2 das 20 massas de água subterrânea apresentam estado
qualitativo medíocre, não correspondendo nenhuma à Massa de Água Subterrânea da Bacia do TejoSado Margem Esquerda onde se localiza o Projeto.
Na RH5 a classificação do estado químico das 20 massas de água subterrânea existentes melhorou
entre o 1.º e o 2.º ciclo de planeamento, pois verificou-se a alteração da classificação de 6 massas de
água do estado Medíocre para Bom.
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Fonte: PGRH RH5

Figura 5.29 - Estado químico das massas de água de subterrâneas na RH5

O estado global das massas de água subterrânea resulta da combinação da avaliação do estado
quantitativo e do estado químico, sendo que na RH5, 90% das massas de água subterrânea existentes
apresentam um estado global Bom e 10% estado Medíocre, não correspondendo nenhuma à Massa de
Água Subterrânea da Bacia do Tejo-Sado Margem Esquerda onde se localiza o Projeto.
As principais pressões quantitativas e qualitativas desta massa de água resultam de várias atividades
humanas, relacionadas com a captação de água e com as cargas poluentes por setor de atividade
económica.
Na tabela seguinte apresenta-se um extrato da ficha de caraterização da massa de água subterrânea
Bacia do Tejo/Sado Margem Esquerda constante do Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do
Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) (2016 - 2021) (APA, 2016a), observando-se que as pressões não são
significativas relativamente à captação de água, mas são significativas relativamente a cargas
poluentes dos setores Agrícola e Pecuária.
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Tabela 5.18 – Pressões quantitativas e qualitativas da massa de água subterrânea da bacia do Tejo/Sado Margem Esquerda

Fonte: PGRH RH5

5.5.1.4.2

CARACTERIZAÇÃO LOCAL - MONTIJO

Com base nos Estudos de Caracterização Biofísica e Estado do Ambiente realizados pela CM do
Montijo (rev. 2016), é possível apresentar uma breve caracterização hidroquímica da água subterrânea
captada nas várias captações de abastecimento público do concelho de Montijo, nomeadamente das
localizadas a sul da área a intervencionar pelo futuro acesso do Aeroporto do Montijo à A12 (F19 e
F26). As considerações relativas a valores limite legislados são feitas com base no Decreto-Lei n.º
306/2007, de 27 de agosto, que estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo
humano, uma vez que a água captada apenas sofre um tratamento de desinfeção antes da sua
distribuição.
Foram analisados os seguintes parâmetros: condutividade elétrica, pH, dureza total, alcalinidade,
cálcio, magnésio, sódio e cloreto.
Através do diagrama de Piper apresentado na figura seguinte, verifica-se que predominam as fácies
bicarbonatadas cálcica e cálcico-sódicas, surgindo ainda 3 captações com fácies cloretada sódica, uma
delas a F19. Uma observação mais atenta indica que a fácies cloretadas sódica aparece associada a
captações com menor profundidade e aproveitamento de níveis ligeiramente superiores, quando
comparadas com as restantes.
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Fonte: Estudos de Caraterização biofísica do PDM de Montijo (Rev. 2), 2016

Figura 5.30 - Projeção do diagrama de Piper para a água captada na Zona este do concelho de Montijo

Através da análise da Figura 5.31 verifica-se também que águas mais mineralizadas apresentam fácies
bicarbonato cálcica, enquanto as águas menos mineralizadas estão associadas a fácies cloretada
sódica.
A maior ou menor contribuição das camadas da base do Pliocénico e do Miocénico superior a médio, é
o fator que mais influencia estas diferenças de fácies e mineralização da água captada. Assim, as
captações que aproveitam predominantemente as camadas do Pliocénico, relativamente às do
Miocénico, apresentam fácies essencialmente cloretada sódica e uma baixa mineralização. As
captações cuja contribuição é essencialmente das camadas Miocénicas, apresentam
predominantemente águas de fácies bicarbonatada cálcica, bem como uma maior mineralização
quando comparadas com as restantes.
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Figura 5.31 - Projeção de diagramas de Stiff referentes à fácies hidroquímica da água subterrânea captada para
abastecimento público no concelho de Montijo

5.5.1.5 PERÍMETRO DE PROTEÇÃO DE CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Segundo a base de dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (APA/SNIRH),
identificam-se na área a intervencionar pelo acesso de ligação do Aeroporto do Montijo à A12,
perímetros de proteção de captações de água subterrânea, os quais são abrangidos pela diretriz do
referido acesso. Salienta-se que, a área dos perímetros de proteção intersetada pelo acesso
corresponde apenas à zona de proteção alargada desses perímetros de proteção (Figura 5.32 e
Desenho n.º 3.1, constante do Volume IV - Anexo Cartográfico).
Os perímetros de proteção das captações de água subterrânea são enquadrados pelo Decreto-Lei n.º
382/99, de 22 de setembro, que estabelece as normas e critérios para a delimitação dos perímetros de
proteção das captações de água subterrânea, destinadas ao abastecimento público, com a finalidade
de proteger a qualidade das águas dessas captações.
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O perímetro de proteção é a área contígua à captação na qual se interditam ou condicionam as
instalações e as atividades suscetíveis de poluírem as águas subterrâneas, que engloba as seguintes
zonas:
a) Zona de proteção imediata — área da superfície do terreno contígua à captação em que, para
a proteção direta das instalações da captação e das águas captadas, todas as atividades são,
por princípio, interditas;
b) Zona de proteção intermédia — área da superfície do terreno contígua exterior à zona de
proteção imediata, de extensão variável, tendo em conta as condições geológicas e estruturais
do sistema aquífero, definida por forma a eliminar ou reduzir a poluição das águas
subterrâneas, onde são interditas ou condicionadas as atividades e as instalações suscetíveis
de poluírem aquelas águas, quer por infiltração de poluentes, quer por poderem modificar o
fluxo na captação ou favorecer a infiltração na zona próxima da captação;
c) Zona de proteção alargada — área da superfície do terreno contígua exterior à zona de
proteção intermédia, destinada a proteger as águas subterrâneas de poluentes persistentes,
tais como compostos orgânicos, substâncias radioativas, metais pesados, hidrocarbonetos e
nitratos, onde as atividades e instalações são interditas ou condicionadas em função do risco
de poluição das águas, tendo em atenção a natureza dos terrenos atravessados, a natureza e a
quantidade de poluentes, bem como o modo de emissão desses poluentes.
Na zona de proteção alargada são condicionadas, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei
382/99, de 22 de setembro, ficando sujeitas a parecer prévio vinculativo da ARH do Tejo, I. P., as
seguintes atividades e instalações:
a) A instalação de coletores de águas residuais e estações de tratamento de águas residuais, os
quais podem ser permitidos desde que respeitem critérios rigorosos de estanquicidade,
devendo as estações de tratamento de águas residuais estar ainda sujeitas a verificações
periódicas do seu estado de conservação;
b) As fossas de esgoto, as quais podem ser permitidas desde que respeitem rigorosos critérios de
estanquicidade, devendo as fossas existentes ser substituídas e ou reconvertidas em sistemas
estanques e, logo que estejam disponíveis sistemas públicos de saneamento de águas
residuais nestas zonas, devem ser desativadas todas as fossas com a efetivação da ligação
predial ao sistema de saneamento;
c) As oficinas, estações de serviço de automóveis, postos de abastecimento e áreas de serviço de
combustíveis e infraestruturas aeronáuticas existentes à data da presente portaria são
permitidas desde que seja garantida a impermeabilização do solo sob as zonas afetas à
manutenção, reparação e circulação de automóveis e aeronaves, bem como as zonas de
armazenamento de óleos e lubrificantes, devendo, em qualquer caso, ser garantida a recolha e
ou tratamento de efluentes;
d) As pedreiras e explorações mineiras, bem como quaisquer indústrias extrativas, as quais
podem ser permitidas desde que não provoquem a deterioração da qualidade da água,
nomeadamente através da lavagem de britas e descarga de lamas, e ou diminuição das
disponibilidades hídricas que comprometam o normal funcionamento dos sistemas de
abastecimento.

63

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES  RELATÓRIO SÍNTESE
VOLUME II.B – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E SUA EVOLUÇÃO SEM PROJETO
JULHO 2019  VERSÃO 02

Segundo o n.º 5 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, na zona de proteção
alargada são interditas as seguintes atividades e instalações:
a)
b)
c)
d)
e)

Transporte de hidrocarbonetos, de materiais radioativos e de outras substâncias perigosas;
Depósitos de materiais radioativos, de hidrocarbonetos e de resíduos perigosos;
Canalizações de produtos tóxicos;
Refinarias e indústrias químicas;
Lixeiras e aterros sanitários.

Na área de estudo atravessada pelo acesso, desenvolvem-se atividades agrícolas diversas, abrangendo
os referidos perímetros de proteção áreas edificadas da localidade do Samouco, concelho de
Alcochete, e também do Montijo (ver Figura 5.32). A azul, assinalam-se as captações públicas, e a rosa
as captações particulares. Dentro do perímetro da BA6 assinalam-se as captações de abastecimento da
Base Aérea.

Fonte: APA, 2017 e APA 2019, (comunicação escrita, em resposta à solicitação de elementos efetuada – ver Anexo 4 – Consulta às Entidades,
constante do Volume III. Tratamento PROFICO AMBIENTE

Figura 5.32 – Captações de água subterrânea na área estudo e respetivos perímetros de proteção

Os perímetros de proteção das captações localizadas próximo da área de estudo foram aprovados
pelas seguintes portarias:


Portaria n.º 1188/2010, de 17 de novembro, que aprova a delimitação dos perímetros de
proteção das captações designadas por CBR2 e FR2 do polo de captação do Samouco, alterada
pela Portaria n.º 97/2011, de 9 de março.
A zona de proteção alargada abrange a área de estudo da ligação do acesso do Aeroporto do
Montijo à A12 na zona da BA6.
A zona de proteção intermédia tem o limite sul a cerca de 20 m de distância ao eixo da área de
estudo do acesso sem abranger o traçado.
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A zona de proteção imediata dista 110 m do eixo da área de estudo do acesso na proximidade
da BA6.


Portaria n.º 220/2014, de 22 de outubro, relativa às captações dos SMAS do Montijo F19 e F2,
existentes na zona do Seixalinho. A zona de proteção alargada abrange marginalmente uma
pequena parte do setor poente da área de estudo do acesso;



Portaria n.º 220/2014, de 22 de outubro, relativa às captações dos SMAS do Montijo F15, F21
e F26, existentes a sul do setor nascente da área de estudo do acesso de ligação do Aeroporto
do Montijo à A12. A zona de proteção alargada abrange uma parte significativa do referido
setor nascente da área de estudo do acesso na zona de Bela Colónia, Lagoa da Pedra e
prolonga-se para norte da A12.

Na Figura 5.33 e Figura 5.34 apresentam-se os detalhes dos referidos perímetros de proteção, onde se
verifica a sobreposição dos mesmos com uma parte da área de estudo do acesso à A12,
respetivamente na metade poente da área de estudo do traçado e no setor nascente na zona de
ligação à A12.

Fonte: APA, 2017, Tratamento PROFICO AMBIENTE

Figura 5.33 – Perímetros das zonas de proteção alargada, intermédia e imediata das captações CBR2 e FR2 da Câmara
Municipal de Alcochete e da captação F2 e F19 dos SMAS do Montijo
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Fonte: APA, 2017, Tratamento PROFICO AMBIENTE

Figura 5.34 – Perímetros das zonas de proteção alargada das captações F15, F21 e F26 dos SMAS do Montijo
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5.5.1.6 VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO
De acordo com a classificação EPPNA - INAG, que analisa a vulnerabilidade à poluição do aquífero
(superficial), baseada na interpretação da litologia, a área de estudo apresenta uma vulnerabilidade
alta (v3) por se tratar de um aquífero em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com as
águas superficiais (Tabela 4.19).
Segundo o PBH do Rio Tejo, que utilizou o método DRASTIC (este baseado na soma ponderada de
parâmetros hidrogeológicos, como a profundidade do nível das águas subterrâneas (D), a taxa anual
de recarga (R), a natureza litológica do aquífero (A), a topografia (T), o impacte na zona saturada (i) e a
condutividade hidráulica (C), a área de estudo apresenta índices DRASTIC entre 140 e 159, o que em
termos qualitativos corresponde a vulnerabilidade intermédia.
Tabela 4.19 - Classes de vulnerabilidade (EPPNA)
AQUÍFERO

VULNERABILIDADE À
POLUIÇÃO

INDICADOR

Aquífero em rochas carbonatadas de elevada carsificação

alta

v1

Aquífero em rochas carbonatadas de carsificação média a alta

média a alta

v2

Aquífero em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água de
alta
superfície

v3

Aquífero em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com a água de
média
superfície

v4

Aquífero em rochas carbonatadas

média a baixa

v5

Aquífero em rochas fissuradas

baixa e variável

v6

Aquífero em sedimentos consolidados

baixa

v7

Inexistência de aquíferos

muito baixa

v8

O risco de poluição da massa de água subterrânea está intrinsecamente relacionado com a atividade
do aeroporto e com a circulação rodoviária no acesso de ligação entre o Aeroporto do Montijo e a A12,
pelo que a caracterização do risco se restringe à caracterização da vulnerabilidade à poluição.
Salienta-se ainda que a área de estudo se insere na designada Zona Vulnerável n.º 5 (Tejo), como se
observa na figura seguinte.
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Fonte: PBH Tejo (APA, 2016)

Figura 5.35 - Zonas vulneráveis na RH5

As Zonas Vulneráveis são as áreas que drenam para as águas poluídas ou suscetíveis de serem poluídas
por nitratos e onde se praticam atividades agrícolas que possam contribuir para a poluição das
mesmas.
A Zona Vulnerável do Tejo foi delimitada pela Portaria n.º 164/2010 de 16 de março, abrangendo
território de numerosos concelhos desde Constância a norte, até Palmela a sul, incluindo o concelho
do Montijo. Posteriormente, foi aprovado pela Portaria n.º 259/2012 de 28 de agosto, o Programa de
Ação para as zonas vulneráveis de Portugal Continental, que tem como objetivos reduzir a poluição
das águas causada ou induzida por nitratos de origem agrícola e impedir a propagação desta poluição
nas zonas vulneráveis.
Encontra-se presentemente em fase de conclusão um Estudo Hidrogeológico especificamente
desenvolvido para a área de estudo do Projeto em avaliação, cujo objetivo é conhecer, de modo
aprofundado, as características e comportamento das águas subterrâneas e captações presentes. O
contexto que determinou a realização deste estudo por parte da ANA (em articulação com as Câmaras
Municipais de Alcochete e do Montijo) encontra-se detalhado no subcapítulo da avaliação de impactes
do fator ambiental Recursos Hídricos Subterrâneos constante do Volume II.C.
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A modelação numérica que se encontra a ser realizada no âmbito do referido estudo, ajudará a avaliar
a vulnerabilidade e o risco na área de estudo do Projeto. Nesse contexto, será avaliada a possibilidade
de aplicar o índice DRASTIC (ou o índice GOD) ao subsistema profundo, já que os dados relativos à
vulnerabilidade à poluição anteriormente apresentados dizem respeito ao subsistema superficial.
O referido estudo permitirá enquadrar detalhadamente as soluções de projeto de minimização do
risco de eventual contaminação relacionada com a atividade do Aeroporto e da circulação rodoviária
no respetivo acesso de ligação à A12 (capítulo 7 Volume II.C).

5.5.1.7 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
5.5.1.7.1

INTRODUÇÃO

Na área da BA6 não existem quaisquer infraestruturas municipais de abastecimento de água e, de
acordo com a informação obtida junto de responsáveis da Câmara Municipal do Montijo e serviços
Municipalizados (no decurso da elaboração do Projeto e do EIA), o atual sistema de abastecimento de
água do Montijo não dispõe de capacidade para fornecer ao futuro Aeroporto Montijo a água potável
necessária, quer em termos de captação, quer em termos de transporte e reserva.
Assim sendo, será necessário proceder a algumas alterações no sistema de abastecimento da cidade
do Montijo (ver descrição das soluções de projeto constantes do Volume II.A, subcapítulo 3.3.6.11.2).
Atendendo a esse aspeto e também ao facto de a origem da água para abastecimento urbano ao
concelho do Montijo ser exclusivamente subterrânea, considera-se pertinente apresentar uma breve
caracterização do referido sistema
Ainda de referir que, considerou-se ainda relevante efetuar uma breve caracterização do sistema de
abastecimento de água ao concelho de Alcochete, dado existirem duas captações de água subterrânea
localizadas neste concelho, cuja proximidade às soluções de projeto desenvolvidas para o acesso
rodoviário poderão implicar alterações ao nível do sistema de abastecimento (ver avaliação de
impactes do Fator Ambiental Recursos Hídricos Subterrâneos – Volume II.C).
5.5.1.7.2

SISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DO MONTIJO

O sistema de abastecimento municipal do Montijo serve a área da cidade do Montijo e é composto por
cinco furos de captação (F2, F15, F19, F21 e F26) com profundidade média de 250 m e três
reservatórios elevados: Caneira, Corte das Cheias e Aldeia da Vila (ver Desenho n.º C.6, Volume III Anexo 3.1).
O controlo da qualidade da água para abastecimento público, destinada ao consumo humano, é
assegurado por colheitas efetuadas nas captações, reservatórios e redes, segundo parâmetros,
frequência de amostragem e análises discriminadas na legislação em vigor aplicável.

69

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES  RELATÓRIO SÍNTESE
VOLUME II.B – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E SUA EVOLUÇÃO SEM PROJETO
JULHO 2019  VERSÃO 02

Fonte: Relatório fundamentado de avaliação da execução do Plano Diretor Municipal de Montijo, 2008

Figura 5.36 – Sistema de Abastecimento de Água - Montijo
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Tal como já referido, no concelho de Montijo a água captada e destinada ao abastecimento público
tem origem no aquífero da Bacia Tejo/Sado (Massa de Água Bacia do Tejo/Sado-Margem Esquerda).
Na tabela seguinte apresentam-se os valores referentes aos dados do ano de 2010 em termos de
volumes captados e horas de bombagem. Conforme já referido anteriormente, parte das captações
que abastecem o sistema Montijo, e poderão assegurar o abastecimento ao Aeroporto do Montijo, no
caso de serem construídas as duas adutoras que irão ligar aos reservatórios elevados da Caneira e de
Corte das Cheias, são as F2, F15, F19, F21 e F26.
Tabela 5.19 - Volumes de água captados e horas de bombagem (ano 2010)

Apresenta-se ainda os dados mais recentes disponibilizados pela Câmara Municipal do Montijo, para
2018, os Volumes Captados, Caudal de Exploração e Horas de Funcionamento, para as captações F15,
F21 e F26.
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Tabela 5.20 – Volumes captados – 2018 (F15, F21 e F26)
VOLUMES CAPTADOS
CAPTAÇÃO

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

F15

16 488

13 752

15 624

13 824

16 056

12 096

18 576

15 192

14 976

15 192

14 976

16 848

183 600

F21

78 012

63 985

70 483

71 932

97 671

94 544

95 578

107 136

102 651

88 283

79 034

82 990

1 032 299

67 400

53 200

60 588

44 748

57 428

70 980

73 710

97 882

70 196

61 258

44 036

61 258

762 684

F26

Ago

Set

Out

Nov

Total
3
(m /mês)

Jan

Dez

Tabela 5.21 – Caudal de Exploração – 2018 (F15, F21 e F26)
CAUDAL DE EXPLORAÇÃO
CAPTAÇÃO
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Ano
3
(m /h)

Dez

F15

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

F21

198

197

199

198

197

196

194

192

192

192

195

196

195

F26

200

200

198

198

196

195

195

218

218

218

218

218

206

Tabela 5.22 – Horas de funcionamento (bombagem) – 2018 (F15, F21 e F26)
HORAS DE FUNCIONAMENTO
CAPTAÇÃO

72

F15

Jan
229

Fev
191

Mar
217

Abr
192

Mai
223

Jun
168

Jul
258

Ago
211

Set
208

Out
211

Nov
208

Dez
234

Total
(h)
2 550

F21

394

324

355

363

495

483

493

557

536

461

406

424

5 291

F26

337

266

306

226

293

364

378

449

322

281

202

281

3 705

Pode ainda referir-se que, atualmente se procuram criar polos de captação/distribuição e respetivos
reservatórios, de forma a estabilizar as cotas piezométricas do sistema de abastecimento de água de
determinada área, tendo em consideração as variações contínuas do consumo diário (horas de ponta
de consumo, etc.).
A evolução do consumo de água tem sido sempre crescente durante os últimos anos, não só pelo
aumento de habitantes servidos pelas redes de abastecimento público, como também pelo aumento
das necessidades das atividades instaladas no território. Segundo estimativas efetuadas por PLANEGE
(1997) a capitação média do concelho é de 135l/hab/dia e a capitação na zona urbana (Montijo,
Afonsoeiro e Atalaia) de 220 l/hab/dia.
Tendo em conta o potencial risco de contaminação dos solos e das águas superficiais, que, por
infiltração, poderão atingir os aquíferos captados, torna-se necessário efetuar a proteção e
manutenção de todas as captações, com especial enfoque sobre aquelas que se encontram dentro do
perímetro urbano e a adequada monitorização da qualidade da água. Para além disso, é também
fundamental existir um cadastro atualizado de todos os furos existentes, dos caudais captados e dos
subsistemas aquíferos donde a água é extraída.
5.5.1.7.3

SISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE ALCOCHETE

No Município de Alcochete o serviço público de abastecimento de água é gerido pela Câmara
Municipal estando o território dividido em três zonas de abastecimento:




Zona A – Alcochete/ São Francisco;
Zona B – Samouco;
Zona C – Fonte da Senhora/Passil.

A água fornecida pela Câmara Municipal é de origem subterrânea e é captada em furos existentes no
território concelhio. A desinfeção da água distribuída é efetuada em postos de cloragem associados às
captações.
A zona de abastecimento que se destaca pelo número total de habitantes abrangidos é a zona A, que
integra as freguesias de Alcochete e São Francisco e que serve uma população de 11 401 habitantes.
A zona B que corresponde à freguesia de Samouco serve uma população de 2 788 habitantes e por
último a zona C, que integra os lugares da Fonte da Senhora e do Passil, serve 903 habitantes.
As infraestruturas que integram o sistema de abastecimento de água do Município são as seguintes:







Captações - 7 unidades;
Instalações de tratamento – 6 unidades;
Estações elevatórias – 1 unidade (Zona A);
Adutoras - 1,7 km;
Reservatórios - 4 unidades;
Rede de distribuição de água - 92,7 km.

A área de estudo do Aeroporto do Montijo poderá ter interferência no sistema de abastecimento da
Zona B, captações de água existentes no Samouco (CBR2 e FR2).
O sistema de abastecimento de água do Município integra 1,70 km de adutoras. No entanto na zona B
corresponde 320 m para a captação CBR2 e 58 m para a captação FR2.
Na Zona B existe também um reservatório elevado do Samouco, com uma capacidade de 150 m 3.
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O sistema de abastecimento de água do Município integra cerca de 93 km de rede de distribuição, dos
quais 5,58 km no Samouco Centro e 7,85 km no Samouco.
Tal como já referido, existem duas captações na área de estudo, a CBR2 e a FR2, cujos valores de
captação mensal para os anos de 2016, 2017 e 2018, foram cedidos pela Câmara Municipal de
Alcochete, e se apresentam na tabela seguinte:
Tabela 5.23 – Volumes mensais captados nas captações CBR2 e FR2 – Anos de 2016, 2017 e 2018
MÊS

2016 – Vol. m

3

2017– Vol. m

3

2018– Vol. m

3

FR2

CBR2

FR2

CBR2

FR2

CBR2

Jan

9 731

9 772

10 166

10 739

10 452

9 894

Fev

8 972

8 701

9 952

10 461

8 477

10 734

Mar

10 833

12 480

11 457

13 485

19 822

1 728*

Abr

10 864

12 393

11 784

15 732

19 968

0*

Maio

10 823

13 220

11 683

17 401

18 868

3 065*

Jun

13 061

15 807

10 804

17 909

12 270

13 570

Jul

14 708

18 195

11 134

19 602

12 674

16 060

Ago

13 900

18 244

11 373

21 209

12 313

16 897

Set

12 752

16 283

10 781

20 745

11 679

15 771

Out

11 872

14 322

10 846

16 546

12 194

13 674

Nov

10 658

12 337

8 835

10 231

13 638

5 238

Dez

9 374

10 154

9 563

10 269

10 382

10 359

137 548

161 908

128 328

184 329

162 737

116 990

TOTAL

*paragem da captação para manutenção

5.5.1.8 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO
Em caso de não concretização do Projeto não se preveem alterações significativas ao nível dos
recursos hídricos subterrâneos.
Em termos de disponibilidades de água e ao nível mais local não se prevê que os volumes de água
extraídos sofram acréscimos significativos As tendências de crescimento populacional são
relativamente reduzidas (ver Capítulo 4.13.3.2 do Volume II.B) e não se conhecem projetos previstos
para o concelho do Montijo de cariz turístico, industrial ou agrícola (ver Volume III - Anexo 4) com
consumos expressivos de água. No quadro das alterações climáticas, a diminuição da precipitação a
médio/longo prazo poderá conduzir a uma redução da recarga da massa de água subterrânea com
eventual rebaixamento dos níveis piezométricos.
Há ainda a ter em conta as medidas previstas no PGRH RH5, no âmbito da promoção da
sustentabilidade das captações de água com vista à redução de consumos e uso mais eficiente da água
Um exemplo prático de implementação destas medidas é a campanha de âmbito nacional “Feche a
Torneira”, promovida pelo Ministério do Ambiente, Águas de Portugal, Agência Portuguesa do Ambiente e
ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos à qual o município do Montijo aderiu, e
cujo objetivo é alterar hábitos de consumo.
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Por último refere-se ainda que ao nível quantitativo as medidas previstas no Plano de Bacia apontam
para a delimitação de zonas de máxima infiltração no solo em articulação com o Regime Jurídico da
REN. O objetivo é garantir o equilíbrio entre as captações e as recargas médias anuais a longo prazo
com o objetivo de alcançar uma utilização sustentável do recurso.
Também a promoção da reutilização de águas residuais urbanas tratadas e de águas pluviais é uma
medida indicada no Plano de Bacia. A SIMARSUL - Saneamento da Península de Setúbal, S.A, entidade
responsável pelo tratamento de águas residuais domésticas produzidas no município do Montijo
(entre outros), equaciona que, futuramente, a ETAR do Seixalinho possa “disponibilizar” águas
residuais tratadas para rega. Esta reutilização permitirá reduzir os consumos de água subterrânea a
nível local.
Ao nível qualitativo, não é expectável que o estado de Bom da massa de água venha a alterar-se,
muito pelo contrário. As medidas previstas para a massa de água PTT3 - Massa de Água Bacia do TejoSado/Margem Esquerda constantes do Anexo III da Parte 5 do PGRH RH5, apontam para a recuperação
de passivos ambientais como sejam a Zona da Quimiparque no Barreiro e o Parque de Lamas de Zinco,
a zona da Siderurgia Nacional no Seixal, o Estaleiro da Margueira em Setúbal, a melhoria da gestão de
efluentes pecuários e de efluentes agroindustriais, a adoção de um novo Código de Boas Práticas
Agrícolas, contemplando disposições para o azoto e para o fósforo. A sua implementação
contribuirá/têm contribuído para que o estado da massa de água seja progressivamente melhorado,
tendência que se prevê continue futuramente.

5.5.2 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
5.5.2.1 METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a caracterização dos recursos hídricos superficiais consistiu, numa
primeira fase, na análise da cartografia base à escala 1:25 000, na definição da área de estudo e em
visitas de reconhecimento ao local, complementadas, numa segunda fase, pela identificação e análise
da informação existente, nomeadamente a disponibilizada pelas entidades competentes e, por outras,
entretanto consultadas.
A área de estudo considerada para o presente fator ambiental é composta pela área a intervencionar
pelo Projeto e respetiva rede hidrográfica diretamente afetada pelo Projeto. Esta área é enquadrada
na respetiva massa de água, bacia hidrográfica e região hidrográfica.
A Caracterização da Situação de Referência que se apresenta engloba a análise dos aspetos
hidrográficos e hidrológicos, das disponibilidades hídricas, dos usos da água, a identificação das fontes
poluentes e a caracterização/avaliação do estado qualitativo das massas de água potencialmente
afetadas pela futura implantação do Aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades.
A elaboração deste fator ambiental incluiu a consulta dos seguintes documentos/informação:






Cartas Militares na escala 1:25 000 da área abrangida pelo Aeroporto do Montijo e Respetivas
Acessibilidades, publicadas pelo Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE);
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) (PGRH RH5) (2016 2021) (APA, maio 2016);
Plano de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI) da Região Hidrográfica – Tejo e Ribeiras do
Oeste (RH5) (APA, maio de 2016);
Avaliação Preliminar dos Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do
Oeste – RH5A (APA, novembro 2018)
Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo (POE Tejo) (em fase de aprovação) – versão para
disponibilização;
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Monitorização da Qualidade da Água dos Meios Recetores na Área de Concessão da LVT –
Estuário do Tejo – Relatório Anual (novembro 2016/agosto 2017), AmbiPar Control, Lda. para
Águas do Tejo Atlântico, Grupo Águas de Portugal;
Monitorização da Qualidade da Água dos Meios Recetores na Área de Concessão da LVT –
Estuário do Tejo – Relatório Anual (novembro 2016/agosto 2017), AmbiPar Control, Lda. para
Águas do Tejo Atlântico, Grupo Águas de Portugal;
João M. Neto (2014). Estabelecimento de Sistemas de Classificação, Avaliação do Estado das
Massas de Água Costeiras e de Transição, desenvolvimento de metodologias para a
identificação de pressões significativas e acompanhamento do Exercício de Intercalibração –
Elemento Biológico Macroinvertebrados Bentónicos. Report produced to APA (Agência
Portuguesa do Ambiente) in the aim of EEMA project (Avaliação do estado ecológico das
massas de água costeiras e de transição adjacentes e do potencial ecológico das massas de
água fortemente modificadas - POVT-12-0133-FCOES-00017). 37pp;
Informação diversa disponibilizada pelas diversas entidades consultadas (Câmara Municipal do
Montijo, Câmara Municipal de Alcochete, Força Aérea Portuguesa, SIMARSUL, Baía do Tejo,
etc.) (ver Volume III – Anexo 4).

No âmbito da elaboração da componente Estado Qualitativo da Massa de Água procedeu-se à
realização de uma campanha de amostragem para recolha de dados relativos à qualidade da água
(química e ecológica), de modo a melhor suportar a avaliação de impactes do projeto em análise.
As questões relacionadas as servidões e restrições de utilidade pública, nomeadamente no que
respeita ao Domínio Público Hídrico, Jurisdição Portuária e Reserva Ecológica Nacional (Proteção do
Estuário do Tejo) são analisadas no capítulo do Uso do Solo e Ordenamento do Território.
Relativamente aos riscos de inundação, esta temática é abordada:



No capítulo do Uso do Solo e Ordenamento do Território, onde é efetuado o enquadramento
da área em análise nos IGT respetivos;
No capítulo das Alterações Climáticas, onde são enquadrados os vários cenários climáticos e
analisadas as respetivas vulnerabilidades da área em estudo, nomeadamente no que respeita
aos riscos de inundação.

De referir ainda que, dada a interligação existente entre este fator ambiental e os aspetos
relacionados com a Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar e os Sistemas Ecológicos - Ecologia
Aquática, foi efetuado, sempre que considerado necessário, referência ao conteúdo dos referidos
fatores ambientais.

5.5.2.2 CARACTERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA E HIDROLÓGICA
5.5.2.2.1

ENQUADRAMENTO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TEJO

A área de intervenção do Projeto (que inclui o Aeroporto do Montijo e as respetivas acessibilidades
rodoviárias previstas – acesso de ligação à A12 – solução base e solução alternativa e beneficiação do
acesso ao Cais do Seixalinho) localiza-se na Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5),
situando-se na margem esquerda do Rio Tejo, em território dos concelhos do Montijo
(maioritariamente) e de Alcochete, na área da BA6 adjacente ao Estuário do Rio Tejo (Figura 5.37 e
Desenho n.º 3.2, constante do Volume IV – Anexo Cartográfico).
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Localização do
Projeto

Fonte: PGRH RH5, 2016

Figura 5.37 – Delimitação geográfica da bacia hidrográfica do Rio Tejo

Segundo a informação constante do PGRH, a RH5 é uma região hidrográfica internacional com uma
área total em território português de 30 502 km2 e integra a bacia hidrográfica do Rio Tejo e ribeiras
adjacentes, as bacias hidrográficas das Ribeiras do Oeste, as respetivas águas subterrâneas e águas
costeiras adjacentes, conforme Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 117/2015, de 23 de junho.
Por sua vez, a bacia hidrográfica do Tejo abrange uma área total de 80 797,20 km 2, dos quais 55 781,0
km2 (69,04%) situam-se em Espanha e 25 015,51 km2 (30,96%) em Portugal.
O Rio Tejo nasce na Serra de Albarracín (Espanha) a cerca de 1 600 m de altitude e apresenta um
comprimento de 1 100 km, dos quais 230 km em Portugal e 43 km de troço internacional, definido
desde a foz do Rio Erges até à foz do Rio Sever. Os principais afluentes do Rio Tejo em território
espanhol são: o Rio Jarama (11 600 km2), o Rio Alberche (4 100 km2), o Rio Tietar (4 500 km2) e o Rio
Alagon (5 400 km2) na margem direita; e o Rio Guadiela (3 500 km2) e Rio Almonte (3 100 km2), na
margem esquerda. Em Portugal, os principais afluentes são os Rios Erges, Pônsul, Ocreza e Zêzere, na
margem direita, e os rios Sever e Sorraia, na margem esquerda. Destes afluentes merecem referência
especial, pela dimensão das bacias hidrográficas, o Rio Zêzere (4 980 km2) e o Rio Sorraia (7 520 km2),
que totalizam cerca de 50% da área da bacia portuguesa (PGRH RH5, 2016).
Ainda de acordo com a informação constante do Plano de Bacia, a bacia hidrográfica do Tejo
apresenta uma elevada diversidade de ecossistemas dulçaquícolas naturais, em consequência da
heterogeneidade geoclimática e geomorfológica fluvial existente. Na sua extensão territorial, esta
bacia reúne um número bastante diversificado de habitats, incluindo locais com elevada riqueza e
diversidade faunística e florística e onde ocorrem espécies com considerável valor conservacionista.
No âmbito do 2.º ciclo de planeamento da Região Hidrográfica RH5 (206-2021), foram consideradas
404 massas de água naturais, das quais 394 da categoria rios, 4 de transição e 6 costeiras. Na figura
seguinte é possível visualizar a delimitação das massas de água superficiais da RH5.
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Fonte: PGRH RH5, 2016

Figura 5.38 – Delimitação das massas de água superficiais

A área de implantação do Aeroporto do Montijo e do acesso ao Cais do Seixalinho, cuja beneficiação
se prevê no âmbito do Projeto em análise, drenam para uma das quatro massas de água de transição
do Estuário do Rio Tejo - Tejo-WB1 - identificadas na tabela seguinte. Esta massa de água é ainda
aquela onde se verificará a construção do trecho final de prolongamento da pista do Aeroporto do
Montijo.
A massa de água Tejo-WB2 corresponde à massa de água do setor montante do Estuário do Rio Tejo
onde se observa a confluência do rio Sorraia e para onde drena a área de implantação do acesso
rodoviário de ligação à A12 (ver Tabela 5.24 e Desenho n.º 3.2 do Volume IV - Anexo Cartográfico).
Tabela 5.24 – Massas de água de transição na RH5 – Tejo- WB1 e Tejo - WB2

Fonte: PGRH RH5, 2016
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5.5.2.2.2

ESTUÁRIO DO TEJO

A BA6, onde se prevê a implantação do Aeroporto do Montijo, confina a norte, a oeste e a sul com o
Estuário do Tejo (ver Desenho n.º 3.2 do Volume IV - Anexo Cartográfico).
O Estuário do Tejo abrange uma área de 325 km2 e um comprimento aproximadamente de 80 km,
desde a embocadura em São Julião da Barra e a localidade de Muge que corresponde ao limite de
propagação da maré para montante no Estuário. Além da afluência de maré, contam-se também as
afluências de água doce dos afluentes Sorraia na margem esquerda e Trancão na margem direita.
A área do Estuário abrange as lezírias, mouchões, esteiros e pequenas lagunas, e a grande área central
que corresponde ao designado Mar da Palha. A área inundável pela maré varia entre 340 km2 em maré
viva e 300 km2 em maré morta.
As áreas de lodos que ficam a descoberto nas marés mortas são muito mais expressivas na margem
esquerda do Estuário.
De realçar a importância do Estuário do Tejo que desempenha um papel ecológico fundamental dada a
sua enorme produtividade associada aos habitats da zona húmida estuarina e habitats terrestres, bem
como a elevada diversidade biológica e paisagística. De salientar, a sua importância para a avifauna
aquática migradora e enquanto zona de crescimento para os juvenis de inúmeras espécies de peixe e
crustáceos, muitas delas com interesse comercial.
No POE Tejo (em fase de aprovação) o Estuário do Tejo foi dividido em oito setores (subunidades
homogéneas), para as quais o Plano prevê distintos objetivos de gestão. A BA6 confina a norte e a
oeste com o Setor 6 e a sul com o Setor 5 (Figura 5.39)

Localização do
Projeto

Fonte: POE Tejo (em fase de aprovação) – versão para disponibilização – Fase 2 – Março 2011

Figura 5.39 – Identificação dos setores para o Estuário do Tejo
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As principais características dos setores do Estuário confinantes com a BA6 são as seguintes
(Fonte: POE Tejo):


Sector 5 – possui uma porção do Estuário com extensas áreas de sapal e zona entre-marés,
sendo uma área de elevada importância para a avifauna. Inclui uma pequena área de ZPE que
corresponde aos sapais e salinas de Sarilhos Pequenos, estando uma importante parte deste
setor classificada com biótopos de valor excecional e alto. A predominância da componente
industrial em relação à urbana é menor comparativamente o sector 4;



Sector 6 – Consiste numa zona com uma topografia de fundo complexa com canais, ilhas e
extensas zonas de espraiados de maré. Corresponde à área mais relevante para a conservação
da natureza e biodiversidade no Estuário do Tejo, incluindo as áreas classificadas existentes no
Estuário (Reserva Natural, ZPE, SIC e Sítio Ramsar). Este setor inclui ainda a maior área de
sapal do Estuário do Tejo e praticamente toda a sua área se encontra classificada com valor
excecional e alto. Neste setor localizam-se áreas de concentração e habitat de juvenis de
algumas espécies de peixes, sendo igualmente aqui que se localizam as aquiculturas e as
salinas do Estuário.

De acordo com o PGRH RH5 (2016), o escoamento anual médio do Estuário do Tejo é de 165 hm3. Em
anos húmidos o valor pode atingir os 310 hm3 e num ano seco pode atingir valores da ordem dos
21 hm3.
O regime hidrológico do Rio Tejo encontra-se regularizado pela existência das albufeiras dos
aproveitamentos hidráulicos, o que determina uma grande alteração em relação ao regime natural.
Junto à margem sul, na proximidade da área de estudo do Aeroporto do Montijo, destaca-se a
presença de diversos canais de navegação, designadamente, de sul para norte, os canais do Alfeite,
Seixal, Barreiro, CUF e Montijo. Destes, os canais, do Barreiro, CUF e Montijo, são mantidos
artificialmente por dragagens periódicas.
O canal do Montijo desenvolve-se no prolongamento do canal da CUF-Terminal de líquidos, dando
acesso ao canal do Montijo por ferryboats. Estende-se por cerca de 7,5 km e apresenta um rasto de 80
m e cotas hidrográficas e de serviço de 5,5 m e 4,5 m variáveis até à baliza 6M (antiga plataforma do
Rosarinho). Após esta plataforma e até ao Montijo, a largura do canal e os fundos vão diminuindo
acentuadamente, sendo a navegação condicionada.
Atualmente, o Cais do Seixalinho (que servirá futuramente o Aeroporto do Montijo) constitui a
alternativa para o transporte fluvial de passageiros neste canal.
5.5.2.2.3

REDE HIDROGRÁFICA LOCAL

A área da BA6, onde se prevê a construção do Aeroporto do Montijo apresenta relevo muito suave,
praticamente plano, junto à margem esquerda do Estuário do Tejo, com altitude rondando 3 m no
setor SW e 14 m no setor NE.
A rede hidrográfica local é caracterizada pela existência de várias linhas de água/escorrência de regime
torrencial que drenam diretamente para o Estuário do Tejo – para a zona norte e para o esteiro da
Moita/Montijo. Na área sul da BA6 verifica-se a presença de pequenos esteiros e de uma pequena
laguna correspondente a antigas salinas (conforme se detalha no fator ambiental Património Cultural –
componente subaquática) e cujo nível/entrada/saída de água pode ser controlado através de
descarregador/comporta existente, conforme é possível visualizar nas fotos associadas ao local 5 que
se apresenta mais adiante).
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Foi efetuado reconhecimento de campo das linhas de água presentes na BA6, dando especial relevo às
que virão a ser futuramente utilizadas para encaminhamento das águas pluviais geradas no Aeroporto
do Montijo. As linhas de água/escorrência, cuja localização e fotografia se apresenta seguidamente,
são representativas das restantes linhas de água presentes na BA6. Na última visita realizada
(novembro de 2018), nenhuma das linhas de água observadas, presentes na BA6, apresentava água.
Na zona norte da BA6, na área a intervencionar pelo Projeto, apenas algumas das linhas de
água/escorrência presentes se encontram assinaladas na carta militar (Desenho n.º 3.2 do Volume IV Anexo Cartográfico).

Figura 5.40 – Localização de algumas linhas de água/escorrência, pequenos esteiros e laguna presentes na BA6
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Figura 5.41 - Linhas de água/escorrência, pequenos esteiros e laguna presentes na BA6
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Na área da BA6 identificam-se três áreas de drenagem: uma bacia norte (2,17 km2), uma bacia oeste
(2,61 km2) e uma bacia sul (4,38 km2), que drenam todas diretamente para o Estuário do Tejo (Figura
5.42).
A bacia sul drena para o esteiro Moita/Montijo, a bacia norte e a bacia oeste diretamente para o Tejo.

Bacia norte

Bacia oeste
Bacia sul

Fonte: Carta Militar de Portugal na escala 1/25 000. CIGeoE.

Figura 5.42 – Áreas de drenagem definidas na área da BA6 no Montijo

A maior parte da área da BA6 abrange parte das bacias sul e norte, correspondendo-lhe as áreas de
0,89 km2 na bacia sul, 0,84 km2 na bacia norte e 0,48 km2 na bacia oeste.
As sub-bacias acima delimitadas apresentam-se parcialmente impermeabilizadas (infraestruturas
militares) e os terrenos infraestruturados – presença de redes de abastecimento de água, eletricidade,
telecomunicações, drenagem de águas residuais e pluviais, etc., conforme descrito, ainda que de
forma sucinta, no subcapítulo 4.4.4 constante do Volume II.A do presente EIA.
As linhas de água e pequenos esteiros presentes na BA6 recebem já as águas pluviais drenadas das
pistas, caminhos de circulação, arruamentos, parques de estacionamento, etc., conforme é possível
visualizar através da planta com o Esquema Geral de Drenagem da Base Aeronaval do Montijo
disponibilizado pela Força Aérea Portuguesa/Base Aérea n.º 6 (ver Desenho n.º 1.2B, constantes do
Volume IV - Anexo Cartográfico). Existe ainda um conjunto significativo de passagens hidráulicas e
bocas de descarga, conforme é possível visualizar na referida planta e nas fotografias anteriormente
apresentadas.
Relativamente à área a intervencionar para a construção do acesso rodoviário que ligará o Aeroporto
do Montijo à A12, apresenta igualmente relevo muito suave, praticamente plano, com altitudes que
variam entre os 9 m no setor SW e os 20 m no setor NE.
A rede hidrográfica é praticamente inexistente, identificando-se na carta militar algumas linhas de
água (ver Desenho n.º 3.2 do Volume IV - Anexo Cartográfico).
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Em novembro de 2018 e em fevereiro de 2019 as linhas de água apresentavam-se praticamente secas.
Devido à densidade de vegetação e presença de resíduos a pouca água existente encontrava-se
estagnada nalguns locais.

Figura 5.43 – Linhas de água presentes na envolvente da área a intervencionar pelas Obras do acesso rodoviário e para
onde devem ser encaminhadas as águas residuais tratadas geradas durante a fase de construção
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Figura 5.44 - Linhas de água/escorrência presentes na área de estudo do acesso à A12
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5.5.2.3 PRESSÕES SOBRE AS MASSAS DE ÁGUA
5.5.2.3.1

IDENTIFICAÇÃO DAS PRESSÕES QUANTITATIVAS, QUALITATIVAS E HIDROMORFOLÓGICAS

Sintetizam-se no presente subcapítulo as principais pressões qualitativas e quantitativas e
hidromorfológicos identificadas para as massas de água no Estuário do Tejo: Tejo – WB1 e Tejo – WB2,
com base na informação disponível no Anexo II.5, Parte 5 – Objetivos do PGRH RH5.
As pressões qualitativas englobam:
i)
ii)

as rejeições de águas residuais de origem urbana, doméstica, industrial e provenientes de
explorações pecuárias intensivas (fontes pontuais);
as rejeições de águas residuais no solo provenientes de fossas séticas individuais e/ou
coletivas, de explorações pecuárias intensivas com valorização agrícola dos efluentes
pecuários, de explorações pecuárias extensivas, de áreas agrícolas, de campos de golfe e
da indústria extrativa, incluindo minas abandonadas, e passivos ambientais (fontes
difusas).

As pressões quantitativas dizem respeito à captação de água para diversos usos - produção de água
destinada ao consumo humano, para rega ou para a atividade industrial.
As pressões hidromorfológicas encontram-se associadas a alterações físicas nas áreas de drenagem,
leitos e margens dos cursos de água com impacte nas condições morfológicas e no regime hidrológico
das massas de água desta categoria, assim como as associadas às alterações nos leitos e margens do
Estuário do Tejo e lagoas costeiras, com impacte no regime hidrológico e no hidrodinamismo das
massas de água destas categorias.
De acordo com a informação do PGRH RH5 na massa de água Tejo-WB1 são captados anualmente um
total de 63 hm3/ano de água, volume que representa cerca de 30% do volume total de água captada
nas 4 massas de água do Estuário do Tejo e que é de cerca de 206,116 hm3/ano. Na massa de água
Tejo-WB2 não há volumes de água captados.
A atividade que consome maior volume de água é a produção de energia. De acordo com a informação
do PGRH RH5, nenhuma das captações é considerada uma pressão quantitativa significativa sobre o
estado da massa de água. De referir que parte da água captada é devolvida ao meio.
De salientar que o setor urbano não constitui um fator de pressão quantitativo para as massas de água
Tejo-WB1 e Tejo-WB2 já que o abastecimento público de água é assegurado através da captação de
água subterrânea (ver caracterização da situação de referência dos Recursos Hídricos Subterrâneos.
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Tabela 5.25 – Principais pressões quantitativas, qualitativas e hidromorfológicas das massas de água Tejo-WB1 e Tejo-WB2

MASSA DE ÁGUA
SUPERFICIAL (MA)

ÁREA DA BACIA
HIDROGRÁFICA da MA
(KM2)
2

ÁREA DA MA (KM )
CONCELHOS
ZONAS PROTEGIDAS NO
ESTUÁRIO DO TEJO
PRESSÕES
QUANTITATIVAS E
QUALITATIVAS
PRESSÕES
HIDROMORFOLÓGICAS

TEJO
–
WB1

TEJO
–
WB2

382,95

188,15

264,87

177,85

Almada, Barreiro, Lisboa, Moita, Montijo, Oeiras e Seixal

Alcochete, Benavente e Vila Franca de Xira

ZPE do Estuário do Tejo, SIC do Estuário do Tejo, Zona designada para a
proteção de Espécies Aquáticas de Interesse Económico (produção de
moluscos bivalves)

ZPE do Estuário do Tejo, SIC do Estuário do Tejo, Zona designada para a
proteção de Espécies Aquáticas de Interesse Económico (produção de
moluscos bivalves)

3

3

Captação de Água: Indústria – 3,5 hm ; Outros – 15,1 hm ; Energia: 44,8
3
hm
Setores de atividade com emissão de maior carga poluente: industrial e
urbano

Captação de Água:Setores de atividade com emissão de maior carga poluente: urbano,
industrial e pecuária

Intervenções - Infraestrutura portuária: 105; Dragagens: 3

Intervenções - Infraestrutura portuária: 9
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De acordo com o POE do Tejo as principais vulnerabilidades e condicionantes dos setores do Estuário
do Tejo que envolvem a área da BA6 são:


Setor 5: i) Navegabilidade condicionada pela maré e manutenção de canais; ii) Praias com
utilização balnear (Norte-Barreiro) que não se encontram identificadas como águas balneares
(como se refere mais adiante); iii) inexistência de solução para o tratamento de sedimentos
contaminados; iv) Desmantelamento de Navios; v) Pressão urbana nas margens dos esteiros;
vi) Existência de vários estaleiros de construção e reparação naval com consequência no
ordenamento paisagístico;



Setor 6: i) Qualidade das zonas de produção de bivalves – tipo C - constrangimento para a
cultura de Bivalves; ii) Praias com utilização balnear (Samouco e Moinhos) que não encontram
classificadas para uso Balnear; iii) Inexistência de uma estratégia para a atividade piscatória; iv)
Desaparecimento da produção de ostra portuguesa; v) Contaminação das águas pela
agricultura realizada a montante.

5.5.2.3.2

PRINCIPAIS USOS DA ÁGUA

Os principais usos das massas de água Tejo – WB1 e Tejo – WB2 são:






Utilização de água superficial e subterrânea para abastecimento de água para diferentes
setores de atividade;
Utilização como meio recetor para descarga de águas residuais de origens diversas,
nomeadamente urbana, industrial e pecuária;
Utilização para criação ou cultura de organismos aquáticos (aquicultura);
Utilização em atividades desenvolvidas nas instalações portuárias (pesca, náutica de recreio,
marítimo-turísticas, industrial e logístico, cais militar, desmantelamento naval, reparação
naval, tráfego de mercadorias, tráfego de passageiros e tráfego local);
Utilização balnear.

Abastecimento de Água
A utilização da água para abastecimento dos diferentes setores de atividade foi abordada no
subcapítulo 5.5.2.3.1.
Meio Recetor para Descarga de Águas Residuais Domésticas
São inúmeros os pontos de descarga de águas residuais no meio hídrico na RH5, e em particular na
zona do Estuário do Tejo, conforme é possível visualizar na figura seguinte (a área do Estuário assinalase a azul).
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Fonte: PGRH RH5, 2016

Figura 5.45 – Pontos de descarga de ETAR domésticas na zona do Estuário do Tejo

Na massa de água Tejo-WB1 localizam-se os pontos de descarga de várias ETAR domésticas,
nomeadamente Seixalinho, Afonsoeiro, Quinta Fonte da Prata, Barreiro/Moita, Cucena, Seixal, Quinta
da Bomba e Mutela.
De referir ainda a presença da ETAR existente na BA6, que se destina ao tratamento das águas
residuais domésticas geradas na infraestrutura militar e cujo ponto de descarga se localiza nesta massa
de água.
O tratamento na ETAR da BA6 consiste em tratamento preliminar (gradagem), tratamento biológico
por lamas ativadas com arejamento prolongado seguido decantação secundária e de lagoas de
maturação, tratamento final e tratamento de fase sólida.
Na massa de água Tejo-WB2, localizam-se os pontos de descarga do Pavilhão Atlântico e de várias
ETAR nomeadamente Beirolas, Alverca e Vila Franca de Xira.
A utilização como meio recetor para descarga de águas residuais de origens diversas, nomeadamente
urbana, industrial e pecuária é caracterizada no subcapítulo seguinte, com apresentação das cargas
poluentes associadas a cada setor de atividade.
Aquicultura
Na RH5 existem 6 zonas de produção de moluscos bivalves que abrangem 19 massas de água - 4 da
categoria águas de transição e 6 costeiras. O Estuário do Rio Tejo encontra-se classificado como zona
de produção de bivalves
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Fonte: PGRH RH5, 2016

Figura 5.46 – Zonas de produção de bivalves na RH5

A aplicação a Portugal da regulamentação comunitária relativa à definição e classificação das zonas de
produção de bivalves foi realizada pela Portaria n.º 1421/2006, de 21 de dezembro.
Conforme previsto no título A do Capítulo II do Anexo II do Regulamento (CE) n.º 854/2004 de 29 de
abril, em conjugação com o disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 1421/2006, de 21 de
dezembro, e tendo em conta os resultados das ações de monitorização microbiológica e química, o
Conselho Diretivo do IPMA, I. P., atualiza a classificação das zonas de produção de moluscos bivalves
vivos em Portugal Continental.
A última classificação das zonas de produção foi publicada no Despacho n.º 3996/2018, de 19 de abril.
A classificação da Zona de Produção Estuário do Rio Tejo, cujo código é ETJ, para todas as espécies à
exceção de Lambujinha, é Classe C - os bivalves podem ser apanhados e destinados a transposição
prolongada ou transformação em unidade industrial. A apanha de Lambujinha é proibida, devido a
elevados teores de chumbo.
De acordo com a informação constante no PGRH RH5 e consultada no site SNIAmb -Sistema Nacional
de Informação de Ambiente da APA, a aquacultura mais próxima da BA6 em atividade localiza-se na
zona das salinas do Samouco (ver Desenho n.º 3.2 do Volume IV – Anexo Cartográfico). A sudeste da
área da BA6, a sul da praia do Rosário aparece também a indicação da existência de uma aquicultura
mas que se encontra inativa.
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Atividades desenvolvidas nas instalações portuárias
Na área do Estuário do Tejo os usos da água estão em grande parte relacionados com a intensa
atividade marítimo-portuária nas margens do Estuário e na massa de água, como se refere mais
adiante no capítulo das fontes de poluição.
Salientam-se também os usos de recreio e lazer associados aos passeios turísticos promovidos por
várias entidades, como as câmaras municipais e as associações náuticas, destacando-se os Amigos do
Mar (Alhos Vedros), Clube Náutico da Moita, o Clube Náutico de Sarilhos Pequenos, entre outros.
A utilização do Estuário do Tejo para a pesca encontra-se caracterizada de modo mais detalhado no
subfator ambiental Ecologia Aquática (ver Caracterização da Situação de Referência – Exploração dos
Recursos Haliêuticos).
Dada a diversidade e abundância de peixes no Estuário do Tejo, a pesca constitui, desde há muito
tempo, uma atividade muito importante para um grande número de comunidades locais, distinguindose, por isso, vários núcleos piscatórios ao longo das margens do estuário.
Na região jusante do estuário, a captura de bivalves é uma prática comum, sendo as ostras, os
berbigões, a amêijoa-boa, a lambujinha e a amêijoa-macha, as espécies mais capturadas (ver
Caracterização da Situação de Referência – Exploração dos Recursos Haliêuticos). A ameijoa-japonesa
apresenta uma ampla distribuição, estando presente, maioritariamente, pela zona intermédia e baías
(junto à Ponte Vasco da Gama e nas baías do Barreiro, Seixal e Montijo), apresentando uma área de
distribuição mais alargada que as restantes espécies.
A explosão populacional registada nos últimos anos para esta espécie levou a uma apanha dirigida e
intensa em algumas áreas do Estuário do Tejo, de uma forma permanente e continuada, tendo
originado um circuito comercial com muitas práticas ilegais. A exploração, maioritariamente ilegal,
deste recurso contribui para o estabelecimento de uma economia paralela e diretamente em conflito
com uma atividade sustentável e controlada, como se pode verificar pelo facto da grande maioria das
vendas ser efetuada a intermediários e não em lotas. É também frequente a apanha de diversas
minhoca-da-pesca para utilização como isco para a pesca, ou pelos próprios apanhadores para a sua
atividade piscatória ou para venda aos pescadores desportivos, que exercem esta atividade no
Estuário do Tejo.
Nas baías do Seixal e do Montijo, tem-se verificado a prática regular da atividade piscatória, quer nas
áreas adjacentes à embocadura, quer no seu interior, sendo que, neste caso, a enguia constitui a
espécie-alvo. São ainda alvo de pesca o choco-vulgar, o xarroco, o robalo-legítimo, o congro e a
amêijoa-japonesa.
No Estuário do Tejo verifica-se ainda a atividade de pesca desportiva ou lúdica. Esta atividade é
praticada, normalmente, nas docas e margens artificializadas, embora muitos pescadores sejam
proprietários de uma embarcação de recreio que também é utilizada para este fim. As espécies-alvo
poderão ser, potencialmente, as mesmas que são pescadas no interior da zona intermédia do estuário,
nomeadamente, o robalo-legítimo, a corvina-legítima, os linguados, a enguia-europeia e a amêijoajaponesa.
Uso balnear
Na envolvente próxima da BA6 as atividades balneares estão confinadas a algumas praias (não
classificadas nos termos da legislação como águas balneares), não obstante as câmaras municipais de
Alcochete e Barreiro terem iniciado os respetivos processos de classificação (ver figura seguinte).
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No concelho de Alcochete são duas as praias identificadas: praia dos Moinhos e praia do Samouco. No
concelho da Moita identifica-se a praia fluvial do Rosário.
No concelho do Barreiro e do Seixal, já mais afastadas da área de implantação do Projeto, identificamse também algumas praias fluviais.

Figura 5.47 – Localização de praias (não classificadas nos termos da legislação como águas balneares) existentes nos
concelhos de Alcochete e Moita (com maior proximidade à BA6) e Barreiro e Seixal (maior afastamento à área da BA6)

5.5.2.3.3

CARACTERIZAÇÃO DAS PRESSÕES QUALITATIVAS: FONTES DE POLUIÇÃO

Estuário do Tejo
As pressões qualitativas responsáveis pela poluição pontual e difusa sobre as massas de água
relacionam-se com a rejeição de águas residuais provenientes de diversas atividades, nomeadamente
de origem urbana, industrial e pecuária, e com o arrastamento de poluentes naturais e
antropogénicos, por escoamento superficial até às massas de água superficiais ou por lixiviação até às
massas de água subterrâneas. A poluição difusa pode resultar de arrastamento de fertilizantes
aplicados em terrenos agrícolas, produtos fitofarmacêuticos aplicados em explorações agrícolas; óleos,
gorduras e substâncias tóxicas do escoamento superficial de zonas urbanas; escorrências ácidas de
minas abandonadas, arrastamento de microrganismos e nutrientes provenientes da valorização
agrícola de efluentes pecuários, arrastamento de poluentes de áreas contaminadas (passivos
ambientais), entre outros.
No Estuário do Rio Tejo desaguam inúmeros rios/ribeiras/linhas de água que recebem cargas
poluentes provenientes de um vasto conjunto de atividades.
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Na tabela seguinte sistematizam-se as cargas poluentes estimadas com origem nos vários setores de
atividade (indústria, urbano, agrícola e pecuária) afluentes às quatro massas de água de transição que
constituem o Estuário do Rio Tejo.
Tabela 5.26 – Cargas poluentes afluentes às massas de água do Estuário do Rio Tejo: Tejo-WB1, Tejo-WB2, Tejo-WB3 e
Tejo-WB4

MASSA DE
ÁGUA

Tejo-WB1

SETOR DE
ATIVIDADE

CQO

Ntotal

Ptotal

Indústria

243,15

621,49

105,03

0,37

Sim

Urbano

7789,63

16074,54

3553,69

598,13

Sim

Agrícola

-

-

26,12

3,60

Não

Golfe

-

-

0,19

0,004

Não

Pecuária

-

-

42,37

2,08

Não

8032,78

16696,03

3687,11

604,18

-

Urbano

3,44

35,92

7,98

3,30

Sim

Agrícola

-

-

24,27

6,44

Sim

Pecuária

-

-

47,68

2,25

Sim

3,44

35,92

79,93

11,99

-

Indústria

11,32

519,54

90,98

11,22

Não

Urbano

2178,51

4357,03

576,00

74,77

Não

Agrícola

-

-

4,70

0,88

Não

Pecuária

-

-

14,91

0,75

Não

2189,83

4876,57

686,59

162,39

-

Indústria

100,83

241,11

74,17

13,36

Sim

Urbano

31,33

200,99

112,26

9,83

Sim

Agrícola

-

-

28,12

6,00

Não

Pecuária

-

-

18,73

0,87

Não

132,16

442,10

233,28

39,89

-

22050,62

4729,28

733,85

-

TOTAL

Tejo-WB3

TOTAL

Tejo-WB4

TOTAL

ESTUÁRIO DO TEJO

PRESSÃO
SIGNIFICATIVA

CBO5

TOTAL

Tejo-WB2

CARGA POLUENTE
(t/ano)

TOTAL

10358,21

Fonte: PGRH RH5, 2016

Da análise dos valores da tabela anterior verifica-se que, a massa de água que mais contribui em
termos de carga poluente para o Estuário do Tejo é a Tejo-WB1 (entre 74 e 78%, dependente do
parâmetro considerado), seguida da Tejo-WB3 (entre 14 e 22%), da Tejo-WB4 (entre 1,2 e 5%) e da
Tejo-WB2 (com contribuições inferiores a 1,7% para todos os parâmetros considerados).
No que respeita aos setores, em termos de CBO5 e CQO o maior contributo é proveniente do setor
urbano, com cerca de 97% e 94%, respetivamente), contribuindo o setor industrial com os restantes 3
e 6%, respetivamente.
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No que respeita ao Azoto total o setor urbano contribui com aproximadamente 90%, seguido do setor
da pecuária com 2,6%, do setor agrícola com 1,8% e o setor industrial com cerca de 6%.
No que respeita ao Fósforo total o setor urbano contribui com aproximadamente 94%, seguido do
setor industrial com 3%, do agrícola com 2% e do pecuário com cerca de 1%.
A análise dos dados relativos às massas de água que poderão vir a ser afetadas pelo Projeto em
análise, Tejo-WB1 e Tejo-WB2, não difere muito da análise apresentada para o Estuário do Rio Tejo.
De acordo com os dados apresentados na Tabela 5.26, no caso da massa de água Tejo-WB1 o setor
urbano assume-se como o setor que mais contribui em termos de carga poluente (superior a 96%
para todos os parâmetros considerados), seguido do setor industrial para os parâmetros CBO5 e CQO,
cujos contributos são de cerca de 3%. Relativamente ao parâmetro Azoto total o setor pecuário
contribui com 11%, o industrial com 3% e o agrícola 0,7%. Para o parâmetro Fósforo total o setor
agrícola contribui com 0,6%, o pecuário com 0,3% e o industrial com 0,1%.
No caso da massa de água Tejo-WB2 o setor urbano contribui com a totalidade da carga poluente em
termos de CBO5 e CQO mas relativamente aos parâmetros Azoto total e Fósforo total assumem maior
relevância o setor agrícola e pecuário. O setor que mais contribui para o Azoto total é o pecuário
(60%), seguido do agrícola (30%) e do urbano (10%). No caso do Fósforo total o setor agrícola
contribui com cerca de 54%, seguido do urbano com 28% e do setor da pecuária com 19%.
Identificação de fontes poluentes - ETAR domésticas
Conforme já referido anteriormente na massa de água Tejo-WB1 localizam-se os pontos de descarga
de várias ETAR domésticas, nomeadamente Seixalinho, Afonsoeiro, Quinta Fonte da Prata,
Barreiro/Moita, Cucena, Seixal, Quinta da Bomba e Mutela. A ETAR da BA6 tem também o seu ponto
de descarga localizado nesta massa de água.
Na massa de água Tejo-WB2, localizam-se os pontos de descarga do Pavilhão Atlântico e de várias
ETAR nomeadamente Beirolas, Alverca e Vila Franca de Xira.
Identificação de fontes poluentes de origem industrial
De acordo com a informação constante no PGRH RH5, no Estuário do Rio Tejo existem várias
instalações consideradas como de maior risco potencial para os recursos hídricos – instalações
abrangidas pelo regime PCIP (Prevenção e Controlo Integrado de Poluição), estabelecido pelo DecretoLei n.º 127/2013, de 30 agosto.
No PGRH RH5 não existe informação desagregada sobre o número de instalações PCIP no Estuário do
Tejo, pelo que se sintetiza a informação relativa à RH5. Nesta região existem um total de 166
instalações PCIP, sendo o setor mais representativo (em número de instalações) o da indústria da
transformação de matérias-primas para alimentação humana ou animal (42), seguido dos minérios
(29), da produção e transformação de metais (20), dos aterros urbanos/industriais, (18) do setor
químico (14), dos matadouros (12) e da instalação de tratamento de superfície de matérias, objetos ou
produtos, que utilizem solventes orgânicos (10).

96

Fonte: PGRH RH5, 2016
Figura 5.48 – Infraestruturas PCIP com rejeição nos recursos hídricos na RH5

O setor da pasta de papel é o que apresenta valores mais elevados de CBO5 e CQO, respetivamente,
73% e 80%, da carga total rejeitada pelo universo das PCIP. Em seguida surgem as instalações do setor
químico, com valores para o CBO5 e CQO, respetivamente, de 17% e de 14%. As instalações do setor
químico são responsáveis por 59% da carga de Ntotal, sendo este o valor mais alto do universo PCIP.
Destacam-se ainda as indústrias PCIP relativas à transformação de matérias-primas para alimentação
humana ou animal com valores de 8%, 5% e 16%, respetivamente, para a carga total de CBO5, CQO e
Ptotal. Este setor apresenta o valor mais elevado de o Ptotal (46%) para o universo PCIP.
A sul/sudeste, e para jusante da BA6 localiza-se o Parque Empresarial do Barreiro (ver Desenho nº 3.2
no Volume IV), pertença da Baía do Tejo, S.A.5 que corresponde à antiga área industrial da
QUIMIPARQUE, onde se localizavam inúmeras indústrias químicas. Esta área tem vindo a sofrer
transformações, nomeadamente devido ao decréscimo da atividade industrial com progressiva
reconversão do espaço em parque empresarial.

5

Entidade que resultou da fusão por incorporação na Quimiparque da SNESGES – Administração e Gestão de Imóveis e Prestação de
Serviços, S.A., e URBINDÚSTRIA – Sociedade de Urbanização e Infraestruturação de Imóveis, S.A. ocorrida em finais de 2009)
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O Parque Empresarial Barreiro alberga inúmeras empresas, muitas delas ligadas ao ramo do comércio
e serviços que ocuparam instalações anteriormente utilizadas por unidades industriais entretanto
desativadas. Alberga também algumas instalações industriais PCIP, cujas atividades desenvolvidas são
potencialmente causadoras de impactes negativos nos recursos hídricos.
Verifica-se ainda a presença de instalações abrangidas pelo regime de prevenção de acidentes graves
envolvendo substâncias perigosas (instalações SEVESO):




ADP Fertilizantes, S.A., que dedica a sua atividade à fabricação de adubos químicos ou
minerais e de compostos azotados;
ALKION Terminal Lisbon (antiga LBC TANQUIPOR), que dedica a sua atividade ao
manuseamento e armazenagem de produtos líquidos a granel, incluindo derivados do
petróleo e produtos para a indústria química;
SGL Composites, S.A. (antiga FISIPE, S.A.), cuja atividade consiste na produção de fibra acrílica
(fibra sintética) e preparação e fiação de fibra produzida;

De salientar que, a presença de instalações PCIP na Massa de Água Tejo-WB1 foi responsável pela
classificação de Razoável do Estado/Potencial Ecológico desta massa de água.
Na massa de água Tejo-WB2 não foi identificada a presença de nenhuma instalação PCIP.
Identificação de fontes poluentes – atividade marítimo-portuária
No Estuário do Rio Tejo identifica-se uma atividade intensa marítimo-portuária que contribui como
fonte de poluição da massa de água do estuário, assim como a atividade associada à navegação fluvial.
As principais atividades relacionadas com as instalações portuárias existentes, segundo o PGRH5, são:











Pesca;
Náutica de recreio;
Marítimo-Turísticas
Industrial e logístico;
Cais militar;
Desmantelamento naval;
Reparação naval;
Tráfego de mercadorias;
Tráfego de passageiros;
Tráfego local.

As principais instalações portuárias na RH5 estão localizadas nas massas de água da categoria águas de
transição (Estuário do Tejo), Tejo-WB1 (PT05TEJ1139A), Tejo-WB2 (PT05TEJ1116A), onde a APL tem
jurisdição.
A análise do número de instalações portuárias por massa de água (ver Tabela 5.27) revela a
desproporção existente entre a massa de água Tejo-WB1 (PT05TEJ1139A - que corresponde à massa
de água a jusante do Estuário com as frentes de Oeiras, Lisboa, Almada, Seixal, Barreiro, Moita e
Montijo), onde se localiza grande parte das infraestruturas portuárias, e as restantes massas de água.
De salientar que o Porto de Lisboa constitui o segundo maior porto a nível nacional, em termos de
movimentação de navios.
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As atividades de náutica de recreio e pesca são predominantes, seguidas das atividades de transporte
de mercadorias e de passageiros.
Na Tabela 5.27 apresenta-se a tipologia de atividades desenvolvidas nas duas massas de água do
Estuário do Tejo na área de estudo.
Tabela 5.27 – Infraestruturas portuárias e atividades desenvolvidas nas massas de água do Estuário do Tejo

Fonte: PGRH RH5

Na Figura 5.49 ilustra-se a representatividade das infraestruturas portuárias na área do Estuário do
Tejo (na figura destaca-se a amarelo a zona do Estuário do Tejo).

Fonte: PGRH RH5, 2016

Figura 5.49 – Infraestruturas portuárias na RH5
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Salientam-se também os usos de recreio e lazer associados aos passeios turísticos promovidos por
várias entidades, como as câmaras municipais e as associações náuticas, destacando-se os Amigos do
Mar (Alhos Vedros), Clube Náutico da Moita, o Clube Náutico de Sarilhos Pequenos, entre outros.
Passivos Ambientais
No PGBH RH5 os passivos ambientais são identificados como locais onde se desenvolveram, no
passado, atividades industriais diversas, apresentando-se como fontes pontuais de pressão sobre os
recursos hídricos, superficiais e subterrâneos. A área da antiga QUIMIPARQUE (80 ha) é identificadas
como potencial fonte poluente do Estuário do Rio Tejo, sendo responsáveis pela classificação de
Razoável do Estado/Potencial Ecológico da Massa de Água Tejo-WB1 (conforme se detalha mais
adiante no subcapítulo relativo ao Estado Qualitativo da Massa de Água).
Na massa de água Tejo-WB2 não são identificados passivos ambientais.
Massa de água na envolvente próxima da BA6 e da área de Implantação dos Acessos
As fontes de poluição identificadas nas proximidades da BA6 correspondem às atividades da própria
infraestrutura aeroportuária militar, designadamente as desenvolvidas nas áreas das oficinas de
manutenção e de abastecimento das aeronaves, das instalações do pessoal afeto à BA6, de exercícios
de combate a incêndios, assim como as próprias pistas (drenagem de águas pluviais.
Afluem ainda a esta zona da massa de água as águas pluviais drenadas dos acessos rodoviários,
arruamentos e parques de estacionamento localizados nas áreas urbanas dos concelhos que se
desenvolvem nas margens desta zona da massa de água (Alcochete, Montijo, Moita e Barreiro). Há
ainda que referir a existência de várias indústrias cujos efluentes são certamente descarregados nesta
zona da massa de água. As escorrências das áreas agrícolas e de explorações pecuárias são também
uma potencial fonte poluente nesta zona.
Seguidamente apresenta-se uma caracterização com o detalhe possível para as várias fontes poluentes
com maior proximidade à área de estudo.
No esteiro do Montijo/Moita, para onde drena a maior parte da área da BA6 onde se localiza o
Aeroporto do Montijo, localizam-se os pontos de descarga associados às ETAR do Seixalinho,
Afonsoeiro e Barreiro/Moita. Os restantes pontos de descarga de ETAR localizados na massa de água
Tejo-WB1 (ETAR Cucena, Seixal, Quinta da Bomba e Mutela) encontram-se localizados bem mais para
jusante da área onde se prevê a localização do Aeroporto do Montijo.
Relativamente aos pontos de descarga localizados na massa de água Tejo-WB2 estes encontram-se
bastante afastados da área da BA6 (ETAR de Beirolas, Alverca e Vila Franca de Xira).
No Desenho n.º 3.2 do Volume IV é possível visualizar a localização das ETAR acima mencionadas. Na
figura seguinte localizam-se apenas aquelas com maior proximidade à área do Aeroporto do Montijo.
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ETAR
da BA6

ETAR do
Seixalinho

ETAR de
Afonsoeiro

ETAR de
Barreiro/Moita

Figura 5.50 – Localização de ETAR com pontos de descarga na envolvente próxima da BA6 e da área de implantação do
novo Acesso rodoviário

Sistematiza-se na tabela seguinte as principais características das que se localizam na envolvente
próxima da área da BA6.
Tabela 5.28 – Dados relativos às ETAR cujos pontos de descarga se localizam nas massas de água Tejo-WB1 e Tejo WB2
ETAR
BA6

ENTIDADE
GESTORA
Força Aérea
Portuguesa

PROJETO
(hab.eq)

CAUDAL MÉDIO
(m3/dia)

MUNICÍPIOS SERVIDOS

-

320 (1)

-

Afonsoeiro

SIMARSUL

48 000

11 500

Barreiro/Moita

SIMARSUL

295 000

64 800

Seixalinho

SIMARSUL

64 500

14 400

Alcochete, Montijo, Moita e
Palmela
Barreiro, Moita e Palmela
Alcochete e
Montijo

Fonte: https://www.simarsul.adp.pt, acedido em março de 2019
(1) Cauldal obtido a partir do valor de caudal anual descarregado no ano de 2018

Pela proximidade à área da BA6 refere-se a ainda a presença e utilização do Cais do Seixalinho.
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5.5.2.3.4

CARACTERIZAÇÃO DAS PRESSÕES HIDROFORMOLÓGICAS

De acordo com a informação constante do PGRH RH5 as pressões hidromorfológicas em águas
costeiras e de transição são tipicamente devidas às seguintes intervenções ou infraestruturas:








Defesas costeiras;
Barragens/açudes nos rios afluentes às massas de água;
Assoreamentos;
Molhes e quebra-mares;
Pontes e pontões;
Dragagens;
Estabilização de margens.

A massa de água Tejo-WB1 apresenta uma obra de retenção marginal com um comprimento de 43,19
km, correspondendo a cerca de 19% do perímetro da massa de água, ao longo da qual se desenvolvem
as várias infraestruturas portuárias existentes nessa massa de água.
O número de intervenções para instalação de infraestruturas portuárias identificado no PBRH RH5 é de
105, e de dragagens para manutenção dos canais de navegação e bacias de manobra é de 3. A
avaliação do Estado/Potencial Ecológico desta massa de água no que respeita aos parâmetros
Hidromorfológicos foi Bom.
Relativamente à massa de água Tejo-WB2, o número de intervenções para instalação de
infraestruturas portuárias identificado no PBRH RH5 é de 9. A avaliação do Estado/Potencial Ecológico
desta massa de água no que respeita aos parâmetros Hidromorfológicos foi Bom.

5.5.2.4 ESTADO QUALITATIVO DAS MASSAS DE ÁGUA
5.5.2.4.1

METODOLOGIA GERAL

A Diretiva-Quadro da Água (DQA), transposta para a ordem jurídica nacional pela Lei da Água, alterada
e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, e por legislação complementar, estabelece o
enquadramento para a gestão sustentável da água, destacando-se como principal objetivo ambiental
alcançar-se o Bom estado de todas as massas de água superficiais e subterrâneas.
A avaliação do estado global das águas de superfície inclui a avaliação do Estado/Potencial Ecológico e
do Estado Químico. A pior classificação entre o Estado/Potencial Ecológico e o Estado Químico
determina a classificação do Estado da Massa de Água (Mau, Medíocre, Razoável, Bom ou Excelente),
conforme se esquematiza na figura seguinte.
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Fonte: Adaptado de UK Thecnical Advisory Group on the Water Framework Directive, 2007 in PGRH RH5

Figura 5.51 – Esquema conceptual do sistema de classificação das no âmbito da DQA

O Estado Ecológico de uma massa de água de superfície natural traduz a qualidade estrutural e
funcional dos ecossistemas aquáticos associados às águas de superfície, e é expresso com base no
desvio relativamente às condições de uma massa de água semelhante, ou seja, do mesmo tipo, em
condições consideradas de referência.
O Potencial Ecológico (aplicável quando está e causa a avaliação de uma massa de água artificial ou
fortemente modificada) é expresso com base no desvio ao “máximo potencial ecológico”, que
representa as condições biológicas e físico-químicas em que os únicos impactes na massa de água
resultam das suas características artificiais ou fortemente modificadas após a implementação de todas
as medidas de mitigação que não afetem significativamente os usos ou o ambiente envolvente, de
forma a assegurar a melhor aproximação ao contínuo ecológico, em particular no que respeita à
migração da fauna e existência de habitats apropriados para a sua reprodução e desenvolvimento
O estado/potencial ecológico corresponde a uma estimativa do grau de alteração da estrutura e
função do ecossistema devido às diferentes pressões antropogénicas e integra a avaliação de
elementos de qualidade biológica e dos elementos de suporte aos elementos biológicos, isto é,
químicos, físico-químicos e hidromorfológicos. A classificação final do estado/potencial ecológico
resulta da pior classificação obtida para cada elemento de qualidade.
A avaliação do Estado Químico está relacionada com a presença de substâncias químicas que em
condições naturais não estariam presentes ou que estariam presentes em concentrações reduzidas.
Estas substâncias são suscetíveis de causar danos significativos para o ambiente aquático, para a saúde
humana e para a fauna e flora, devido às suas características de persistência, toxicidade e
bioacumulação.
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5.5.2.4.2

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS MASSAS DE ÁGUA SUPERFICIAL – ÁGUAS DE TRANSIÇÃO
E COSTEIRAS

Na DQA as massas de água superficiais pertencem a uma das seguintes categorias: i) Rios, ii) Lagos, iii)
Águas de transição ou costeiras.
O Estuário do Tejo onde se localizam as massas de água WB1 e WB2 corresponde a águas de transição.
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO/POTENCIAL ECOLÓGICO
Os elementos biológicos, os parâmetros hidromorfológicos e os parâmetros físico-químicos definidos
pela Diretiva para a classificação do Estado Ecológico das diferentes tipologias de massas de água são
os constantes da tabela seguinte.
Tabela 5.29 – Elementos de qualidade utilizados na avaliação do estado/potencial ecológico

Fonte: PGRH RH5

O Estado Ecológico de uma massa de água é classificado numa de cinco classes (Excelente, Bom,
Razoável, Medíocre e Mau) enquanto o potencial ecológico é classificado numa de quatro classes
(Bom ou superior, Razoável, Medíocre e Mau).
O sistema de classificação dos elementos biológicos recorre à utilização de indicadores
representativos (índices) os quais são expressos em rácios de qualidade ecológica (EQR, Ecological
Quality Ratio). Os EQR representam o desvio do valor observado do indicador relativamente às
condições de uma massa de água do mesmo tipo em condições de referência.
Conforme já referido anteriormente a área de implantação do Aeroporto do Montijo e do acesso ao
Cais do Seixalinho drenam para a massa de água de transição - Tejo-WB1 (código PT05TEJ1139A). Esta
massa de água é ainda aquela onde se verificará a construção do trecho final de prolongamento da
pista do Aeroporto do Montijo.
A massa de água de transição Tejo-WB2 (código PT05TEJ1116A) corresponde à massa de água do setor
montante do Estuário onde se observa a confluência do rio Sorraia e para onde drena a área de
implantação do acesso rodoviário de ligação à A12.
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Com base nos elementos constantes na Parte2 – Anexo VI – Critérios de Classificação do
Estado/Potencial Ecológico das Massas de Água Superficial do PGRH RH5, sistematizam-se no Anexo
5.1 constante do Volume III – Anexos Temáticos os critérios de classificação definidos para as Águas
de Transição.
A definição dos critérios de classificação das massas de água de transição e costeiras teve por base o
trabalho desenvolvido no âmbito do projeto EEMA – Avaliação do Estado Ecológico das Massas de
Águas Costeiras e de Transição Adjacentes e do Potencial Ecológico das Massas de Água Fortemente
Modificadas6.
Este projeto tem como principais objetivos a definição dos Sistemas de Classificação previstos para
estas categorias de massas de água, visando a classificação do Estado/Potencial Ecológico das mesmas,
e a intercalibração com os Sistemas de Classificação desenvolvidos pelos restantes Estados-Membros
que partilham tipologias comuns, através do Exercício de Intercalibração, implementado pela CE e
coordenado pelo grupo ECOSTAT.
Para além dos resultados do projeto EEMA, a definição dos critérios de classificação destas tipologias
de massas de água tem em consideração o seguinte:


Para os elementos biológicos adotou-se o disposto na Decisão da Comissão 2013/480/EU, e
na Retificação de 8 de outubro de 2013, que estabelecem, nos termos da DQA, os valores para
a atribuição de classificações com base nos sistemas de monitorização dos Estados-Membros,
no seguimento do exercício de intercalibração;



Para os parâmetros físico-químicos de suporte – Poluentes específicos procedeu-se à revisão
das substâncias (conjuntamente com a seleção efetuada para as águas superficiais interiores)
aplicando como critério a utilização/pressão relevante e/ou presença na água. A metodologia
usada para a definição das Normas de Qualidade Ambiental baseou-se em avaliações de risco
existentes, recorrendo a Concentrações Previsivelmente Sem Efeitos (PNEC), prevista no
“Guidance Document n.º 27 – Technical Guidance for Deriving Environmental quality
Standars”, de 2011;



Para a caracterização dos elementos hidromorfológicos foram identificadas as alterações
morfológicas e hidrodinâmicas que poderiam ser consideradas como significativas, tendo por
base a informação constante de planos congéneres de outros países, designadamente o
“Etude de délimitation et de caractérisation des masses d’eau du Bassin Loire Bretagne”, da
Agence de l’eau Loire Bretagne e o “Esquema Provisional de Temas Importantes. Parte
Española de La Demarcación Hidrográfica del Cantábrico”, da Confederación Hidrográfica del
Cantábrico.

6

João M. Neto (2014). Estabelecimento de Sistemas de Classificação, Avaliação do Estado das Massas de Água Costeiras e de Transição,
desenvolvimento de metodologias para a identificação de pressões significativas e acompanhamento do Exercício de Intercalibração –
Elemento Biológico Macroinvertebrados Bentónicos. Report produced to APA (Agência Portuguesa do Ambiente) in the aim of EEMA project
(Avaliação do estado ecológico das massas de água costeiras e de transição adjacentes e do potencial ecológico das massas de água
fortemente modificadas - POVT-12-0133-FCOES-00017).37pp.
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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO QUÍMICO
As Normas de Qualidade Ambiental (NQA) utilizadas na avaliação do estado químico das massas de
água superficiais estão estabelecidas no Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro, que procede à
segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, que estabelece as normas de
qualidade ambiental no domínio da política da água, transpondo a Diretiva n.º 2013/39/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de agosto, no que respeita às substâncias prioritárias no
domínio da política da água.
5.5.2.4.3

ESTADO GLOBAL DAS MASSAS DE ÁGUA TEJO-WB1 E TEJO WB2 SEGUNDO DADOS DO
PGRH RH5 (2016-2021)

No âmbito do 2.º ciclo de planeamento (Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas – PGRH 2016 2021), foi reavaliada a classificação do estado das massas de água determinada no 1.º ciclo de
planeamento (PGRH 2009 - 2015) para as oito Regiões Hidrográficas (RH) existentes em Portugal
Continental.
No caso das águas superficiais, que abrangem as águas superficiais interiores (rios e albufeiras), as
águas de transição e as águas costeiras, a avaliação do estado global das massas de água resulta da
combinação do estado/potencial ecológico e do estado químico.
O objetivo ambiental estabelecido para as massas de água superficiais consiste em atingir o Bom
estado quando simultaneamente o estado ecológico e o estado químico forem classificados como
Bom. No caso das massas de água identificadas e designadas como massas de água fortemente
modificadas ou artificiais, o objetivo ambiental só é alcançado quando o potencial ecológico e o estado
químico forem classificados como Bom.
Com base nos dados da monitorização realizada no período 2010-2013 a classificação do estado
ecológico e do potencial ecológico das massas de água superficial na RH5 é a constante da figura
seguinte (PGRH RH5 (APA, 2016a)).
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BA6

Fonte: PGRH RH5, 2016

Figura 5.52 – Classificação do estado ecológico/potencial das massas de água superficiais na RH5

De acordo com a figura anterior a classificação do Estado Ecológico das Massas de Água do Estuário do
Tejo, para onde drena a área da BA6 e do futuro acesso rodoviário é Razoável.
O prazo para que esta massa de água atinja a classificação de Estado Ecológico Bom foi prorrogado até
2027, justificado pela recuperação reduzida dos ecossistemas aquáticos em massas de água sujeitas a
pressões prolongadas (PGRH RH5, APA, 2016a)).
De facto, esta Massa de Água de Transição corresponde à massa de água do setor jusante do Estuário
do Tejo, com as frentes ribeirinhas de Oeiras, Lisboa, Almada, Seixal, Barreiro, Moita e Montijo), onde
se localizam grande parte das infraestruturas portuárias e parque industrial.
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Com base nos dados da monitorização realizada no período 2010-2013 a classificação do estado
químico das massas de água superficial na RH5 é a constante da figura seguinte.

BA6

Fonte: PGRH RH5, 2016

Figura 5.53 – Classificação do estado químico das massas de água superficiais na RH5

De acordo com a figura anterior a classificação do Estado Químico das Massas de Água do Estuário do
Tejo, para onde drena a área da BA6 e do futuro acesso rodoviário é Bom.
O estado global das massas de água resulta da combinação do estado/potencial ecológico e do estado
químico. Na figura seguinte consta a classificação do estado das massas de água na região hidrográfica
RH5.
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BA6

Fonte: PGRH RH5, 2016

Figura 5.54 – Classificação do estado global das massas de água superficiais na RH5

De acordo com a figura anterior a classificação do Estado Global das Massas de Água do Estuário do
Tejo, para onde drena a área da BA6 e do futuro acesso rodoviário é Inferior a Bom.
Na tabela seguinte sistematiza-se a informação relativa à classificação das massas de água Tejo-WB1
(código PT05TEJ1139A) e Tejo-WB2 (código PT05TEJ1116A).
Tabela 5.30 – Classificação do estado das massas de água do Estuário do Rio Tejo: Tejo-WB1 e Tejo-WB2
AVALIAÇÃO DO ESTADO
ESTADO/POTENCIAL ECOLÓGICO
BIOLÓGICOS
HIDROMORFOLÓGICOS
FISICO-QUÍMICOS GERAIS
POLUENTES ESPECÍFICOS
ESTADO QUÍMICO
SUBSTÂNCIAS PRIORITÁRIAS E OUTROS ELEMENTOS
CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO GLOBAL
Fonte: PGRH RH5 – Parte 5 – Objetivos – Anexo II.5

TEJO-WB1

TEJO-WB2

Razoável (Peixes)
Bom
Bom
Desconhecido/Sem
informação

Razoável (Macroinvertebrados)
Desconhecido/Sem informação
Bom

Bom
INFERIOR A BOM

Bom
INFERIOR A BOM

Desconhecido/Sem informação

Segundo a ficha de caracterização da massa de água PT05TEJ1139A - Tejo-WB1- o elemento
responsável pela classificação do estado de qualidade “Inferior a Bom” foi um parâmetro biológico comunidades ictíicas, cuja classificação resultou como “Razoável”
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No caso da ficha de caracterização da massa de água PT05TEJ1116A - Tejo-WB2, o elemento
responsável pela classificação do estado de qualidade “Inferior a Bom” foi um parâmetro biológico macroinvertebrados, cuja classificação resultou como “Razoável”.
De referir que no âmbito da caracterização da situação de referência do subfator ambiental Ecologia
Aquática é apresentada, para o Estuário do Tejo (e para a envolvente próxima da área de implantação
do Projeto sempre que possível), uma caracterização detalhada das comunidades biológicas de
fitoplâncton,
microfitobentos,
macrófitas,
zooplâncton
(incluindo
o
ictioplâncton),
macroinvertebrados bentónicos, macroinvertebrados nectónicos e ictiofauna estuarina, fazendo-se
referência, quando adequado, à classificação do estado da massa de água determinado pelo
parâmetro biológico em causa.
Esta referência reflete, quer os valores constantes do relatório “Estabelecimento de Sistemas de
Classificação, Avaliação do Estado das Massas de Água Costeiras e de Transição e Acompanhamento
do Exercício de Intercalibração – Elementos Biológicos – Fitoplâncton e Outras Plantas” (2014) no
âmbito do projeto EEMA (Avaliação do estado ecológico das massas de água costeiras e de transição
adjacentes e do potencial ecológico das massas de água fortemente modificadas - POVT-12-0133FCOES-00017), quer os resultados obtidos na campanha de amostragem realizada no âmbito do
presente EIA em novembro de 2018 e que se detalha no subcapítulo 5.5.2.4.4.3.
De salientar que a análise realizada no subfactor ambiental Ecologia Aquática é realizada apenas para
a massa de água Tejo-WB1 já que a área de estudo deste subfator ambiental é determinada pelas
ações associadas à extensão para sul da Pista 01/19, que se localiza / interfere apenas com esta massa
de água.
5.5.2.4.4

MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ÁREA DE ESTUDO

5.5.2.4.4.1 REDE NACIONAL DE MONITORIZAÇÃO
Tendo por base a consulta efetuada ao SNIRH em 12 de dezembro de 2018, constatou-se que na área
de implantação do Aeroporto do Montijo e do futuro acesso rodoviário ao aeroporto existem várias
estações de monitorização da qualidade da água.
As mais próximas da área de estudo assinalam-se na Figura 5.55, são geridas pelo ex-INAG/IPIMAR
(atual APA/ARH-Tejo/IPMA) e o seu objetivo é permitir a Avaliação do Estado Ecológico das Massas
de Água Costeiras e de Transição Adjacentes e do Potencial Ecológico das Massas de Água Fortemente
Modificadas (EEMA).
As estações Tejo WB1 – A (S) (21C/09S) e Tejo WB1 – A (S), Tejo WB2 – A (S) e Tejo WB2 – A (F) e
Esteiro Moita/Montijo (21C/10) entraram em funcionamento em 2010 e apresentam apenas
resultados para uma campanha de amostragem realizada em abril de 2010.
As estações Esteiro Moita (21C/06) e Esteiro Montijo (21C/07) entraram em funcionamento em 1999,
mas foram extintas respetivamente em 2002 e 2010, apresentando dados de monitorização bastante
antigos.
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Tabela 5.31 – Características das estações de monitorização da qualidade da água com maior proximidade à área de estudo
ENTRADA EM
FUNCIONAMENTO

DATA DE
ENCERRAMENTO

ENTIDADE

OBJETIVO

DADOS
DISPONÍVEIS

Esteiro Moita (21C/06)

1999

2010

CCDR-LVT

Impacto

30-04-1999 a
14-01-2004

Esteiro Montijo (21C/07)

1999

2002

CCDR-LVT

Impacto

13-10-1999 a
11-12-2002

Esteiro Moita/Montijo
(21C/10)

2010

Ativa

INAG/IPIMAR

EEMA

06-04-2010

Tejo WB1 – A (S) (21C/11S)

2010

Ativa

INAG/IPIMAR

EEMA

06-04-2010

Tejo WB1 – A (S) (21C/11S)
Tejo WB1 – A (F) (21C/11F)

2010

Ativa

INAG/IPIMAR

EEMA

06-04-2010

Tejo WB2 – A (S) (21C/09S)
Tejo WB2 – A (F) (21C/09F)

2010

Ativa

INAG/IPIMAR

EEMA

06-04-2010

ESTAÇÃO

Tejo WB2 – A (S)
Tejo WB2 – A (F)

Esteiro
Montijo
21C/07

Tejo WB1 – A (S)
Tejo WB1 – A (F)

–

Esteiros
Moita/Montijo
– 21C/10

Esteiro
Moita
21C/06

–

Fonte: SNIRH, acedido em dezembro de 2018

Figura 5.55 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água

Atendendo a que os dados de monitorização mais recentes recolhidos nestas estações datam de 2010,
considerou-se desaquado proceder à análise destes dados, tendo-se optado por:



Recorrer à análise de dados mais recentes disponíveis, e que se apresentam nos subcapítulos
seguintes;
Realizar uma campanha de amostragem pontual para caracterização da qualidade da massa
de água na área de estudo.
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5.5.2.4.4.2 MONITORIZAÇÃO DAS ÁGUAS DO TEJO ATLÂNTICO, S.A.
Na tentativa de compilar informação mais atualizada sobre a qualidade da água do Estuário do Tejo na
área de estudo (atendendo à antiguidade dos dados de qualidade da água disponibilizados pela rede
nacional de monitorização) foram solicitados os dados de monitorização às Águas do Tejo Atlântico,
S.A. relativos aos dois últimos 2 anos de monitorização.
As substâncias pesquisadas no âmbito do Programa de Monitorização implementado por esta
entidade são as contantes do quadro seguinte.
Tabela 5.32 – Parâmetros monitorizados pela Águas do Tejo Atlântico, S.A. no âmbito da Monitorização Ambiental da
Qualidade da Água dos Meios Recetores na Área de Concessão da LVT – Estuário do Tejo.

Fonte: Prestação de Serviços de Monitorização Ambiental da Qualidade da Água dos Meios Recetores na Área de Concessão da LVT –
Estuário do Tejo - Relatório Anual (novembro 2016/agosto 2017) e Relatório Anual (novembro 2017/agosto 2018), elaborados por AmbiPar
Control para Águas do Tejo Atlântico, S.A.

Os pontos de colheita do referido Programa de Monitorização encontram-se assinalados nas Figuras
seguintes.
No período de novembro de 2016 a agosto de 2017, bem como no período de novembro de 2017 a
julho de 2018, foram realizadas campanhas de monitorização com uma frequência trimestral nos
pontos pré-definidos.

112

Área do Acesso

BA6

Fonte: Prestação de Serviços de Monitorização Ambiental da Qualidade da Água dos Meios Recetores na Área de Concessão da LVT –
Estuário do Tejo - Relatório Anual (Novembro 2016/Agosto 2017) e Relatório Anual (Novembro 2017/Agosto 2018), elaborados por AmbiPar
Control para Águas do Tejo Atlântico, S.A.

Figura 5.56 – Pontos de Colheita na Zona Norte (massas de água Tejo – WB2, Tejo-WB3 e Tejo-WB4) e Zona Sul (massa de
água Tejo-WB1)

De acordo com os resultados constantes dos relatórios anteriormente referidos, o estado das várias
massas de água monitorizadas pelas Águas do Tejo Atlântico, S.A., nomeadamente a Tejo – WB1 e Tejo
WB2 é “Inferior a Bom”, sendo os elementos químicos e físico-químicos de suporte os responsáveis
por essa classificação.
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Tabela 5.33 – Estado da massa de água do Estuário do Tejo de acordo com a monitorização realizada pelas Águas do Tejo
Atlântico, S.A.

Fonte: Prestação de Serviços de Monitorização Ambiental da Qualidade da Água dos Meios Recetores na Área de Concessão da LVT –
Estuário do Tejo - Relatório Anual (novembro 2016/agosto 2017) e Relatório Anual (novembro 2017/agosto 2018), elaborados por AmbiPar
Control para Águas do Tejo Atlântico, S.A.

Analisando em detalhe os referidos elementos verifica-se que os parâmetros azoto amoniacal e
fosfatos são aqueles que geralmente determinam a classificação de “Razoável”. O parâmetro oxigénio
dissolvido, em todos os pontos monitorizados, permitiria a classificação de “Bom”, em ambos os
períodos amostrados.
De salientar que os parâmetros utilizados na classificação efetuada foram:
Avaliação do Estado Ecológico
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Biológicos:
biomassa
de
fitoplâncton,
avaliada
pela
concentração
de
Clorofila-a (µg/l) - Foi calculado o percentil 90 dos resultados analíticos de Clorofila-a obtido
nas quatro últimas campanhas, para cada ponto de colheita monitorizado e em seguida
classificado cada ponto de acordo com o estipulado no PGRH RH5. Para a classificação
segundo esta métrica foi tomada em conta a devida classe de salinidade e referido por classes
de salinidade. A pior classificação obtida foi a considerada para a classificação da massa de
água;



Elementos Químicos e Físico-químicos de Suporte: Azoto amoniacal (mg/l NH4), fosfato (mg/l
PO43-) e oxigénio dissolvido (%). Foi calculado o percentil 90 dos resultados analíticos dos
parâmetros considerados, obtidos nas quatro últimas campanhas. Para cada ponto de colheita
foi calculada a razão entre o Percentil 90 e o valor de referência para cada parâmetro
considerado no PGRH RH5 e classificado cada ponto de colheita de acordo com o estipulado
no referido Plano. Para a classificação segundo esta métrica foi tomada em conta a devida
classe de salinidade. A pior classificação obtida foi a considerada para a classificação da massa
de água.



Poluentes Específicos – No âmbito da monitorização realizada não são analisados quaisquer
dos poluentes específicos.



Elementos de Qualidade Hidromorfológicos – No âmbito da monitorização realizada não são
analisados nenhuns elementos de qualidade hidromorfológica.

Avaliação do Estado Químico
A avaliação do estado químico das massas de água é efetuada de acordo com as Normas de Qualidade
Ambiental para as substâncias prioritárias e para outros poluentes definidos no Decreto-Lei
n.º 218/2015, de 7 de outubro.
As substâncias atrazina, cádmio, chumbo, mercúrio e níquel são as que são monitorizadas pelas Águas
do Tejo Atlântico, S.A. Estas substâncias são pesquisadas apenas em alguns dos pontos monitorizados.
Tendo em conta que a área monitorizada pelas Águas do Tejo Atlântico, S.A. é bastante abrangente,
considerou-se relevante apresentar de modo mais detalhado, as características de qualidade da massa
de água na envolvente próxima da área de implementação do Projeto.
De acordo com a figura com a localização dos pontos monitorizados, anteriormente apresentada, os
pontos de monitorização com maior proximidade à área da BA6 e zona de implantação do acesso
rodoviário são:



ST64 (localizado na massa de água Tejo - WB2), a norte da BA6;
ST65, ST66 e ST67 (localizados na massa de água Tejo - WB1), a sul e sudeste da BA6.

Sistematiza-se na tabela seguinte, para os parâmetros amostrados nos referidos pontos, os resultados
e classificação obtida, contantes dos relatórios de monitorização de 2016/2017 e 2017/2018
anteriormente referidos.
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Tabela 5.34 – Estado da massa de água do Estuário do Tejo na envolvente próxima da BA6, com base dados de monitorização recolhidos pelas Águas do Tejo Atlântico, S.A.
ST64 (Tejo-WB2)
Nov16/Agos17

Nov17/Jull18

ST65 (Tejo-WB1)
Nov16/Agos17

ST66 (Tejo-WB1)

Nov17/Jull18

Nov16/Agos17

Nov17/Jull18

ST67 (Tejo-WB1)
Nov16/Agos17

Nov17/Jull18

LOCALIZAÇÃO
Descrição do
Local
Povoação mais
Próxima
ETAR

Meio do Estuário em frente à BA6

Margem suL, entre Parque Industrial do
Barreiro e BA6

Margem Sul, frente ao cais de
desmantelamento de Alhos Vedros

Margem sul,
Seixalinho

Não Aplicável

Não Aplicável

Não Aplicável

Não Aplicável

Descarga Pavilhão Atlântico, ETAR de
Beirolas, ETAR de Alverca e ETAR de Vila
Franca de Xira

ETAR da Moita/Barreiro,
Seixalinho e ETAR Afonseiro

ETAR da Moita/Barreiro, ETAR do
Seixalinho e ETAR Afonseiro

ETAR da Moita/Barreiro, ETAR do
Seixalinho e ETAR Afonseiro

1900

600

Distância
aproximada à
descarga

-

ETAR

do

1550

Local de
amostragem

MARÉ NO MOMENTO DA RECOLHA

Estado Maré
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Vazante

Vazante

Vazante

Vazante

frente

ao

Cais

do

ST64 (Tejo-WB2)

ST65 (Tejo-WB1)

ST66 (Tejo-WB1)

ST67 (Tejo-WB1)

Nov16/Agos17

Nov17/Jull18

Nov16/Agos17

Nov17/Jull18

Nov16/Agos17

Nov17/Jull18

Nov16/Agos17

Nov17/Jull18

7,0

4,12

4,2

3,84

4,0

4,8

4,2

4,28

ESTADO ECOLÓGICO
Elementos Biológicos
Clorofila a (µg/l)
– percentil 90
Classificação
Final

EXCELENTE

Elementos Químicos e Físico-químicos
Azoto Amoniacal
mg/l (NH4) Razão entre
percentil
90/valor
referência*

1,7

0,8

2,2

1,1

2,0

1,8

3,7

1,4

Fosfatos
3(mg/l PO4 ) Razão entre
percentil
90/valor
referência

4,6

5,4

5,0

5,7

6,3

10,7

8,2

8,4

Oxigénio
Dissolvido (% ) Razão entre
percentil
90/valor
referência

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Classificação
Final

RAZOÁVEL
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ST64 (Tejo-WB2)
Nov16/Agos17

Nov17/Jull18

ST65 (Tejo-WB1)
Nov16/Agos17

ST66 (Tejo-WB1)

Nov17/Jull18

Nov16/Agos17

ESTADO QUÍMICO
Sem parâmetros
monitorizados
ESTADO GLOBAL
DA MASSA DE
ÁGUA
MONITORIZADA

-

INFERIOR A BOM

(*) Os valores de referência e respetivos critérios de classificação constam do Anexo 5.1 do Volume III – Anexos Temáticos.
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Nov17/Jull18

ST67 (Tejo-WB1)
Nov16/Agos17

Nov17/Jull18

5.5.2.4.4.3 AMOSTRAGEM PONTUAL REALIZADA NO ÂMBITO DO EIA
No âmbito dos trabalhos desenvolvidos durante a elaboração do EIA e de modo a obter uma
caracterização do estado da massa de água na área de implantação do Projeto foi realizada uma
campanha de amostragem pontual, em novembro de 2018, tendo sido recolhidas amostras de água e
de sedimentos. Foi ainda efetuada uma caracterização ecológica da área de sapal localizada na área
sul da BA6. No do Volume III – Anexo 5.2 é apresentado o Relatório da Campanha de Amostragem
Pontual Realizada na Envolvente da BA6.
Procedeu-se à recolha de amostras de água em 5 pontos e à recolha de sedimentos em 3 pontos.
Foram ainda efetuados 3 transeptos na área do sapal localizada a sul da BA6.
A localização das estações de amostragem foi efetuada tendo em vista caracterizar a qualidade da
massa de água na envolvente do Projeto, nas áreas que poderão vir a se mais influenciadas pela
implementação do Projeto em análise.

Físico-químicos+ clorofila a
Físico-químicos+ clorofila a +
macroinvertebrados bentónicos

Figura 5.57 – Localização das estações de amostragem de água superficial e sedimentos (campanha realizada em novembto
de 2018)
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Figura 5.58 – Localização dos transeptos realizados na zona do sapal (zona sul adjacente à BA6).

Os parâmetros monitorizados e respetivas condições de amostragem constam da tabela seguinte.
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Tabela 5.35 – Resumo das condições de amostragem por estação de amostragem – água superficial e sedimentos
AMOSTRAS DE ÁGUA SUPERFICIAL
PONTO DE
AMOSTRAGEM

QA1

QA2

PREIAMAR

X

X

BAIXAMAR

X

X

PROFUNDIDADE
DA RECOLHA

Superfície da
coluna de água

Superfície da
coluna de água

QA3

X

X

Superfície da
coluna de água

QA4

X

X

Superfície da
coluna de água

TOTAL
AMOSTRAS

PARÂMETROS FISICO-QUÍMICOS DE SUPORTE E
ESTADO QUÍMICO

2

In situ
pH, temperatura, condutividade, salinidade,
oxigénio dissolvido (OD), transparência, clorofila
a

2

Laboratório
Sólidos suspensos totais (SST)
In situ
pH, temperatura, condutividade, salinidade,
oxigénio dissolvido (OD), transparência, clorofila
a

2

2

Laboratório
Sólidos suspensos totais (SST), carência química
de oxigénio, (CQO), azoto amoniacal, fósforo
total, clorofila a, hidrocarbonetos totais (HC),
Benzo(a)pireno(*), zinco, chumbo, cobre,
crómio, mercúrio e arsénio
In situ
pH, temperatura, condutividade, salinidade,
oxigénio dissolvido (OD), transparência, clorofila
a

AMOSTRAS DE SEDIMENTOS
CONDIÇÃO
DA MARÉ

TOTAL
AMOSTRAS

REPLICADOS

PARÂMETROS
SEDIMENTOLÓGICOS,
BIOLÓGICOS E DE QUALIDADE
Parâmetros sedimentológicos:

Preia-mar

1

3

 Granulometrias e teor em
matéria orgânica
Parâmetros biológicos:
 Composição e Abundância

Preia-mar

1

3

 Riqueza taxonómica,
Diversidade de ShannonWiener, Diversidade de
Margalef, Índice de
Equitabilidade de Pielou, Índice
de Simpson, Constância de
ocorrências
Parâmetros de qualidade:

Preia-mar

1

3

-

-

-

 Índices bióticos AMBI, M-AMBI
e BAT

-

Laboratório
Sólidos suspensos totais (SST), carência química
Superfície da
de oxigénio, (CQO), azoto amoniacal, fósforo
QA5
X
X
2
coluna de água
total, clorofila a, hidrocarbonetos totais (HC),
Benzo(a)pireno(*), zinco, chumbo, cobre,
crómio, mercúrio e arsénio
3
TOTAL
10
12
(*) No grupo das substâncias prioritárias “hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)”, o benzo(a) pireno pode considerar-se um marcador dos outros HAP pelo que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de
outubro basta monitorizar este parâmetro. Atendendo a que na determinação do benzo(a) pireno são também determinados o Antraceno e o Fluoranteno procedeu-se igualmente à sua quantificação. Tratam também
de substâncias prioritárias definidas no Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro.
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Sistematiza-se na tabela seguinte a classificação do Estado Ecológico, do Estado Químico e do Estado
Global da Massa de Água obtidos com base na amostragem realizada em novembro de 2018.
Tabela 5.36 – Estado Ecológico, do Estado Químico e do Estado Global da Massa de Água obtidos com base na amostragem
pontual realizada em novembro de 2018
MASSA DE ÁGUA

ESTADO ECOLÓGICO

Parâmetros Químicos e
Físico-químicos de Suporte
Bom

Azoto
amoniacal

(1)

Fósforo total

Bom

Oxigénio
dissolvido
BOM

Poluentes Específicos

Excelente/
Bom

Arsénio

Parâmetros Biológicos
Bom

Fitoplâncton
(Biomassa)

Medíocre (2)

Macroinvertebrados
bentónicos

Medíocre (3)

Outras Plantas Sapal

EXCELENTE/BOM

MEDÍOCRE

MEDÍOCRE

Tejo-WB1
(ENVOLVENTE
BA6)

ESTADO QUÍMICO

Substâncias Prioritárias
(1)

Cádmio

(1)

Chumbo

Bom

Mercúrio

Bom

Benzo(a)pireno

Bom

Antraceno

Bom

Fluoranteno
BOM
ESTADO GLOBAL: INFERIOR A BOM

(1) Não foi possível avaliar a qualidade da água com base neste parâmetro já que o limite de quantificação associado ao método de
determinação é superior ao valor de comparação estabelecido.
(2) O índice BAT quando aplicado a zonas de intertidal pode não refletir o seu verdadeiro estado ecológico. Estas zonas, por estarem
naturalmente sujeitas a condições ambientais muito adversas, apresentam uma riqueza e diversidades muito baixas, pois são poucos os
macroinvertebrados bentónicos que possuem condições biológicas que lhes permitem sobreviver neste tipo de ambientes.
(3) A classificação foi efetuada com base numa amostragem pontual realizada no outono pelo que a riqueza e diversidade poderão ser
superiores aos valores registados na campanha realizada.

Conforme é possível constatar pela análise da tabela anterior, relativamente ao chumbo e ao cádmio
não foi possível determinar o Estado Químico da massa de água no que se refere a estes parâmetros,
já que o limite de quantificação associado ao método de determinação analítico utilizado é superior ao
valor de comparação estabelecido nos critérios de avaliação. Pode, no entanto, referir-se, a título
indicativo que as concentrações de cádmio e chumbo obtidas para a massa de água Tejo – WB1 nas
amostragens realizadas em 2010 (dados disponíveis no site da APA) foram as seguintes:


Massa de água WB1:
o Cd- 16 a 77 ng/l;
o Pb – 14 – 98 ng/l.

De acordo com as Normas de Qualidade Ambiental e outros poluentes estabelecidas no
Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro, a concentração máxima admissível para o chumbo são
14 µg/l, sendo o valor limite para a média anual de 1,3 µg/l. No caso do cádmio, a concentração
máxima admissível para uma Classe 1 de salinidade é <0,045 µg/l; para a média anual o valor limite é
de 0,2 µg/l.
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Deste modo conclui-se que, com base nos dados recolhidos em 2010, a classificação do Estado
Químico relativamente a estes parâmetros seria Bom.
Acrescenta-se ainda a seguinte nota complementar relativa à campanha de amostragem pontual
realizada durante o EIA entregue em abril de 2019. Aquando da preparação da presente campanha de
amostragem pontual a PROFICO AMBIENTE solicitou orçamentos a diversos laboratórios,
nomeadamente ao Instituto Hidrográfico e ao IPMA, que dispõem de métodos analíticos para o
chumbo e o cádmio, cujo limite de quantificação permitem a comparação com os valores estabelecido
nos critérios de avaliação. No entanto, o Instituto Hidrográfico não tinha disponibilidade para realizar o
trabalho nas datas solicitadas (ver troca de email constante do Volume III - Anexo 5) e o IPMA não
respondeu ao pedido de cotação realizado (ver email da consulta efetuada no Volume III – Anexo 5).
Deste modo, optou-se por realizar as determinações analíticas no Laboratório do Instituto Superior
Técnico (LAIST). Para estes parâmetros o LAIST ainda não dispõe de uma metodologia para dar
cumprimento aos limites estabelecidos no Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro, tanto em águas
doce como salinas, apesar de no caso das águas doces, possuir equipamento para obtenção dos
referidos limites. No caso das amostras analisadas, uma vez que são águas de transição, o
equipamento tem muitas interferências devido à presença de cloretos pelo não seria mesmo possível
o cumprimento dos limites (ver email da consulta efetuada no Volume III – Anexo 5).
Por último refere-se que, apesar dos valores de concentração de cádmio e chumbo para a massa de
água Tejo-WB1 serem reduzidos (considerando os valores obtidos na campanha de 2010), será
possível atualizar os valores de concentração destes parâmetros no âmbito do Plano de Monitorização
proposto para o fator ambiental Recursos Hídricos (constante do Volume II.C - subcapítulo 12.3). Este
Plano prevê que 1 ano antes do início da construção sejam realizadas campanhas de amostragem para
determinação de vários parâmetros entre os quais o cádmio e o chumbo.
Relativamente aos restantes parâmetros amostrados na presente campanha de amostragem
procedeu-se à sua comparação com os valores estabelecidos no Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98,
de 1 de agosto.
Os valores de pH, temperatura, oxigénio dissolvido, fósforo total, crómio, cobre, zinco e
hidrocarbonetos totais determinados nas amostras de água recolhidas apresentaram valores inferiores
ao valor máximo admissível estabelecido para os referidos parâmetros, exceto numa amostra.
Efetivamente, no ponto QA5 a amostra recolhida nas condições de enchente revelou uma
concentração de 20 µg/l hidrocarbonetos totais, valor superior ao VMA estabelecido.
Com base nos valores obtidos é possível concluir que, de uma forma geral, a massa de água cumpre os
objetivos mínimos de qualidade estabelecidos no Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
5.5.2.4.4.4 MONITORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE (ÁGUAS BALNEARES)
As praias do município de Alcochete têm uma procura cada vez maior tendo a Câmara municipal vindo
a desenvolver esforços para a classificação das suas águas como balneares.
Nesse sentido, tem vindo a melhorar as condições de segurança e funcionamento das instalações
envolventes e a realização de análises para avaliação da qualidade da água. É um processo que tem a
duração de, pelo menos, dois anos.
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A Câmara Municipal procede à divulgação das análises efetuadas à qualidade da água na Praia dos
Moinhos, em Alcochete, e na Praia do Samouco, no âmbito da parceria com o Centro de Saúde de
Alcochete (ver localização das praias no Desenho n.º 3.2 do Volume IV - Anexo Cartográfico).
Decorrem atualmente as ações de construção de um hotel e apartamentos com a designação PRAIA
DO SAL, com acesso direto à Praia dos Moinhos (lado sul), prevendo-se que contribua para um
acréscimo da utilização balnear daquela praia.
A colheita das amostras e a realização das análises é efetuada por um laboratório acreditado, de
acordo com o Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23
de maio, que estabelece o regime de identificação, gestão, monitorização e classificação da qualidade
das águas balneares, sendo posteriormente submetidas à validação pelo Centro de Saúde de
Alcochete, que elabora o parecer sanitário.
As recolhas das amostras são efetuadas nos períodos da preia-mar nos meses de junho a setembro
com frequência quinzenal prestando o município apoio na recolha e encaminhamento para o
laboratório. Relativamente aos parâmetros microbiológicos, desde 2015 têm revelado conformidade
com o Decreto-Lei nº 135/2009 e Decreto-Lei nº 113/2012 nas águas balneares da praia dos Moinhos
em Alcochete e praia do Samouco, situadas a norte da área de estudo.
O município presta apoio na recolha e encaminhamento para análise da água relativamente a
parâmetros microbiológicos desde 2015, que têm revelado conformidade com o Decreto-Lei
nº 135/2009 e Decreto-Lei nº 113/2012 nas águas balneares da praia dos Moinhos em Alcochete e
praia do Samouco, situadas a norte da área de estudo.
Assim, no ano de 2015, nas praias de Alcochete e Samouco, nos meses de junho a setembro, foram
realizadas 16 análises, com uma frequência quinzenal, sendo que em 15 (93,75%) o parecer foi de
“ÁGUA PRÓPRIA PARA BANHOS”. A amostra que revelou água imprópria para banhos foi recolhida no
dia 17 de setembro de 2015, com valores de enterococos de 760 ufc/100ml, quase duplicando o valor
limite de 350 ufc/100ml (Tabela 5.37).
Em 2016 foram realizadas 8 análises que mereceram parecer favorável de água própria para banhos.
No ano de 2017, a Câmara Municipal tem vindo a realizar idêntica monitorização e com pareceres
sanitários favoráveis de água para banhos emitidos pela delegada de saúde do ACES Arco Ribeirinho e
pela Delegada de Saúde da Unidade de Saúde Pública Arnaldo Sampaio – Alcochete (16 e 17 de agosto
de 2017).
Na Tabela 5.37 apresentam-se os resultados das amostras de água efetuadas nas praias dos Moinhos
em Alcochete e na Praia do Samouco.
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Tabela 5.37 – Avaliação microbiológica das águas do Estuário na Praia dos Moinhos em Alcochete e na Praia do Samouco
DATA DA AMOSTRAGEM

PARECER

ENTIDADE/DELEGADA DE SAÚDE

2015
11 de junho 2015
25 de junho 2015
9 de julho de 2015
23 de julho 2015

Água própria para banhos

6 de agosto de 2015
20 de agosto de 2015
ACES Arco Ribeirinho

3 de setembro de 2015
Água imprópria para banhos
Escherichia coli
17 de setembro de 2015

1050 ufc/100 ml (valor limite 1200
ufc/100ml
- Enterococos
760 ufc/100ml (valor limite 350
ufc/100ml)
2016

14 de junho 2016
29 de junho 2016
1 de agosto 2016

Água própria para banhos

ACES Arco Ribeirinho

16 de agosto 2016
2017
19 de junho 2017
ACES Arco Ribeirinho

17 de julho 2017
1 de agosto 2017
16 de agosto 2017

Água própria para banhos
Unidade de Saúde Pública Arnaldo
Sampaio – Alcochete

Fonte: CM Alcochete, 2017

No município da Moita destaca-se a Praia do Rosário, com cerca de 1 km de extensão (ver localização
no Desenho n.º 3.2 do Volume IV - Anexo Cartográfico).
No município do Barreiro identificam-se as praias da Barra-a-Barra, Praia do Moinho do Cabo e Praia
Fluvial do Bico do Mexilhoeiro (ver localização no Desenho n.º 3.2 do Volume IV - Anexo Cartográfico),
embora localizadas numa área com maior afastamento à área de implantação do Projeto.
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5.5.2.4.5

CARACTERIZAÇÃO HIDROMORFOLÓGICA LOCAL

Conforme referido no PGBH RH5, as pressões hidromorfológicas podem ter como impacte
modificações no estado e no potencial ecológico das massas de água, nomeadamente:






Alterações ao nível da continuidade fluvial;
Alterações às condições morfológicas das massas de água;
Alterações de transporte sólido, com consequência ao nível da composição e estrutura do
substrato aluvionar;
Alterações do nível hidrométrico das massas de água;
Variações nas características do fluxo de água (por exemplo, volume, velocidade,
profundidade, secção de escoamento) a montante e a jusante das barreiras ao escoamento.

No subcapítulo 5.5.2.3 foi efetuada uma caracterização, de âmbito mais global, das pressões
hidromorfológicas existentes nas massas de água Tejo-WB1 e Tejo-WB2. No entanto, e atendendo a
que o Projeto em análise prevê intervenções que irão induzir alterações hidromorfológicas, torna-se
necessário proceder a uma caracterização da hidrodinâmica e transporte de sedimentos mais
detalhada, por forma a ser possível avaliar as eventuais alterações induzidas pelas intervenções a
realizar devido à execução do Aeroporto do Montijo (nomeadamente as relacionadas com a extensão
para sul da Pista 01/19).
De salientar que a referida caracterização mais detalhada da hidrodinâmica e transporte de
sedimentos é um aspeto fundamental de suporte ao desenvolvimento das soluções de Projeto, razão
pela qual foi efetuada pela HIDROMOD em estreita articulação com a CONSULMAR, responsável pelo
desenvolvimento do Estudo Prévio da Extensão para Sul da Pista 01/19.
Tendo em conta a importância da componente hidrodinâmica e transporte de sedimentos, a sua
caracterização efetua-se em Capítulo autónomo (ver Capítulo 5.6 do presente Volume).

5.5.2.5 BREVE CARACTERIZAÇÃO DE SEDIMENTOS NA ÁREA DE ESTUDO
O presente subcapítulo foi realizado com base na informação constante do relatório “Caracterização e
Avaliação da Qualidade dos Sedimentos”, CONSULMAR, dezembro 2017, realizado no âmbito dos
“Estudos de Engenharia para Extensão para sul da Pista 01/19 do Futuro Aeroporto do Montijo”.
No âmbito da definição das soluções construtivas para a Extensão para Sul da Pista 01/19 foi efetuada
uma caracterização dos sedimentos presentes na área sul da BA6, cujos resultados se apresentam
seguidamente.
Apesar de nenhuma das soluções construtivas previstas no Projeto implicar a realização de dragagens
considerou-se relevante a apresentação da caracterização dos sedimentos efetuada, por constituir
uma informação de base importante sobre a área de estudo.
A campanha de amostragem foi realizada no dia 8 de novembro de 2017. Foram recolhidas amostras
em 8 estações de amostragem previamente definidas, tendo as referidas recolhas sido realizadas pela
empresa Xavisub – Mergulhadores Profissionais, Lda.
O LABQUI – Laboratório de Química e Ambiente do ISQ disponibilizou todo o material necessário para
garantir o acondicionamento e transporte das amostras para o Laboratório onde foram realizadas as
análises, com vista à sua caracterização física e química. Este Laboratório é acreditado desde 1994 pelo
IPQ – Instituto Português da Qualidade, segundo a norma ISO 17025, para a realização dos ensaios
presentes no certificado L 0077.
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Na figura seguinte indica-se a localização das estações de amostragem.

Figura 5.59 – Localização das estações de amostragem de sedimentos

O processo de colheita dos sedimentos foi realizado por uma equipa de mergulhadores profissionais
com recurso a equipamento de recolha de sedimentos em profundidade, equipamentos de mergulho
completos, arcas e embalagens para acondicionamento adequado (frascos e sacos herméticos) e
conservação de amostras, e GPS para georreferenciação das estações de amostragem.
Foram recolhidos oito carotes (colunas de sedimento) verticais contínuos, compreendendo uma
coluna de sedimento com cerca de 2 m de comprimento, ou até ao fundo rochoso caso este estivesse
acima daquele comprimento, nas estações de amostragem previamente definidas.
Os carotes foram recolhidos por método de carotagem por vácuo.
Na tabela seguinte apresentam-se os resultados obtidos na campanha de amostragem de sedimentos
para os parâmetros físicos e inorgânicos não metálicos.
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Tabela 5.38 – Caracterização de sedimentos - parâmetros físicos e inorgânicos não metálicos
DENSIDADE

COT *
(mg C/kg)

AREIA
(%)

SILTE (%)

ARGILA
(%)

CLASSIFICAÇÃ
O TEXTURAL

MATÉRIA SECA

(g/cm3)

P1Sup

1,8

<10.000

9,1

29,9

61,1

argiloso

56

P1 Inf

1,9

<10.000

8,4

29,9

61,7

argiloso

56

P2 Sup

1,7

<10.000

43,1

18,9

38,1

franco-argiloso

56

P2 Inf

1,8

<10.000

17,4

25,9

56,7

argilo-limoso

55

P3 Sup

1,5

<10.000

26,1

31,9

42,1

argilo-limoso

69

P3 Inf

1,8

<10.000

10,4

35,9

53,7

argilo-limoso

51

P4Sup

1,7

<10.000

9,1

30,9

60,1

argiloso

57

P4 Inf

1,9

<10.000

7,4

32,9

59,7

argilo-limoso

57

P5 Sup

1,5

<10.000

6,1

29,9

64,1

argiloso

55

P5 Inf

1,9

<10.000

9,4

29,9

60,7

argiloso

54

P6 Sup

1,7

<10.000

6,1

30,9

63,1

argiloso

56

P6 Inf

1,6

<10.000

11,4

29,9

58,7

argilo-limoso

56

P7 Sup

1,9

11.000

10,1

30,9

59,1

argilo-limoso

51

P7 Inf

1,8

<10.000

6,4

30,9

62,7

argiloso

54

P8 Sup

1,7

<10.000

8,1

29,9

62,1

argiloso

55

P8 Inf

1,4

<10.000

9,4

27,9

62,7

argiloso

57

PONTO

(% de sólidos

* Carbono Orgânico Total (peso seco)

No que respeita à classificação textural as amostras recolhidas apresentam, de um modo geral, uma
textura pesada, determinada pela percentagem elevada da fração argila. Excetuam-se as subamostras
“P2 Sup” e “P3 Sup” cuja fração de argila é relativamente menor. Globalmente, as amostras de
sedimentos analisadas evidenciam, ao longo de todo o perfil, uma certa homogeneidade a nível
textural (ver Tabela 5.38).
Também os parâmetros COT e matéria seca apresentam valores muito semelhantes no conjunto das
subamostras. Já o parâmetro densidade apresenta valores que podem variar na ordem dos 25% para
texturas muito semelhantes, situação para a qual, dado respeitar a material sedimentar muito
próximo, se tem alguma dificuldade em encontrar um racional, tanto mais que a percentagem de
texturas mais grosseiras (cascalho; ver boletins de análise) presentes nas amostras parecem não
justificar essa diferença.
Relativamente à caracterização dos sedimentos quanto ao seu conteúdo em metais pesados e
compostos orgânicos, apresentam-se na tabela seguinte os resultados obtidos. De referir que para
avaliação do grau de contaminação dos sedimentos analisados efetua-se a classificação de materiais
de acordo com os critérios constante da Tabela 2 do Anexo III da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de
novembro.
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Tabela 5.39 – Caracterização de sedimentos – metais e compostos orgânicos
PARÂMETROS
PONTO

Metais (mg/kg)

Comp. Org (ug/kg)

Hg

Pb

Zn

Cr

Cu

Cd

Ni

As

HAP

HCB

PCB

P1Sup

<0,33

28

49

18

<17

<0,33

12

9,6

<24

<0,47

<2,4

P1 Inf

<0,33

29

50

19

<17

<0,33

13

9,3

<28

<0,46

<2,3

P2 Sup

<0,33

34

230

18

<17

0,40

12

19

38

<0,44

<2,2

P2 Inf

<0,33

27

52

18

<17

<0,33

12

8,8

<26

<0,45

<2,3

P3 Sup

1,1

120

440

19

33

1,9

11

40

31

<0,48

<2,4

P3 Inf

1,1

230

1300

21

53

3

12

110

58

<0,43

<2,2

P4Sup

<0,33

32

58

19

<17

<0,33

13

13

<26

<0,40

<2,0

P4 Inf

<0,33

28

49

19

<17

<0,33

12

9,7

<25

<0,49

<2,4

P5 Sup

<0,33

32

61

19

<17

<0,33

13

11

<28

<0,45

<2,2

P5 Inf

<0,33

34

87

20

<17

<0,33

13

15

<30

<0,46

<2,3

P6 Sup

<0,33

32

58

19

<17

<0,33

13

12

83

<0,44

<2,2

P6 Inf

<0,33

30

51

20

<17

<0,33

13

8,5

<25

<0,49

<2,5

P7 Sup

<0,33

32

57

19

<17

<0,33

13

8,3

90

<0,48

<2,4

P7 Inf

<0,33

30

89

18

<17

<0,33

13

10

110

<0,42

<2,1

P8 Sup

<0,33

33

50

18

<17

<0,33

12

11

<26

<0,48

<2,4

P8 Inf

<0,33

30

47

18

<17

<0,33

12

11

<25

<0,45

<2,4

* Carbono Orgânico Total (peso seco)
Legenda:
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

A cada uma das classes de qualidade, identificada na Tabela 2 do Anexo III da portaria anteriormente
referida, está associada a seguinte forma de eliminação dos materiais dragados:


Classe 1: Material dragado limpo — pode ser depositado no meio aquático ou reposto em
locais sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de praias sem normas restritivas.



Classe 2: Material dragado com contaminação vestigiária —pode ser imerso no meio aquático
tendo em atenção as características do meio recetor e o uso legítimo do mesmo.



Classe 3: Material dragado ligeiramente contaminado — pode ser utilizado para terraplenos
ou no caso de imersão necessita de estudo aprofundado do local de deposição e
monitorização posterior do mesmo.



Classe 4: Material dragado contaminado — deposição em terra, em local impermeabilizado,
com a recomendação de posterior cobertura de solos impermeáveis.



Classe 5: Material muito contaminado — idealmente não deverá ser dragado e em caso
imperativo, deverão os dragados ser encaminhados para tratamento prévio e ou deposição em
aterro de resíduos devidamente autorizado, sendo proibida a sua imersão.
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Apesar de não estarem previstas dragagens, a classificação dos sedimentos analisados com base na
Portaria referida permite ter uma perceção do grau de contaminação dos materiais amostrados.
Quanto às análises de qualidade dos sedimentos os resultados revelam, com exceção de uma estação
de amostragem (duas amostras), que se está perante material limpo ou apenas com contaminação
vestigiária (Tabela 5.39).
Com efeito, para um universo de 16 subamostras analisadas, 13 correspondem a material limpo,
enquadradas na classe 1 de qualidade, e uma amostra corresponde a material dragado com
contaminação vestigiária, enquadrada na classe 2 de qualidade.
A amostra enquadrada na classe 2 (P2 Sup) apresenta apenas um único parâmetro, o zinco (Zn), que
não se enquadra na classe 1 de qualidade.
É, no entanto, a estação (P3) que revela, sobretudo na subamostra inferior, níveis de contaminação
completamente descontextualizados das restantes estações de amostragem.
De facto, a subamostra “P3 Inf” apresenta concentrações anormais de arsénio (classe 4 – material
dragado contaminado), chumbo e zinco (classe 3 - material dragado ligeiramente contaminado), e
ainda contaminação vestigiária (classe 2) de mercúrio, cobre e cádmio. Por sua vez, a subamostra “P3
Sup” apresenta contaminação vestigiária para 5 metais: mercúrio, chumbo, zinco, cádmio e arsénio.
O contraste entre a estação P3 e as restantes estações faz admitir a hipótese de existir, ou ter existido,
uma fonte de contaminação, persistente, eventualmente de águas residuais contaminadas, cujo ponto
de descarga estará (ou esteve) associado à margem terrestre contígua. Embora neste momento não se
disponha de desenhos do projeto de drenagem de águas residuais (atual e antigo) da base aérea do
Montijo, a sua consulta poderá contribuir para o entendimento deste caso extraordinário.

5.5.2.6 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO
Em matéria de recursos hídricos superficiais é expectável que no futuro, e de forma muito gradual, o
Estuário do Tejo venha a apresentar um Estado Ecológico melhor do que o que se verifica atualmente,
atendendo aos objetivos estabelecidos e às medidas a adotar com vista à concretização dos referidos
objetivos - atingir o Estado Ecológico de Bom em 2027.
No PGBH RH5 (2016) foram definidas um conjunto de medidas para as massas de água,
nomeadamente para a Tejo-WB1 e Tejo-WB2, cuja implementação visa a melhoria do seu Estado
Global.
As referidas medidas englobam remodelações ao nível de algumas ETAR que drenam para estas
massas de água, reabilitações de emissários e intercetores, intervenções ao nível dos sistemas de
drenagem e elevatórios, recuperações de passivos ambientais referidos anteriormente.
Apesar de ainda não se encontrar aprovado o POE Tejo prevê também um conjunto de medidas
(Volume III – Programa de Execução), que incluem, para além das medidas previstas no PGRH RH5
outras medidas que contribuirão para a melhoria da gestão e qualidade do Estuário do Tejo como
sejam nomeadamente:
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Selecionar uma solução para o tratamento e confinamento de sedimentos contaminados
dragados no Estuário do Tejo (classes 4 e 5),
Estabelecimento de programas de monitorização da qualidade ambiental dos sapais no
Estuário do Tejo,





Considerar a aplicação efetiva do Código de Boas Práticas Agrícolas nas áreas agrícolas e
especialmente nos locais classificados Zona Vulnerável aos nitratos de origem agrícola,
Elaborar um regulamento do funcionamento dos estaleiros no Estuário do Tejo, elaborar um
guia de boas práticas para as atividades recreativas (lazer, recreio…);
Avaliar as formar de disciplinar a circulação de embarcações no plano de água e utilização da
margem, desenvolver um circuito de informação entre os utilizadores do Estuário (pescadores,
apanhadores, agricultores, associações desportivas e recreativas) sobre a importância da
conservação e valorização dos recursos naturais presentes no Estuário do Tejo, etc.

Estas medidas contribuirão também para a melhoria do estado ecológico da massa de água.

5.6 HIDRODINÂMICA E TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
A informação relativa à caracterização da situação de referência do presente fator ambiental teve por
base o Relatório de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte
de Sedimentos, elaborado pela CONSULMAR/HIDROMOD para ANA, em dezembro de 2017.
A metodologia adotada para a elaboração da presente caracterização da situação de referência (e que
se apresenta no Volume III - Anexo 3.2), teve por base dados de campo e a implementação do sistema
de modelação MOHID ao Estuário do Tejo. Esta caracterização foi ainda complementada com
bibliografia focada na área de interesse.

5.6.1 PROPAGAÇÃO DA MARÉ
O escoamento no Estuário do Tejo é forçado principalmente pela maré semidiurna. A componente
harmónica M2 - devida à Lua - com 98 cm de amplitude e a componente harmónica S2 devida ao Sol devida ao Sol - com 35 cm de amplitude (valores em Cascais) são as duas principais componentes da
maré no estuário. A diferença de 25 minutos entre os períodos destas duas componentes de maré
(respetivamente 12h e 25 min e 12h) é responsável pelo ciclo maré viva-morta7 e as suas amplitudes
incluem o Estuário do Tejo no conjunto dos estuários mesotidais. A figura seguinte mostra a
distribuição de amplitude da componente M2 no estuário, pondo em evidência o aumento de
amplitude até à entrada dos canais dos rios Tejo e Sorraia, até onde a amplitude pode aumentar cerca
de 25% em relação à amplitude à entrada do estuário, decaindo em seguida para montante, como
esperado.
No canto superior direito a Figura 5.60 mostra um gráfico que compara as amplitudes obtidas por
análise harmónica de níveis medidos no Estuário (Lemos, 1972) com as amplitudes obtidas, também
por análise harmónica dos resultados do modelo do Tejo (Vaz et al, 2009) usando um passo espacial de
cerca de 200 m.

7

A diferença de 25 minutos no período das duas componentes faz com que estejam aproximadamente em fase a cada 14 dias. Neste período
a S2 completa 28 ciclos e a M2 completa 27.
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Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.60 - Amplitude da M2 calculada com o modelo MOHID. No gráfico XY as estações estão ordenadas de jusante
(Cascais) para montante (Vila Franca de Xira). Neste mesmo gráfico são apresentados os resultados do modelo e análise
harmónica baseada nos dados de nível de 1972 (Lemos, 1972)

5.6.2 AFLUÊNCIAS DE ÁGUA DOCE AO ESTUÁRIO
O Rio Tejo é a principal fonte de água doce do estuário. O caudal médio é de cerca de 300 m3/s. No
inverno são usuais eventos com caudais da ordem de 2 000 m3/s. No verão registam-se tipicamente
caudais da ordem dos 50 m3/s. Os valores instantâneos são fortemente condicionados pelas descargas
das barragens existentes na bacia hidrográfica.
A afluência de água doce ao Estuário é determinante para o tempo de residência no seu interior. As
flutuações do caudal fluvial têm maior importância na zona montante do Estuário interno do Tejo,
decrescendo a influência deste fenómeno com o alargamento da secção de escoamento para jusante
(Elias, 1992). Devido a este facto, Vargas et al. (2008) refere que é expectável que um grande aumento
de caudal tenha pouca expressão na sobrelevação do nível de superfície livre na região do Alfeite.
Pode concluir-se o mesmo para a Baía do Montijo.

5.6.3 PADRÕES DE CIRCULAÇÃO À ESCALA DO ESTUÁRIO
O escoamento é forçado essencialmente pela maré e por isso tem carácter oscilatório. As velocidades
máximas são registadas na região da embocadura onde, em vazante de maré viva, os valores são da
ordem dos 2 m/s (Figura 5.61). Na metade de jusante do Estuário as velocidades máximas são da
ordem de 1 m/s, baixando para o interior do estuário, mas mantendo valores da ordem de 1 m/s nos
canais principais (Figura 5.61).
Como consequência das velocidades elevadas a excursão de maré no interior do Estuário - a distância
percorrida por uma partícula numa enchente ou numa vazante - é da ordem dos 15 km.
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Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.61 - Intensidade máxima das correntes obtidas pelo modelo MOHID 3D baroclínico entre setembro de 2010 a
Junho de 2011. O modelo foi forçado com maré, caudal do rio (do SNIRH) e fluxos atmosféricos

5.6.4 PADRÕES DE CIRCULAÇÃO NA ZONA DE INTERESSE
Com base nos modelos atrás descritos foram simulados padrões de circulação de alta resolução para a
zona de interesse (zona intertidal adjacente à BA6) para uma situação de maré viva equinocial8 (Figura
5.62):
•
•

Campos de correntes instantâneos (mapas instantâneos associados a situações de enchente e
vazante);
Intensidade média e máxima da corrente.

Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.62 - Variação da maré astronómica no marégrafo de Cascais. O período simulado está assinalado a cinzento

8

A amplitude das marés vivas é ligeiramente mais intensa por ocasião dos equinócios (marés vivas equinociais). Tal facto é matematicamente
explicado pela introdução de uma terceira constituinte (K2) que, perto dos equinócios, reforça o efeito do Sol.

133

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES  RELATÓRIO SÍNTESE
VOLUME II.B – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E SUA EVOLUÇÃO SEM PROJETO
JULHO 2019  VERSÃO 02

5.6.5 CAMPOS DE CORRENTES INSTANTÂNEOS
Os campos de correntes obtidos com o modelo MOHID mostram que as correntes são mais intensas na
vazante do que na enchente (Figura 5.63, Figura 5.64). As correntes tendem a ser mais intensas ao
longo dos canais de navegação atingindo valores da ordem de 1 m/s. As correntes em situação de
vazante convergem das zonas intertidais para os canais de navegação e na situação de enchente
divergem dos canais para as zonas intertidais.
Na zona de interesse o escoamento tanto em vazante como em enchente apresenta uma direção
tendencialmente paralela à costa, exceto na zona de sapal9 imediatamente adjacente à BA6 onde
tende a acompanhar a direção do sistema de pequenos canais que caracterizam estas estruturas.

Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.63 - Exemplo da distribuição do campo de correntes instantâneos representativos da situação de referência em
situação de vazante de maré viva (figura inferior - detalhe do campo de correntes na zona de interesse)

9

Sapal é a designação dada às formações aluvionares periodicamente alagadas pela água salgada e ocupadas por vegetação halofítica. O
sapal é um ecossistema de grande importância ecológica, que possui um papel preponderante no equilíbrio do ciclo de matéria orgânica
numa perspetiva de produtores primários.
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Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.64 - Exemplo da distribuição do campo de correntes instantâneos representativos da situação de referência em
situação de enchente de maré viva (figura inferior - detalhe do campo de correntes na zona de interesse)

5.6.6 CAMPO DE INTENSIDADE MÉDIA E MÁXIMA DE CORRENTE
Para uma melhor caracterização da intensidade das correntes foram calculados os valores de
intensidade média e máxima para cada ponto de cálculo ao longo do ciclo de maré viva. Este cálculo
permitiu determinar um campo de intensidade média da corrente (Figura 5.64) e um campo que
corresponde ao limite máximo da intensidade da corrente (Figura 5.65). Estes resultados permitem
concluir que na zona adjacente à área de prolongamento da Pista 01/19 do Aeroporto do Montijo as
correntes médias apresentam valores entre 10-20 cm/s e as correntes máximas valores entre 30-50
cm/s.
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Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.65 - Campo de intensidade média da corrente num ciclo de maré de maré viva equinocial na situação de referência

Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.66 - Campo de intensidade máxima da corrente num ciclo de maré de maré viva equinocial na situação de
referência

A simulação de maré viva equinocial foi repetida assumindo um evento de sobrelevação com um
tempo de retorno de 100 anos, que segundo Andrade et al. (2006) corresponde a um aumento do
nível médio de 58 cm. Esta simulação teve por objetivo avaliar como eventos de sobrelevação podem
condicionar a intensidades das correntes.
Tanto ao nível da intensidade média (Figura 5.67) como da máxima (Figura 5.68) existe uma ligeira
intensificação ~15% e ~5% respetivamente.
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Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.67 - Campo de intensidade média da corrente num ciclo de maré de maré viva equinocial coincidente com uma
sobrelevação com um tempo de retorno de 100 anos na situação de referência

Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.68 - Campo de intensidade máxima da corrente num ciclo de maré de maré viva equinocial coincidente com uma
sobreelevação com um tempo de retorno de 100 anos na situação de referência
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5.6.7 PRISMAS DE MARÉ
Os prismas de maré foram estimados em duas secções de controlo, nomeadamente, uma secção no
“Canal da Barra” e outra secção na “Bacia do Montijo” (Figura 5.69). A secção no “Canal da Barra”
permite validar os prismas estimados pelo modelo tendo como base várias referências bibliográficas e
a secção na “Bacia do Montijo” permite caracterizar o prisma de maré da zona de interesse
relativamente ao prisma global do estuário.
De acordo com os resultados das simulações efetuadas o prisma de maré obtido na secção no “Canal
da Barra” é da ordem de 5,2x108 em marés mortas e 7,9x108 em marés vivas. Estes valores são
concordantes com os descritos na literatura por Dias et al. (2013) e Neves (2010) que relatam prismas
médios da ordem de 6,8x108 m3 e máximos da ordem de 7,5 - 8,0x108 m3.

Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.69 - Secções de controlo para cálculo dos caudais de enchente e vazante no Canal da Barra e na bacia do Montijo

No caso da secção da “Bacia do Montijo” a análise da evolução dos caudais de enchente e vazante na
(Figura 5.70) permite verificar que em maré viva, os caudais máximos de enchente e vazante
correspondem, respetivamente, a valores da ordem de 2000 e 4000 m3s-1 e que as variações
percentuais quer em enchente quer em vazante são inferiores a 1%.
Os prismas de maré da “Bacia do Montijo” são aproximadamente 5% dos prismas de maré estimados
para o “Cana da Barra” (Tabela 5.40).
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Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.70 - Caudais de enchente e vazante na secção de controlo da bacia do Montijo em um ciclo de marés vivas-mortas
para uma situação de sobreelevação

Tabela 5.40 - Prismas de maré (m3) em marés mortas e marés vivas.na referência na secção de controlo da “bacia do
Montijo”. As diferenças em percentagem nos prismas de maré entre as soluções de projeto e a referência também são
apresentadas
SOLUÇÕES

MARÉ MORTA
3

Referência (m )

3,0x10

7

MARÉ VIVA
7

4,0x10

5.6.8 TEMPOS DE RENOVAÇÃO DA ÁGUA
Os tempos de renovação na zona de estudo são um importante indicador para a qualidade ambiental.
A metodologia utlizada para o cálculo do tempo de renovação da água tem como base a emissão de
parcelas “virtuais” lagrangianas (Braunschweig et al., 2003) de forma instantânea em áreas. Os tempos
de renovação estimados para a “Bacia do Montijo” são da ordem dos 30 - 31 dias.

5.6.9 AGITAÇÃO MARÍTIMA
As condições mais energéticas em termos de agitação no interior do Estuário do Tejo ocorrem nos
meses de verão. Neste período o vento tende a ser dominante do quadrante N-NW que é o mais
favorável em termos de geração de agitação porque tem associado um fetch mais longo.
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As simulações feitas pela HIDROMOD para os meses de julho e agosto de 2012 com o modelo SWAN10
com uma resolução espacial de 100 m permitiram estimar valores médios e máximos de altura
significativa para um período típico de verão (Figura 5.71). Os resultados obtidos em frente ao Alfeite
são consistentes com a descrição apresentada em Vargas et al. (2008) “O regime de agitação marítima
anual médio em frente ao Alfeite caracteriza-se por ondas com Hrms11 entre 0,05 e 0,40 m propagandose do quadrante Norte”.

Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.71 - Altura significativa obtida para os meses de julho e agosto de 2012: figura da direita – valores médios, figura
da esquerda – valores máximos

Os resultados do modelo SWAN mostram que a zona de interesse é bastante abrigada da agitação que
ocorre no interior do Estuário ao contrário do que ocorre em zonas menos abrigadas como é caso da
praia do Alfeite que é onde a ondulação gerada no interior do Estuário é relevante.
Na zona de interesse os valores máximos de altura significativa são da ordem dos 15 cm para a
agitação gerada pelo vento (Figura 5.72). Adicionalmente esta a zona é também afetada por agitação
gerada pelo movimento dos navios de transporte de passageiros. Na figura seguinte é claramente
visível um grupo de ondas com origem num navio cuja posição está no limite esquerdo da imagem.
Este tipo de ondas de origem antropogénica apresenta valores de altura da ordem das dezenas de
centímetros (estimativa visual, Figura 5.73).

10

SWAN - Simulating WAves Nearshore - é um modelo numérico de agitação marítima desenvolvido pela Universidade de Delft baseado na
equação de ação de balanço espectral que modela a geração, propagação e dissipação da energia das ondas do mar. É um modelo
computacional de agitação espectral de terceira geração de código aberto.
11

Raiz quadrada da média da altura da onda. Este parâmetro estatístico é aproximadamente igual à altura significativa.
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Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.72 - Imagem de satélite disponibilizada pelo serviço Google Earth onde se pode observar um grupo de ondas com
origem na esteira de um navio localizado no limite esquerdo da imagem

Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.73 - Imagem captada no Estuário do Tejo onde uma onda gerada de forma periódica pelos navios da Transtejo &
Soflusa tem altura suficiente para ser surfada (fonte: youtube)
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5.6.10 NÍVEIS DE ÁGUA EXTREMOS
Os níveis de água extremos na zona de interesse podem ser decompostos em quatro componentes
principais:
•
•
•
•

Maré astronómica;
Sobrelevação meteorológica;
Subida do nível médio do mar devido a alterações climáticas;
Agitação marítima gerada no interior do Estuário por processos naturais (vento),
antropogénicos (navios de transporte de passageiros que ligam a margem norte ao Montijo).

O modelo hidrodinâmico anteriormente descrito foi corrido assumindo na fronteira aberta um nível
médio do mar igual a 2,28 m, ou seja, 20 cm acima do nível médio do mar assumido como igual ao
zero topográfico. Este é o valor proposto por Antunes (2016) para o ano de 2016 tendo por base os
valores medidos no marégrafo de Cascais (Figura 5.74).

Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.74 - Variação Secular do Nível Médio do Mar em CASCAIS, Antunes (2016), referencial topográfico.

Os valores de nível considerando apenas a maré astronómica para dois pontos localizados na zona de
interesse (zona intertidal e canal principal) (Figura 5.75), apresenta um valor máximo de nível do mar
de 4,36 m no referencial hidrográfico (Figura 5.76), o que corresponde a 2,28 m no referencial
topográfico.
Andrade et al. (2006) propõe os valores de sobrelevação de 0,54 e 0,58 m para os períodos de retorno
50 e 100 anos estimados com base nos níveis medidos em Cascais. O modelo hidrodinâmico foi
também corrido considerando uma sobrelevação de 0,58 m. Neste caso, para os pontos já
considerados, o nível máximo atingido é 4,99 m no referencial hidrográfico (Figura 5.76) o que
corresponde a 2,91 m no referencial topográfico.
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As projeções de acréscimo do nível médio do mar, num horizonte de 50 e 100 anos, em relação ao
nível médio do mar de 2017, com base num ajustamento exponencial feito por Dias e Taborda (1988),
são de 0,24 e 0,66 m, respetivamente. No entanto, tendo em consideração as Alterações Climáticas, e
num horizonte de 50 – 100 anos, é possível esperar um acréscimo de ~30 cm no nível e de ~70 cm,
respetivamente.

Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.75 - Localização de pontos para os quais se analisou a variação do nível do mar simulados pelo modelo
hidrodinâmico para uma situação de maré viva equinocial

Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.76 - Variação do nível do mar simulado pelo modelo hidrodinâmico MOHID para os pontos apresentados na Figura
23 para uma situação de maré viva equinocial com (período de retorno de 100 anos) e sem sobreelevação
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5.6.11 DINÂMICA SEDIMENTAR
De acordo com Vale e Sundby (1987), a quantidade de sedimentos erodidos/sedimentados ao longo
de um ciclo de maré viva/maré morta no Estuário do Tejo corresponde à afluência total de sedimentos
finos ao longo de um ano médio. A massa estimada de sedimento em suspensão varia entre 0,27x105 t
em marés mortas e 3,9x105 t em marés vivas, enquanto o caudal sólido de sedimentos finos médio
anual do Rio Tejo é de 4x105 t. No entanto, este valor apresenta uma grande variabilidade interanual.
Por exemplo, para as cheias extremas de 1979, Vale (1981) estimou uma descarga de 106 t de
sedimentos finos durante um período de 10 dias com origem no Rio Tejo.
Vale e Sundby (1987), com base em medidas feitas ao longo do estuário, mostraram que a zona de
máxima turbidez não está presente em situações de maré morta, mas em marés vivas a zona de
turbidez máxima é claramente identificada no Estuário superior. Através da análise de dados de
deteção remota do satélite Modis-Aqua, Valente e Silva (2009) mostraram que a pluma de turbidez do
Estuário apresenta um claro ciclo de maré viva (turbidez mais intensa) / maré morta (turbidez menos
intensa).
Com base em dados de campo recolhidos entre 2004 e 2012 (46 valores) na estação ST65 (Figura 5.77)
e publicados em Franz et al. (2014) pode-se concluir que na zona de interesse a concentração máxima
de sedimentos finos em suspensão é da ordem de 100 mg/l e o valor mais frequente é da ordem de 20
mg/l (Figura 5.78).

Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.77 - Estação de monitorização ST65 (Franz et al., 2014)
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Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.78 - Concentração de sedimentos finos medidos na estação ST65 função do percentil (50% - concentração mais
frequente, 100% - concentração máxima)

A caracterização dos sedimentos de fundo feita por Canário et al. (2007) com base em dados de campo
e por Franz et al. (2017) com base no modelo MOHID indiciam que na “Baía do Montijo” nos canais de
navegação, o sedimento de fundo tenderá a ser areia fina e na zona intertidal sedimentos finos (ou
vaza) (Figura 5.79).

Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.79 - Distribuição do tipo de sedimentos de fundo no Estuário do Tejo. Dados (figura do lado esquerdo) Canário et
al. (2007) e resultados de modelo (figura do lado direito) Franz et al. (2017)

Segundo Freire et al. (2006) na Baía do Montijo encontram-se alguns depósitos arenosos pouco
desenvolvidos, como o Seixalinho, limitados inferiormente por um raso de maré vasoso (Figura 5.80).
A zona que intercepta a área de extensão da Pista 01/19 é ocupada por um sapal, claramente visível na
imagem de satélite disponibilizada pelo serviço Google Maps (Figura 5.81).
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No âmbito da avaliação do estado da massa de água na envolvente próxima da BA6 foi efetuada a
caracterização do estado ecológico do referido sapal, cujos resultados foram apresentados no
subcapítulo 5.5.2.4.4.3 do presente Volume. A informação mais detalhada relativa à campanha de
amostragem realizada é apresentada no Volume III – Anexo 5.2.
No Capítulo 5.7 é também apresentada informação relevante sobre as áreas de sapal presentes na
zona sul da BA6 (ver informação relativa à Flora e Vegetação, Biótopos e seu Valor Ecológico) e
Ecologia Aquática.

Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.80 - Praias no Estuário interno do Tejo (Freire et al., 2006)
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Fonte: Estudo de Caracterização da Situação de Referência e Impactes – Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,
CONSULMAR/HIDROMOD, 2017 para ANA

Figura 5.81 - Imagem de satélite disponibilizada pelo serviço Google Maps para a zona de interesse

5.6.11.1 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO
Na ausência do Projeto, as alterações ao nível da hidrodinâmica e dinâmica sedimentar a ocorrerem,
prender-se-ão essencialmente com a ocorrência de níveis de água extremos, atendendo à subida do
nível médio do mar que se prevê possa ocorrer devido às alterações climáticas.
A avaliação apresentada prevê que o nível médio das águas do mar atinja uma cota de +3,63 m
considerando um horizonte temporal de 2100.

5.7 SISTEMAS ECOLÓGICOS
5.7.1 ÁREAS CLASSIFICADAS E ENQUADRAMENTO LEGAL
No presente subcapítulo, apresenta-se o enquadramento geográfico da área de estudo do Projeto em
análise para o fator ambiental Sistemas Ecológicos, face às áreas classificadas que se encontram mais
próximas.
A BA6, localização prevista para o futuro Aeroporto do Montijo, localiza-se a cerca de 6 km em linha
reta da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET, criada pelo Decreto-Lei n.º 565/76, de 19 de julho e
com o respetivo Plano de Ordenamento publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
177/2008, de 24 de novembro).
A área de intervenção do Projeto (e que inclui o desvio do atual acesso principal à BA6) sobrepõe-se
numa pequena extensão (aproximadamente em 6,24 ha) ao Sítio de Importância Comunitária (SIC) do
Estuário do Tejo (PTCON0009, Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de fevereiro, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
novembro) (Ver Figura 5.82 e Desenho n.º 4.1, Volume IV -Anexo Cartográfico).
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Figura 5.82 - Áreas sensíveis presentes na envolvente do Projeto
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A referida área de intervenção sobrepõe-se, ainda, à Zona de Proteção Especial (ZPE) do Estuário do
Tejo (PTZPE0010, Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação mais atual), em cerca de
0,22 ha, conforme é possível visualizar na Figura 5.83 e no Desenho n.º 4.1. No entanto, é importante
salientar que a futura área afeta diretamente ao Aeroporto do Montijo apenas se sobrepõe com o SIC
do Estuário do Tejo e confirma a norte com a ZPE do Estuário do Tejo. É o desvio do caminho a norte
da Pista 01/19 e uma área muito residual do traçado de acesso ao Aeroporto (0,003 ha) que se
sobrepõem com a ZPE.
De referir ainda que os futuros sobrevoos para norte, correspondentes à descolagem das aeronaves
da Pista 01 e aproximação à Pista 19, farão o atravessamento das áreas sensíveis anteriormente
referidas.

Figura 5.83 - Sobreposição da área de intervenção e da área afeta ao futuro Aeroporto do Montijo com as áreas
classificadas

O Estuário do Tejo está também classificado como Zona Húmida com interesse internacional para as
aves aquáticas (área 3PT007, de acordo com a Convenção de Ramsar, Decreto n.º 101/80, de 9 de
outubro).
Estas classificações reconhecem o valor excecional do património natural do Estuário, a nível nacional
e internacional, sendo considerada a mais importante zona húmida em Portugal e uma das mais
importantes do Paleártico Ocidental para a avifauna aquática migradora.
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É referida a invernada regular de aproximadamente 100 000 aves aquáticas invernantes, a sua
importância como local de passagem outonal de várias espécies de passeriformes migradores e a
presença de concentrações importantes de aves aquáticas nidificantes. Neste âmbito, são de
ocorrência regular diversas espécies incluídas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99 na sua atual
redação e que possuem estatuto de ameaça a nível nacional (Cabral et al., 2005) e estatutos de
conservação internacionais que refletem preocupação relativamente ao seu estado de conservação
(IUCN, 2017).
O Estuário do Tejo reveste-se também de grande importância para outros grupos faunísticos e para a
flora e vegetação. Para a área do SIC estão descritos vinte e cinco habitats naturais e seminaturais do
Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, na sua redação atual, cinco dos quais prioritários e,
respetivamente, nove espécies faunísticas que integram o Anexos B-II e oito espécies faunísticas que
integram o B-IV.
O enquadramento regional do projeto do Aeroporto do Montijo face às Áreas Classificadas presentes é
apresentado na tabela seguinte, incluindo ainda as coroas de sobreposição de 5, 10, 20 e 50 km.
De referir, ainda, a classificação do Estuário do Tejo como IBA (Important Bird Area) Zona Importante
para as Aves designada pela BirdLife International (Heath & Evans, 2000): IBA Estuário do Tejo (PT021),
e a presença da Reserva Natural Local do Sapal do Rio Coina e Mata Nacional da Machada, aprovada
por deliberação da Câmara Municipal do Barreiro em Reunião Ordinária da Assembleia Municipal, de
27 de setembro de 2012, conforme Regulamento n.º 427/2012, de 16 de outubro. Esta Reserva Local
situa-se aproximadamente entre a coroa de 5 km e 10 km do limite da BA6, para sul - sudoeste. Não
integra, à data presente, a Rede Nacional de Áreas Protegidas, nos termos do Decreto-Lei n.º
142/2008, de 24 de julho.
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Tabela 5.41 – Enquadramento regional do Aeroporto do Montijo face à presença de Áreas Classificadas

CLASSIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO RELATIVA À
ÁREA DE INTERVENÇÃO DO
PROJETO

Reserva Natural do Estuário do Tejo

Coroa 10 km*

ZPE do Estuário do Tejo

Sobreposição tangencial

SIC do Estuário do Tejo

Sobreposição tangencial

Sítio Ramsar 3PT001 Estuário do Tejo

Coroa 10 km*

Reserva Natural do Estuário do Sado

Coroa 50 km*

ZPE do Estuário do Sado

Coroa 50 km*

ZPE do Açude da Murta

Coroa 50 km

SIC do Estuário do Sado

Coroa 50 km*

Sítio Ramsar 3PT007 Estuário do Sado

Coroa 50 km*

Parque Natural da Arrábida

Coroa 20 km**

Monumento Natural de Lagosteiros

Coroa 50 km

Monumento Natural da Pedra da Mua

Coroa 50 km

Monumento Natural da Pedreira do Avelino

Coroa 50 km

SIC Arrábida / Espichel

Coroa 20 km*

ZPE do Cabo Espichel

Coroa 50 km

Parque Natural Sintra-Cascais

Coroa 50 km

SIC Sintra-Cascais

Coroa 50 km*

ZPE da Lagoa Pequena

Coroa 20 km*

SIC Fernão Ferro / Lagoa de Albufeira

Coroa 20 km*

Sítio Ramsar 3PT006 Lagoa de Albufeira

Coroa 20 km*

Cabrela

SIC Cabrela

Coroa 50 km*

Arriba Fóssil da Costa
da Caparica

Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica

Carenque

Monumento Natural de Carenque

Coroa 20 km

Comporta

SIC Comporta / Galé

Coroa 50 km*

Cabo Raso

ZPE do Cabo Raso

Coroa 50 km

Açude da Agolada

Paisagem Protegida do Açude da Agolada

Coroa 50 km

Paisagem Protegida da Serra de Montejunto

Coroa 50 km*

SIC da Serra de Montejunto

Coroa 50 km*

Monte da Barca

Paisagem Protegida do Monte da Barca

Coroa 50 km*

Serras do Socorro e
Archeira

Paisagem Protegida das Serras do Socorro e Archeira

ÁREA

Estuário do Tejo

Estuário do Sado

Arrábida / Cabo
Espichel

Sintra-Cascais

Lagoa de Albufeira

Montejunto

Coroa 20 km*

Coroa 50 km

* Sobreposição parcial da Coroa
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Na Tabela 5.42 são listadas as IBA localizadas nas mesmas coroas de sobreposição face à localização do
projeto do Aeroporto do Montijo.
Tabela 5.42 - Enquadramento regional do Aeroporto do Montijo face à presença de IBA
CLASSIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO RELATIVA AO AEROPORTO
DO MONTIJO

IBA Estuário do Tejo PT021

Adjacente

IBA Salinas de Alverca e Forte da Casa PT042

Coroa 20 km

IBA Lagoa Pequena PT043

Coroa 20 km*

IBA Cabo Espichel PT041

Coroa 50 km

IBA Estuário do Sado PT023

Coroa 50 km*

IBA Açude da Murta PT024

Coroa 50 km

IBA Cabrela PT043

Coroa 50 km*

* Sobreposição parcial da Coroa

Figura 5.84 – Enquadramento do futuro Aeroporto do Montijo face às Zonas Importantes para as Aves (IBA)
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5.7.2 FLORA E VEGETAÇÃO
5.7.2.1 INTRODUÇÃO
A área de intervenção do Projeto localiza-se na margem sul do Tejo, numa zona plana de solos
arenosos e forte presença humana, tendo sido considerada para a componente Flora e Vegetação o
perímetro da BA6 e a área a intervencionar pelos acessos, acrescidos em ambos os casos de uma
envolvente de cerca de 500 m.
A área do futuro Aeroporto do Montijo é dominada por florestas de pinheiro e áreas ocupadas pelas
infraestruturas da BA6. Na envolvente estão presentes inúmeras áreas humanizadas e áreas agrícolas,
bem como vários pontos de água; como lagoas, salinas, linhas de água e o Estuário do Tejo.
A área de estudo está marcada pela proximidade ao Estuário do Tejo, sentindo-se a influência das
águas salobras nas comunidades florísticas.
A informação disponível sobre a área de estudo é reduzida, tendo já sido realizados alguns inventários
de flora nesta área (Raminhos, 2015), mas sobretudo nas áreas envolventes à BA6 (NAER, 1999,
MOPTC, 2007, 2008, 2008b; DHV et al., 2010).
Para a caracterização da componente Flora e Vegetação foram desenvolvidas as seguintes atividades:
Enquadramento Fitogeográfico e Fitossociológico; levantamento florístico e caracterização da
vegetação e dos habitats naturais e seminaturais.

5.7.2.2 ENQUADRAMENTO FITOGEOGRÁFICO E FITOSSOCIOLÓGICO DA ÁREA DE ESTUDO
Os estudos fitogeográficos demonstram que a distribuição da flora e da vegetação é condicionada
pelas características físicas do território (edáficas e climáticas) (Costa et al., 1998, Alves et al., 1998),
sendo possível através da fitogeografia em conjunto com a fitossociologia a caracterização das
comunidades vegetais presentes numa dada área ou região.
A Biogeografia define as seguintes categorias ou hierarquias: o Reino, a Região, a Província, o Setor e o
(Super) Distrito. O território português é caracterizado biogeograficamente por se enquadrar no Reino
Holoártico e englobar duas regiões: a Região Eurosiberiana e a Região Mediterrânica.
A área de estudo e área envolvente ao Projeto enquadram-se biogeograficamente na Região
Mediterrânica, Sub-Região Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica,
Província Gaditano-Onubo-Algarviense, Setor Ribatagano-Sadense e Superdistrito Sadense (Costa et
al., 1998).
O Superdistrito Sadense é dominado por solos aluviares e derivados de areias podzolizadas,
paleodunas würmianas ou cascalheiras duras e arenitos miocénicos. Este Superdistrito estende-se
desde a margem sul do Estuário do Tejo até toda a Península de Setúbal e vale do Sado. De entre as
espécies endémicas deste Superdistrito encontram-se Malcolmia lacera subsp. gracilima e Santolina
impressa. Encontram nesta zona a maior área de distribuição em território nacional Ulex australis
subsp. welwitshianus, Helianthemum apeninum subsp. stoechadifolium e Myrica gale, sendo que este
último está presente em zonas pantanosas com salgueirais da classe Alnetea gluttinosae. Em alguns
locais é ainda possível observar uma das etapas regressiva dos bosques ripícolas: os silvados Lonicero
hispanicae-Rubetum ulmifoliae (Costa et al., 1998).
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A maior parte do território Sadense é ocupado por sobreirais psamofílicos termomediterrânicos Oleoquerceto suberis, sendo a etapa regressiva subserial mais conspícua o mato psamofílico Thymo
capitellati-Stauracanthetum genistoidis. Contudo, ocorrem também nesta zona comunidades
endémicas, tais como o matagal de carvalhiça Junipero navicularis-Quercetum lusitanicae, o zimbral de
paleodunas würmianas profundas Daphno gnidi-Juniperetum navicularis, o urzal-tojal mesófilo Erico
umbellatae-Ulicetum welwitsciani, o prado psamofílico anual Anacortho macranthero-Arenarietum
algarbiensis e o mato camefítico de areias sub-nitrofilizadas Santolinetum impressae (Costa et al.,
1998).
São ainda de destacar as associações de lagos e turfeiras oligotróficas: o salgueiral palustre Carici
lusitanicae-Salicetum atrocinereae, o urzal-tojal higrófilo Cirsio welwistschii-Ericetum ciliaris, o juncalarrelvado hidrófilo Cirsio palustris-Juncetum rugosi, a associação de lagoas Anagallido tenellaeRhynschoporetum rugosi e as turfeiras baixas Utriculario gibbae-Sphagnetum auriculatae (Costa et al.,
1998).
Quanto à vegetação litoral, nas cristas dunares ocorre o Loto cretici-Ammophiletum australis, nas
dunas semifixas o Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentes linarietosum lamarckii e nas dunas
fixas o zimbral Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae e o Rubio longifliae-Coremetum albi. Nas
áreas de sapal as comunidades mediterrânicas da Província atingem o seu limite setentrional, como é
o caso de Sarcocornio perennis-Puccinellietum convolutae, Cistancho phelypaeae-Arthrocnemetum
fruticosi, Arthrocnemo glauci-Juncetum subulati, Cistancho phelypaeae-Suaedetum verae, Polygono
equisetiformis-Juncetum maritimi, Suaedo splendentis-Salicornietum patulae e Spergulario bocconeiMesembryanthemetum nodiflori. Os salgados do Sado constituem ainda o limite norte para Frankenio
laevis-Salsoletum vermiculatae, Cymodoceetum nodosae, Zosteretum noltii, Spartinetum maritimae,
Halimio portulacoidis-Sarcoconietum alpini, Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum glauci e Halimiono
portulacoidis-Salicornietum patulae (Costa et al., 1998).

5.7.2.3 METODOLOGIA
Para a caracterização da Flora, da Vegetação e dos Habitats efetuaram-se levantamentos de campo em
todos os habitats presentes, num total de 30 inventários. Os levantamentos foram efetuados
utilizando o método dos quadrados complementado com transectos em zonas de sapal e de dunas
(Kent & Cooker, 1992).
Os levantamentos florísticos efetuados incidiram maioritariamente sobre as áreas naturais ou com
vegetação autóctone. As zonas urbanas e as áreas onde se verifica a atividade militar (ex. paióis e
zonas entre pistas e edificações), devido ao elevado grau de artificialização que apresentam, não
foram prospetadas e inventariadas de forma sistemática. Nestas áreas foram realizados percursos
marginais, de forma a confirmar a artificialização das comunidades presentes, apurar o tipo de coberto
vegetal e as espécies dominantes.
Para além das espécies registadas aquando dos levantamentos florísticos foram ainda registadas todas
as espécies observadas ao longo das deslocações realizadas à área de estudo.
Dado que os trabalhos se desenvolveram durante vários meses, foi possível efetuar prospeções
direcionadas a várias espécies de Flora consideradas relevantes para conservação ou protegidas por
legislação (Flora RELAPE – espécies raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou em perigo de
extinção) (Figura 5.85).
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Desta forma, realizaram-se prospeções e levantamentos em:




outubro, novembro e dezembro de 2016;
fevereiro, março, maio, junho, setembro e outubro de 2017;
janeiro de 2019 (apenas nas áreas adicionadas à área de estudo definida para o Acesso
Rodoviário, em resultado da revisão dos traçados previstos para os acessos de ligação ao
Aeroporto do Montijo).

Figura 5.85 – Locais de inventário florístico e de habitats

Nas épocas de floração e frutificação respetivas, foram efetuadas prospeções direcionadas aos
habitats potenciais das espécies RELAPE:













Armeria pinifolia;
Armeria rouyana;
Euphorbia transtagana;
Herniaria maritima;
Hyacinthoides vicentina subsp. transtagana;
Iberis procumbens subsp. microcarpa;
Jonopsidium acaule;
Limonium daveaui;
Ruscus aculeatus;
Thymus carnosus;
Thymus capitellatus;
Ulex australis subsp. welwitschianus.
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A informação recolhida relativa à presença das espécies da Flora RELAPE foi incorporada num sistema
de informação geográfica.
Com os dados recolhidos foi elaborado o elenco florístico das espécies com presença confirmada na
área de estudo. A análise do elenco florístico permitiu também identificar as respetivas espécies
vegetais com estatuto biogeográfico (endemismos lusitânicos e ibéricos) e as espécies abrangidas por
legislação, designadamente:







Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual (transpõe a Diretiva Habitats);
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de
junho (relativo à proteção do Sobreiro e da Azinheira);
Convenção de CITES (Decreto n.º 50/80, de 23 de julho - aprovação da Convenção de
Washington;
DL n.º 114/90, de 5 de abril - regulamenta a aplicação da Convenção em Portugal; Portaria n.º
352/92, de 19 de novembro;
Decreto-Lei n.º 121/2017, de 20 de setembro – estabelece as medidas necessárias ao seu
cumprimento e aplicação em território nacional);
Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro (relativo às Espécies não indígenas da Flora e da
Fauna). Desta forma, foi possível realçar as espécies vegetais mais relevantes para
conservação.

Os dados recolhidos no decorrer dos levantamentos florísticos, foram sujeitos a uma análise
fitossociológica com recurso a bibliografia especializada (Costa et al., 1998; Rivaz-Martinez et al.,
2002). Esta análise permitiu efetuar a classificação dos agrupamentos vegetais em presença.
Seguidamente efetuou-se a respetiva correspondência desses agrupamentos com os habitats
classificados de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual, bem como
no Manual de Interpretação dos Habitats da União Europeia (versão EUR28) (EUROPEAN COMMISSION
DG ENV, 2013). Deste exercício resulta a cartografia dos habitats e comunidades vegetais, com base
em fotografia aérea digitalizada à escala 1:1 000.
Deste modo, foi avaliada a importância de cada uma das comunidades vegetais (específicas de
determinado habitat) na área de estudo, sendo esta uma etapa fundamental para a identificação de
áreas sensíveis.

5.7.2.4 ELENCO FLORÍSTICO
O elenco florístico da área de estudo onde constam as espécies confirmadas no terreno no decorrer
dos trabalhos de campo inclui 260 taxa (incluindo géneros, espécies, subespécies e variedades)
distribuídas por 62 famílias (Tabela III.6.1.1 do Volume III - Anexo 6.1).
A família mais representada na área de estudo é a das Asteraceae com 49 espécies confirmadas,
seguida pelas Fabaceae e Poaceae com 23 espécies cada, pelas Amaranthaceae com 14 e pelas
Caryophyllaceae com 12 espécies . Estas quatro famílias agragam mais de 46% da diversidade total
identificada na área de estudo. Para 29 famílias apenas foi identificada uma espécie (Figura 5.86).
Estes números são indicadores de que a maior biodiversidade surge ao nível das plantas herbáceas,
refletindo também um gradiente entre os ambientes halófitos (domínio da família Amaranthaceae),
nitrófilos e de elevada secura edáfica. As comunidades herbáceas estão presentes em todos os
habitats, correspondendo ao tipo de vegetação mais representativa.
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Figura 5.86 – Representação das famílias com duas ou mais espécies identificadas

5.7.2.4.1

ESPÉCIES ENDÉMICAS E PROTEGIDAS

De entre as espécies identificadas na área de estudo, contam-se nove endemismos ibéricos e três
endemismos lusitânicos. Duas das espécies endémicas de Portugal estão protegidas pela legislação
nacional (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual). Além destas ocorrem ainda
mais quatro espécies protegidas pela legislação nacional, onde se inclui a orquídea Ophrys
tenthredinifera abrangida pela Convenção de CITES (Decreto n.º 50/80, de 23 de julho - aprovação da
Convenção de Washington; Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de abril - regulamenta a aplicação da
Convenção em Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de novembro; Decreto-Lei n.º 121/2017, de 20 de
setembro – estabelece as medidas necessárias ao seu cumprimento e aplicação em território
nacional).
A listagem das referidas espécies consta da Tabela 5.43.
Tabela 5.43 – Espécies endémicas e/ou protegidas pela legislação portuguesa identificadas na área de estudo
FAMÍLIA

TAXON

Cladoniaceae

Cladonia
subgenus Cladina

Asteraceae

Asparagaceae

Picris spinifera
subsp. spinifera

Ruscus aculeatus

NOME COMUM

ENDEMISMO/
LEGISLAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO/SITUAÇÃO
POPULACIONAL*

Anexo B-V do Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de abril,
na sua redação atual

Líquene. Taxon associado a
ambientes psamófilos bem
preservados, frequente na
sua área de distribuição

-

Endémica da Península
Ibérica

Taxon com distribuição
ampla na Península Ibérica
embora com núcleos
populacionais pouco
numerosos

Gilbardeira

Anexo B-V do Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de abril,
na sua redação atual

Taxon com distribuição
muito alargada no nosso
país, presença numa
grande quantidade de
habitats

-
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FAMÍLIA

TAXON

Boraginaceae

Anchusa calcarea
subsp. calcarea

Boraginaceae

Anchusa
undulata subsp.
undulata

Brassicaceae

Iberis ciliata
subsp.
welwitschii

Caryophyllaceae

Cupressaceae

Dipsacaceae

Dipsacaceae

Herniaria
maritima

Juniperus
navicularis

Dipsacus
comosus

Pterocephalidium
diandrum

NOME COMUM

ENDEMISMO/
LEGISLAÇÃO

Buglossa-calcarea

Endémica da Península
Ibérica

Taxon com distribuição
ibérica que se encontra
bem representado na faixa
costeira portuguesa

Buglossa-ondeada

Endémica da Península
Ibérica

Taxon com ampla
distribuição no nosso país

-

Endémica da Península
Ibérica

Endemismo ibérico com
uma distribuição restrita no
nosso país, mas que possui
diversas subpopulações
muito numerosas

-

Endémica de Portugal
continental/ Anexo B-II
do Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de abril, na
sua redação atual

Endemismo frequente na
sua área de distribuição,
embora não muito
abundante. Considera-se
que as suas subpopulações
se encontram estáveis

Endémica da Península
Ibérica

Endemismo ibérico com
uma distribuição restrita no
nosso país, com algumas
subpopulações pouco
numerosas e que se
encontram sobre inúmeras
ameaças

Endémica da Península
Ibérica

Taxon com distribuição
ampla na Península Ibérica
embora com núcleos
populacionais pouco
numerosos

Endémica da Península
Ibérica

Taxon com distribuição
ampla na Península Ibérica
embora com núcleos
populacionais pouco
numerosos

-

Endémica da Península
Ibérica

Taxon com distribuição
ampla na Península Ibérica
embora com núcleos
populacionais pouco
numerosos

-

Endémica da Península
Ibérica

Taxon com distribuição
restrita no nosso país, mas
com subpopulações muito
numerosas e estáveis
Taxon com distribuição
restrita no nosso país, mas
com subpopulações muito
numerosas e estáveis
Taxon com distribuição
ampla no nosso país que
usufrui de legislação de

Piorro

Cardo-penteador

-

Dipsacaceae

Pycnocomon
intermedium

Fabaceae

Stauracanthus
genistoides

Fabaceae

Ulex australis
subsp.
welwitschianus

-

Endémica de Portugal
continental

Fagaceae

Quercus suber

Sobreiro

Decreto-Lei n.º 169/2001,
de 25 de maio, alterado
pelo Decreto-Lei n.º
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DISTRIBUIÇÃO/SITUAÇÃO
POPULACIONAL*

FAMÍLIA

TAXON

ENDEMISMO/
LEGISLAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO/SITUAÇÃO
POPULACIONAL*

155/2004, de 30 de junho

proteção própria
Taxon com distribuição
restrita no nosso país, mas
com subpopulações muito
numerosas e estáveis
Taxon com distribuição
ampla no nosso país

NOME COMUM

Lamiaceae

Thymus
capitellatus

-

Endémica de Portugal
continental/ Anexo B-IV
do Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de abril, na
sua redação atual

Orchidaceae

Ophrys
tenthredinifera

-

Convenção de CITES

* http://listavermelha-flora.pt/; http://flora-on.pt/; http://www.floraiberica.es/

Das espécies enumeradas na tabela acima, foi apurada a localização no terreno de todas as que
apresentam proteção legal. No que se refere aos endemismos, foram georreferenciadas as espécies
que, no decorrer dos levantamentos, revelaram uma distribuição mais restrita na BA6, sendo
representadas pelas coordenadas GPS onde foram observadas, as restantes espécies apresentam uma
distribuição mais generalizada nas áreas naturais onde ocorrem. Estas localizações, excetuando o
sobreiro (Quercus suber) que justifica uma carta própria (Desenho 4.3 do Volume IV - Anexo
Cartográfico), constam do Desenho 4.2 do Volume IV - Anexo Cartográfico.
As localizações apresentadas correspondem a locais de inventário onde as espécies foram
identificadas. Embora algumas destas espécies tenham sido observadas de forma mais pontual
(Herniaria marítima, Iberis ciliata subsp. welwitschii, Ophrys tenthredinifera e Juniperus navicularis), as
espécies Cladonia subgenus Cladina, Ruscus aculeatus e Thymus capitellatus ocorrem associadas às
manchas de habitat onde foram inventariadas e, por isso, a sua distribuição estende-se à área
envolvente aos pontos assinalados na cartografia. O líquen protegido Cladonia subgenus Cladina
distribui-se pelas manchas do habitat de dunas estabilizadas. Ruscus aculeatus ocorre nas manchas de
matos termomediterrânicos e Thymus capitellatus em áreas de matos psamófilos, com maior
representatividade nos matos que apresentam melhor estado de conservação.
As restantes espécies observam uma distribuição mais alargada na área de estudo, associando-se à
maioria das manchas cartografadas de matos psamófilos, de prados e de outras áreas onde a
vegetação natural se encontre a regenerar.
Em particular no que se refere ao sobreiro (Quercus suber) que além da proteção pela legislação já
referida, foi instituída como árvore nacional a 22 de dezembro de 2011 (Resolução da Assembleia da
República n.º 15/2012), a informação recolhida confirma a sua presença na área da BA6 e envolvente,
quer com a presença de indivíduos dispersos, quer sobre a forma de povoamento.
Foram classificadas como povoamento as duas manchas de sobreiros mais densas da área de estudo,
que perfazem as condições expressas nas subalíneas ii) ou iii) da alínea q) do artigo 1.º (Decreto-Lei n.º
169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho). As referidas
manchas constam do Desenho 4.3A e 4.3B do Volume IV - Anexo Cartográfico, assim como as
localizações apuradas com sobreiros dispersos.
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As duas manchas de povoamento delimitadas possuem áreas idênticas de pouco mais de um hectare e
as densidades de sobreiro que se observam são superiores a 30 árvores por hectare (entre árvores
jovens e adultas com perímetros à altura do peito acima dos 30 cm). Estas constituem assim,
povoamentos de acordo com o estabelecido na subalínea ii), da alínea q) do artigo 1º do Decreto-Lei
n.º 169/2001 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho). Na eventual necessidade de
proceder ao corte de sobreiros, em algum destes povoamentos, deverá ser requerida declaração de
imprescindível utilidade pública e de relevante e sustentável interesse para a economia local do
empreendimento, de acordo com o estabelecido nos artigos 2º, 3º e 6º do mesmo diploma. Além da
obtenção da declaração, o abate de sobreiros carece ainda de autorização da direção regional de
agricultura competente, de acordo com o estabelecido no artigo 3º do referido diploma.
5.7.2.4.2

ESPÉCIES EXÓTICAS E INVASORAS

Na área de estudo foram identificadas 30 espécies exóticas no total, 25 das quais são invasoras e 23
estão listadas no Anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro (Plantas invasoras em
Portugal (http://invasoras.uc.pt/; consultado em 31/10/2017)). A listagem das espécies exóticas consta
da Tabela 5.44.
Tabela 5.44 – Espécies exóticas, incluindo invasoras, identificadas na área de estudo
FAMÍLIA

TAXON

EXÓTICA/INVASORA/LEGISLAÇÃO

Aizoaceae
Amaranthaceae

Carpobrotus edulis
Chenopodium ambrosioides

Exótica/Invasora/ DL n.º 565/99, de 21 de dezembro

Arecaceae

Washingtonia sp.

Exótica

Asparagaceae
Asteraceae

Agave americana
Arctotheca calendula

Asteraceae

Aster squamatus

Asteraceae

Conyza bonariensis

Asteraceae
Asteraceae

Conyza canadensis
Conyza sumatrensis

Asteraceae

Cotula coronopifolia

Cactaceae

Opuntia subulata

Exótica e invasora

Cactaceae

Opuntia ficus-indica s.l.

Exótica/Invasora/ DL n.º 565/99, de 21 de dezembro

Casuarinaceae
Convolvulaceae

Casuarina sp.
Ipomoea indica

Exótica
Exótica/Invasora/ DL n.º 565/99, de 21 de dezembro

Exótica/Invasora/ DL n.º 565/99, de 21 de dezembro

Cyperaceae

Cyperus eragrostis

Exótica e invasora

Euphorbiaceae

Chamaesyce maculata

Exótica/Invasora/ DL n.º 565/99, de 21 de dezembro

Euphorbiaceae
Fabaceae

Ricinus communis
Acacia dealbata

Fabaceae

Acacia longifolia

Fabaceae
Fabaceae

Acacia cyclops
Paraserianthes lophantha
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Exótica/Invasora/ DL n.º 565/99, de 21 de dezembro

Fabaceae

Spartium junceum

Exótica e invasora

Myrtaceae

Eucalyptus globulus

Exótica/Invasora/ DL n.º 565/99, de 21 de dezembro

Oleaceae

Olea europaea var. europaea

Exótica

Onagraceae
Oxalidaceae

Oenothera affinis
Oxalis pes-caprae

Exótica e invasora

Poaceae

Arundo donax

Proteaceae

Grevillea robusta

Solanaceae
Solanaceae

Datura stramonium
Nicotiana glauca

Exótica/Invasora/ DL n.º 565/99, de 21 de dezembro

Aquando da elaboração da cartografia de vegetação, habitats e biótopos, as manchas de maior
dimensão de espécies invasoras tais como: Acacia sp., Arundo donax e Carpobrotus edulis foram
individualizadas e denominadas de vegetação exótica. Assim, é possível visualizar a distribuição
espacial das manchas mais expressivas de vegetação exótica invasora na cartografia de biótopos
(Desenho 4.5, Volume IV - Anexo Cartográfico).
5.7.2.4.3

REPRESENTATIVIDADE DAS ESPÉCIES ENDÉMICAS, PROTEGIDAS, EXÓTICAS E INVASORAS

Face ao elenco florístico apurado na área de estudo, a representatividade das espécies endémicas,
protegidas, exóticas e invasoras é a apresentada na Figura 5.87.

Figura 5.87 – Representatividade das espécies endémicas, protegidas, exóticas e invasoras face ao número total de
espécies inventariado

De acordo com os resultados patentes no gráfico, é possível concluir que a percentagem de espécies
exóticas e invasoras (cerca de 20%) é significativa. As espécies mais relevantes para conservação que
incluem os endemismos e as espécies protegidas por legislação correspondem a uma percentagem de
cerca de 7%.
Pelo apresentado, conclui-se que a área de estudo possui alguns endemismos e espécies protegidas,
distribuídas nomeadamente pelas áreas naturais que ocorrem, na área de estudo, à margem das áreas
artificializadas e de uso militar; no entanto, a pressão exercida sobre este território está bem patente
na diversidade de espécies exóticas identificada.

5.7.2.5 VEGETAÇÃO E HABITATS
A caracterização dos habitats teve por base o coberto vegetal inventariado na área de estudo. A
cartografia dos habitats naturais e seminaturais presentes consta do Desenho n.º 4.4 do Volume IV Anexo Cartográfico. A cartografia das unidades de vegetação remanescentes, correspondentes aos
habitats não naturais, foi integrada na Carta de Biótopos (Desenho n.º 4.5 do Volume IV - Anexo
Cartográfico).
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A cartografia (Desenho n.º 4.4 do Volume IV – Anexo Cartográfico) revela a presença de habitats
naturais, nomeadamente associados às zonas envolventes das infraestruturas militares.
No total foram identificados 15 habitats naturais incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de
24 de abril, na sua redação atual, um dos quais prioritário (2130* - Dunas fixas com vegetação
herbácea).
Dado a intensa gestão do território da área da BA6, a elevada pressão por espécies exóticas e o
gradiente observado entre a linha de costa e as áreas mais interiores, a individualização dos habitats, à
escala de análise, é impraticável. Assim, os polígonos cartografados correspondem maioritariamente a
mosaicos de habitats naturais, mosaicos de habitats naturais com áreas artificializadas e/ou
comunidades não naturais que constituem, estas últimas, usos do solo.
Os habitats naturais identificados na área de estudo apresentam-se listados na Tabela 5.45.
Tabela 5.45 – Habitats de interesse comunitário identificados e cartografados na área de estudo.
CÓDIGO EUR 28

HABITATS

1110

Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda

1130

Estuários

1140

Lodaçais e areias a descoberto na maré baixa

1210

Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos da maré

1320

Prados de Spartina (Spartinion maritimae)

1410

Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi)

1420

Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi)

1430

Matos halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)

2110

Dunas móveis embrionárias

2120

Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria (“dunas brancas”)

2130*

Dunas fixas com vegetação herbácea

2230

Dunas com prados da Malcomietalia

2260

Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduetalia

5330

Matos termomediterrânicos pré-desérticos

6420

Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinion-Holoschoenion

* Habitat prioritário

5.7.2.5.1

CARACTERIZAÇÃO DOS HABITATS E USOS DO SOLO

No presente subcapítulo apresentam-se as características dos habitats e usos do solo presentes na
área de estudo.
5.7.2.5.1.1 Estuários (habitat 1130)
Os estuários são ecossistemas costeiros de transição, muito ricos e produtivos (Nemus et al., 2016).
Além de estarem classificados como um habitat natural, as suas caraterísticas possibilitam o
desenvolvimento de inúmeras comunidades vegetais que podem, elas próprias, representar habitats
naturais classificados.
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A mistura da água salgada com a água doce e a fraca corrente nas áreas mais protegidas permite a
deposição de sedimentos finos que formam os bancos de areia (habitat 1110 - Bancos de areia
cobertos por água do mar pouco profunda) e os lodaçais submersos na preia-mar (habitat 1140 Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa) (ICN, 2006). O gradiente ecológico que carateriza estes
ambientes condiciona a ocupação vegetal verificando-se o estabelecimento de inúmeras comunidades
vegetais halófilas ou sub-halófilas que, na área de estudo, incluem: os Prados de Spartina da Spartion
maritimiae (habitat 1320) (Figura 5.88) que ocupam em parte os lodaçais e areais do habitat 1140; os
Prados salgados mediterrânicos da Juncetalia maritimi (habitat 1410) que correspondem a prados e
juncais de Juncus maritimus com presença de Juncus acutus, Limonium vulgare, Aster tripolium subsp.
pannonicus e Inula crithmoides; e os Matos halófitos mediterrânicos e termoatlânticos da
Sarcocornetea fruticosae (habitat 1420) caraterizados por comunidades de arbustos suculentos que
variam a sua composição de acordo com a elevação do seu substrato face às marés. Assim, ocorrem
diferentes comunidades filiadas nesta classe -Sarcocornetea fruticosae, ora com dominância de
Sarcocornia perennis subsp. perennis (sapal baixo da associação Sarcocornienion perennis), ora com
dominância de Sarcocornia fruticosa ou de Halimione portulacoides (sapal médio da associação
Sarcocornienion perennis) (Figura 5.89), ora ainda, com dominância de Arthrocnemum macrostachyum
no sapal alto da associação Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi onde também se verificou
a presença de Inula crithmoides, Halimione portulacoides, Suaeda vera e Beta maritima.

Figura 5.88 – Prados de Spartina (habitat 1320)

Figura 5.89 – Sapal médio ou matos
mediterrânicos e termoatlânticos (habitat 1420)

halófitos

Estes habitats naturais ocorrem na totalidade da área de estudo ocupada por estuário. Na área de
sobreposição da área de estudo com o SIC Estuário do Tejo, estes habitats apresentam bom estado de
conservação, com exceção dos Prados salgados mediterrânicos da Juncetalia maritimi (habitat 1410)
que não estão presentes nesta zona da área de estudo.
No subcapítulo 5.7.2 é apresentada uma caracterização das comunidades biológicas – macrófitas –
presentes no Estuário do Tejo e em particular na área a afetar pelo Projeto, bem como a
caracterização do estado ecológico do sapal de acordo com os critérios estabelecidos na DiretivaQuadro da Água (DQA).
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5.7.2.5.1.2 Salinas e Matos halonitrófilos da Pegano-Salsoletea (habitat 1430)
As salinas ladeadas por vegetação halonitrófila que sofre uma menor influência das marés, constituem
corpos de água com orlas altas onde proliferam algumas comunidades de nanofanerófitos suculentos
ou de folhas pequenas (ICNB, 2006). Na área de estudo estas comunidades são dominadas por Atriplex
halimus e Salsola vermiculata (Figura 5.90). Ocorrem ainda, com boa expressão, Salsola kali, Beta
marítima e Suaeda vera.

Figura 5.90 – Matos halonitrófilos da margem de salinas desativadas e lagoas (habitat 1430)

Este habitat natural ocorre, sobretudo na zona sul da área de estudo, mas também na zona noroeste,
na área de sobreposição da área de estudo com o SIC Estuário do Tejo, apresentando aí um bom
estado de conservação, embora com uma reduzida representatividade.
5.7.2.5.1.3 Praia e Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos da maré (habitat 1210)
A faixa costeira da BA6 possui uma faixa arenosa supratidal que foi designada de praia. Nalgumas
zonas desta faixa arenosa ocorre acumulação de detritos da maré com o posterior desenvolvimento de
vegetação anual halonitrófila da classe Cakiletae maritimae. A espécie bioindicadora mais frequente é
Cakile marítima (Figura 5.91), mas também ocorrem: Salsola kali e Beta marítima.

Figura 5.91 – Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos da maré (habitat 1210)

Este habitat natural ocorre, em razoável estado de conservação, na área de sobreposição da área de
estudo com o SIC Estuário do Tejo, ao longo de boa parte da linha de praia.
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Estas comunidades anuais são móveis, podendo desaparecer das zonas de praia onde foram
encontradas e surgir, no ano seguinte, noutras zonas envolventes. A sua representação cartográfica
indica-nos sobretudo que a praia que envolve a BA6 possui as condições necessárias ao
desenvolvimento destas comunidades pioneiras.
5.7.2.5.1.4 Dunas móveis embrionárias (habitat 2110)
Numa zona mais recuada da faixa arenosa surgem, nalguns pontos, por vezes em contacto com a
vegetação anual halonitrófila, dunas móveis embrionárias ou zonas de praia alta elevada, mas ainda
assim sujeitas a vagas nas marés vivas e por isso com elevada mobilidade do substrato (ICNB, 2006).
Este habitat carateriza-se, na área de estudo, pela presença e dominância do bioindicador Elymus
farctus (Figura 5.92), ocorrendo também, Euphorbia paralias, Eryngium maritimum e Pancratium
maritimum.
Este habitat natural ocorre, em razoável estado de conservação, na área de sobreposição da área de
estudo com o SIC Estuário do Tejo, em parte das dunas frontais e com uma reduzida extensão.

Figura 5.92 – Dunas móveis embrionárias (habitat 2110)

5.7.2.5.1.5 Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria (habitat 2120)
As dunas móveis com dominância de Ammophila arenaria subsp. arundinacea não são frequentes na
área de estudo, facto que acompanha a fraca expressão e elevada degradação dos habitats dunares.
Estas dunas ocorrem em mosaico com os restantes habitats dunares e caraterizam-se pela presença e
regeneração dos bioindicadores: Ammophila arenaria subsp. arundinacea, Lotus creticus, Silene
niceensis, Silene littorea subsp. litorea e Artemisia campestris subsp. maritima (Figura 5.93).

Figura 5.93 – Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria (habitat 2120)
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Este habitat natural ocorre, em fraco estado de conservação, na área de sobreposição da área de
estudo com o SIC Estuário do Tejo, nos polígonos de dunas cartografadas, numa posição subfrontal.
Apenas a mancha de dunas cartografada na zona norte na periferia da área de estudo apresenta uma
duna móvel, de reduzida dimensão, em bom estado de conservação.
5.7.2.5.1.6 Dunas fixas com vegetação herbácea (habitat prioritário 2130*)
O habitat prioritário de dunas fixas ou dunas cinzentas localiza-se numa posição mais para o interior
relativamente às dunas móveis e é constituído por comunidades de caméfitos psamófilos onde se
verifica uma maior dominância de Armeria pungens, Helichrysum italicum subsp. picardi, Thymus
capitellatus, Malcolmia litorea e o líquene protegido Cladonia subgenus Cladina que confirma a
estabilidade da comunidade presente (Figura 5.94).

Figura 5.94 – Habitat prioritário de dunas fixas (habitat 2130*)

Este habitat natural prioritário ocorre em estado de conservação razoável a bom, na área de
sobreposição da área de estudo com o SIC Estuário do Tejo, nas dunas cartografadas no quadrante
norte da área de estudo. As áreas onde este habitat foi cartografado têm, no entanto, uma baixa
representatividade.
5.7.2.5.1.7 Dunas com prados de Malcolmietalia (habitat 2230)
As comunidades herbáceas caraterísticas deste habitat distribuem-se pela faixa dunar mais
estabilizada que abrange as dunas fixas e os pinhais mais próximos da costa. Tratam-se de prados
anuais psamófilos oligotróficos de baixa cobertura, que podem apresentar uma boa diversidade de
espécies com importância conservacionista (ICNB, 2006). Na área de estudo são constituintes destas
comunidades as espécies: Cutandia maritima, Silene niceensis, Silene littorea subsp. littorea (Figura
5.95), Silene colorata, Senecio gallicus, Pimpinella villosa, Linaria spartea e, um pouco mais para o
interior, Corynephorus canescens. No contato deste habitat com as dunas cinzentas, numa área
adjacente a um acesso de terra batida verificou-se a presença do endemismo protegido Herniaria
maritima.
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Figura 5.95 – Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos da maré (habitat 1210)

Este habitat natural ocorre, em fraco estado de conservação, na área de sobreposição da área de
estudo com o SIC Estuário do Tejo, em zonas mais recuadas face aos habitats dunares, ou no
subcoberto de pinhais.
5.7.2.5.1.8 Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduletalia (habitat 2260)
Estas dunas estabilizadas com vegetação arbustiva correspondem aos matos psamófilos com
dominância de arbustos dos géneros Stauracanthus sp. e Ulex sp. e, com presença variável de outros
arbustos dos géneros Lavandula sp., Halimium sp., Cistus sp. e Thymus sp. (Figura 5.96).
A diversidade florística deste habitat é muito relevante e o facto de também albergar espécies com
estatuto de conservação, nomeadamente quando se encontra em bom estado de conservação (sem
intervenção recente), são indicadores da importância conservacionista destes matos.
Na área da BA6 as espécies que caraterizam o habitat 2260 incluem: Stauracanthus genistoides, Ulex
australis subsp. welwitschianus, Thymus capitellatus, Juniperus navicularis, Anchusa calcarea subsp.
calcarea, Lavandula pedunculata subsp. pedunculata, Erophaca baetica subsp. baetica, Sedum
sediforme, Halimium halimifolium, Halimium calycinum, Cistus salviifolius, Jasione montana,
Helichrysum stoechas subsp. stoechas, Andryala arenaria, Scilla monophyllos e Scilla autumnalis.

Figura 5.96 – Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduletalia (habitat 2260)
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Este habitat natural ocorre, em razoável a bom estado de conservação, na área de sobreposição da
área de estudo com o SIC Estuário do Tejo, em zonas mais recuadas face aos habitats dunares, ou no
subcoberto de pinhais e eucaliptais. A sua representatividade é superior à maioria dos restantes
habitats naturais presentes na zona de sobreposição da área de estudo com o SIC Estuário do Tejo.
5.7.2.5.1.9 Matos termomediterrânicos pré-desérticos (habitat 5330)
Os matos mediterrânicos ocorrem na área de estudo em zonas sem intervenção humana recente,
nomeadamente numa área com algum declive e, por isso, mais resguardada das limpezas cíclicas da
vegetação.
Tratam-se, de comunidades altas e densas, constituídas por espécies arbustivas meso-xerófilas, de
fisionomia pré-florestal (ICNB, 2006) (Figura 5.97). As espécies dominantes incluem o carrasco –
Quercus coccifera, a aoreira – Pistacia lentiscus, os espargos bravos - Asparagus acutifolius e
Asparagus aphyllus, Osyris alba, Phillyrea angustifolia, Rhamnus alaternus, Daphne gnidium, Smilax
aspera, Rubia peregrina e Ruscus aculeatus.

Figura 5.97 – Matos termomediterrâncicos (habitat 5330)

Este habitat natural ocorre, em razoável estado de conservação, na área de sobreposição da área de
estudo com o SIC Estuário do Tejo, em zonas mais recuadas face aos habitats dunares, ou no
subcoberto de pinhais. A sua representatividade é, no entanto, muito reduzida.
5.7.2.5.1.10 Caniçal de Phragmites australis
As manchas de caniçal inventariadas são exclusivamente compostas por caniços - Phragmites australis.
Do ponto de vista da diversidade florística esta é uma vegetação pobre, no entanto, quando estas
comunidades apresentam continuidade territorial ou uma extensão considerável, possuem
importantes funções ecológicas (Figura 5.98).
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Figura 5.98 – Caniçal de Phragmithes australis

Esta classe de vegetação ocorre, em razoável estado de conservação, na área de sobreposição da área
de estudo com o SIC Estuário do Tejo, numa faixa interdunar. A sua representatividade é muito
reduzida.
5.7.2.5.1.11 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion (habitat 6240)
Ocorrem na área de estudo algumas zonas de depressão onde a humidade do solo é mais expressiva e
permite o desenvolvimento de comunidades herbáceas vivazes.
Esta vegetação diferencia-se da envolvente uma vez que é composta por uma combinação de espécies
das famílias Juncaceae (Juncus acutiflorus, Juncus effusus subsp. effusus) e Cyperaceae (bunho Scirpoides holoschoenus, Cyperus longus, Bolboschoenus maritimus, Cladium mariscus) que apenas se
verifica nos locais com este tipo de condições edáficas. São espécies companheiras das juncáceas e das
ciperáceas neste habitat: Phalaris arundinacea subsp. arundinacea, Melica ciliata subsp. magnolii e
Myosotis ramosissima.
As áreas onde foi cartografado este habitat sofreram uma regressão no decorrer da amostragem do
presente EIA, tendo-se observado a redução da dominância dos respetivos bioindicadores e a
proliferação de espécies herbáceas altas como Lactuca serriola, Rumex crispus, Avena barbata,
Convolvulus arvensis, Centranthus calcitrapae var. calcitrapae (Figura 5.99).

Figura 5.99 – Juncais mediterrânicos (habitat 6240)

Este habitat natural não ocorre na zona de sobreposição da área de estudo com o SIC Estuário do Tejo.
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5.7.2.5.1.12 Lagoa
A lagoa que ocorre na área de estudo corresponde a um corpo de água resultante de uma escavação.
As margens são verticais e a área envolvente encontra-se bastante degradada por intervenções
frequentes. Além de vegetação nitrófila e da proliferação de exóticas, ocorrem apenas alguns
indivíduos de caniço - Phragmithes australis nas margens deste corpo de água (Figura 5.100).

Figura 5.100 – Lagoa

Este uso do solo corresponde ao biótopo “lagoa artificial” (Desenho n.º 4.5 do Volume IV - Anexo
Cartográfico) e não ocorre na área de sobreposição da área de estudo com o SIC do Estuário do Tejo.
5.7.2.5.1.13 Matos
Os matos não enquadráveis nos habitats naturais do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, na sua
redação atual, presentes na área de estudo incluem os silvados e os estevais.
Os silvados são monoespecíficos, proliferam em zonas com alguma disponibilidade de água que
sofreram intervenções recentes, tais como desmatações e limpezas dos terrenos. As silvas - Rubus
ulmifolius var. ulmifolius que compõem esta formação vegetal têm a capacidade de ocupar áreas
consideráveis num curto espaço de tempo.
Os estevais constituem comunidades de Cistáceas, mais frequentemente Cistus salviifolius e Cistus
crispus e constituem uma etapa de degradação dos matos psamófilos (habitat 2260) (Figura 5.101).
Estas comunidades ocorrem onde as intervenções, como os cortes na vegetação, são mais frequentes
e estão muito associadas à proliferação de espécies exóticas, nomeadamente o chorão – Carpobrotus
edulis.
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Figura 5.101 – Estevais de Cistus salviifolius na área de estudo

Este uso do solo integra o biótopo “Matos” (Desenho n.º 4.5 do Volume IV - Anexo Cartográfico)
ocorre na zona de sobreposição da área de estudo com o SIC Estuário do Tejo, numa extensão muito
reduzida.
5.7.2.5.1.14 Prados
As comunidades herbáceas anuais e bianuais presentes na área de estudo constituem uma vegetação
com elevada biodiversidade. De acordo com diversos fatores que as condicionam; como sejam a
humidade do solo, ou se vegetam em conjunto com comunidades arbóreas ou arbustivas, assim
variam a sua composição florística.
As comunidades mais frequentes na área da BA6 incluem as comunidades caraterísticas de solos
pobres, secos e com intervenção (limpezas da vegetação) regular. Estas comunidades de herbáceas
arvenses, dominadas por espécies anuais de fenologia tipicamente invernal ou primaveril, albergam
conjuntamente espécies das famílias Asteraceae (Chamaemelum mixtum, Bellis annua subsp. annua
(Margarida-anual), Leontodon taraxacoides subsp. longirostris (Leituga-dos-montes), Hypochaeris
glabra, Senecio gallicus, Reichardia picroides, Logfia gallica, Tolpis barbata), Fabaceae (Astragalus
pelecinus subsp. pelecinus, Ornithopus perpusillus, Lupinus angustifolius (Figura 5.102), Ornithopus
compressus (Serradela-brava), Trifolium angustifolium, Trifolium arvense, Trifolium repens, Trifolium
stellatum), Poaceae (Aira caryophyllea, Avena barbata, Bromus hordeaceus, Briza maxima, Holcus
lanatus, Vulpia alopecuros subsp. alopecuros), Geraniaceae (Erodium botrys, Erodium chium, Erodium
cicutarium, Erodium malacoides, Geranium dissectum, Geranium molle) e Caryophyllaceae (Cerastium
glomeratum, Chaetonychia cymosa, Corrigiola litoralis, Paronychia argentea, Silene colorata, Silene
gallica, Spergula arvensis, Spergularia purpurea).
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Figura 5.102 – Comunidades pratense com Lupinus angustifolius e gramíneas

Em clareiras de matos e no subcoberto dos povoamentos florestais de pinheiro observaram-se
comunidades herbáceas pouco desenvolvidas, com destaque para o bole-bole-maior (Briza maxima), o
rabo-de-lebre (Lagurus ovatus) e para Agrostis castellana, esta particularmente frequente nas zonas
com maior humidade.
Também ocorrem comunidades herbáceas vivazes, nomadamente algumas manchas de feto-comum
(Pteridium aquilinum subsp. aquilinum) que foram cartografadas em mosaico com os silvados.
Este uso do solo integra o biótopo “prados e áreas agrícolas” (Desenho n.º 4.5 do Volume IV - Anexo
Cartográfico) e ocorre na zona de sobreposição da área de estudo com o SIC Estuário do Tejo, em
várias manchas mais frequentemente no subcoberto de pinhal, com uma representatividade elevada.
5.7.2.5.1.15 Olival
Na área da BA6 foi individualizada uma pequena parcela de olival que atualmente não é produtiva. A
gestão praticada nesta parcela é semelhante às áreas envolventes, no que se refere ao controlo do
subcoberto arbustivo.
Desta forma, as oliveiras (Olea europaea var. eropaea) coexistem com um estrato maioritariamente
herbáceo, composto pelas comunidades de terófitos descritas na vegetação pratense (Figura 5.103).
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Figura 5.103 – Olival

Este uso do solo integra o biótopo “olival” (Desenho n.º 4.5 do Volume IV - Anexo Cartográfico) e não
ocorre na área de sobreposição da área de estudo com o SIC Estuário do Tejo.
5.7.2.5.1.16 Eucaliptal e Pinhal
Os eucaliptais e os pinhais presentes na área estudada constituem plantações florestais com
dominância de eucalipto - Eucalyptus globulus (Figura 5.104) ou pinheiro-manso - Pinus pinea (Figura
5.105) e com presença pontual de pinheiro-bravo - Pinus pinaster e sobreiro - Quercus suber.

Figura 5.104 – Eucaliptal com matos
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Figura 5.105 – Pinhal com prados

No seu subcoberto ocorrem as comunidades arbustivas e pratenses já descritas.
Estes usos do solo integram os biótopos “eucaliptal” e “pinhal” (Desenho n.º 4.5 do Volume IV - Anexo
Cartográfico) e ocorrem na área de sobreposição da área de estudo com o SIC Estuário do Tejo com
representatividade mais elevada no caso do pinhal e reduzida no caso do eucaliptal.
5.7.2.5.1.17 Áreas agrícolas
As áreas agrícolas ocorrem fundamentalmente fora da área da BA6, na envolvente considerada para o
estudo dos acessos e incluída na área de estudo do EIA. Nesta região as áreas agrícolas são
caraterizadas por pousios (Figura 5.106), pastagens de sequeiro, algumas hortícolas e pomares. As
comunidades vegetais mais representativas destas áreas correspondem a prados anuais (descritos
anteriormente), a comunidades ruderais (descritas adiante) e a vegetação nitrófila.
A vegetação nitrófila surge em solos nitrificados associados à agricultura, a atividades pecuárias, ou
outras que promovam um aumento dos nutrientes disponíveis para as plantas numa determinada
área. Na área de estudo, esta vegetação está representada por urtigas - Urtica membranacea, Fumaria
sepium, malvas - Malva neglecta, Chamaesyce maculata, Heliotropium europaeum, cardos - Carlina
racemosa, pampilhos - Anacyclus radiatus, etc.

Figura 5.106 – Parcela de pousio na área de estudo
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Este uso do solo integra o biótopo “prados e áreas agrícolas” (Desenho n.º 4.5 do Volume IV - Anexo
Cartográfico) e ocorre na zona de sobreposição da área de estudo com o SIC Estuário do Tejo no
quadrante nordeste da primeira.
5.7.2.5.1.18 Áreas artificializadas
As áreas artificializadas correspondem na área de estudo a áreas edificadas, a zonas pavimentadas e
sua envolvência, a áreas terraplanadas e decapadas e a zonas de depósitos de materiais inertes ou
outros.
As áreas envolventes aos edifícios e às infraestruturas, à exceção dos jardins mais cuidados, são
ocupadas por comunidades herbáceas ruderais e também por exóticas, fundamentalmente por chorão
(Carpobrotus edulis) (Figura 5.107).

Figura 5.107 – Acessos, áreas edificadas e sua envolvente

Este uso do solo corresponde ao biótopo com o mesmo nome (Desenho n.º 4.5 do Volume IV - Anexo
Cartográfico) e ocorre na área de sobreposição da área de estudo com o SIC Estuário do Tejo com
expressiva representatividade.
5.7.2.5.1.19 Vegetação exótica e ruderal
A vegetação exótica ocorre, muitas vezes, em estreita relação com a vegetação ruderal.
Na BA6, as comunidades ruderais surgem quando a vegetação natural é intervencionada, mais
frequentemente em áreas junto a acessos, urbanizações, infraestruturas, áreas de movimentação de
terras, entre outras. Estas comunidades são favorecidas pelas intervenções cíclicas e pelo
disponibilizar de nutrientes que estas zonas muitas vezes proporcionam. Observa-se o domínio de
espécies anuais ou bianuais, algumas com preferências nitrófilas, das famílias Asteraceae, Malvaceae,
Polygonaceae, Poaceae, Boraginaceae, nomeadamente: Dittrichia viscosa subsp. viscosa (Figura
5.108), Scolymus maculatus, Calendula arvensis, Chondrilla juncea, Lactuca serriola, Malva neglecta,
Lavatera cretica, Rumex crispus, Polygonum aviculare, Piptatherum miliaceum subsp. miliaceum,
Hyparrhenia sinaica e Heliotropium europaeum.
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Figura 5.108 – Vegetação ruderal em áreas envolventes à pista da BA6

As comunidades exóticas são compostas, na área de estudo, na sua larga maioria por espécies
invasoras. Estas espécies têm a capacidade de ocupar muito rapidamente áreas de onde a vegetação
natural foi removida ou se encontra degradada, mas também muitas áreas de vegetação natural,
como por exemplo as dunas, onde a agressividade destas espécies leva ao domínio e à ocupação do
substrato, originalmente ocupado por espécies nativas, eliminando-as.
De acordo com os dados apurados, a diversidade de invasoras é considerável, o que implica a
ocorrência na BA6 de diversos tipos de vegetação invasora, que se caracterizam pela ocupação total
destas áreas por uma ou mais espécies invasoras. Assim, ocorrem extensas áreas de Chorão –
Carpobrotus edlis (Figura 5.109), de canas – Arundo donax (canavial) (Figura 5.110), de azedas – Oxalis
pes-caprae e de acácias (acaciais com: Acacia dealbata, Acacia longifólia, Acacia cyclops e
Paraserianthes lophantha). Também começam a ser expressivas as áreas de Cotula coronopifolia e os
abundantes focos de propagação de Conyza spp., Cyperus eragrostis e Opuntia spp.

Figura 5.109 – Vegetação exótica – mancha de chorão
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Figura 5.110 – Vegetação exótica - canavial

Estes usos do solo correspondem ao biótopo “vegetação exótica” (Desenho n.º 4.5 do Volume IV Anexo Cartográfico) e ocorrem na zona de sobreposição da área de estudo com o SIC Estuário do Tejo
em várias manchas distribuídas por toda a área que, no seu conjunto, contribuem para uma
representatividade considerável e para a redução do estado de conservação dos habitats naturais aí
presentes.
5.7.2.5.2

REPRESENTATIVIDADE DOS HABITATS NATURAIS

A representatividade dos habitats naturais cartografados na área de estudo é apresentada na Tabela
5.46. Como referido anteriormente, na maior parte da área de estudo não é possível individualizar os
habitats naturais, em polígonos independentes, optando-se assim por identificar um mosaico de
habitats naturais que coabitam no terreno. A representatividade dos habitats, ou dos mosaicos de
habitats, é dada pela percentagem que estes ocupam, na globalidade da área de estudo considerada.
Tabela 5.46 – Ocupação e representatividade dos habitats naturais cartografados na área de estudo
CÓDIGO EUR 28

HABITATS

ÁREA
PERCENTAGEM (%)
OCUPADA (Ha)

1130+1110

Estuários + Bancos de areia permanentemente cobertos
por água do mar pouco profunda

100,72

4,99

1130 + 1110 + 1140

Estuários + Bancos de areia permanentemente cobertos
por água do mar pouco profunda + Lodaçais e areias a
descoberto na maré baixa

466,56

23,13

1130 + 1140

Estuários + Lodaçais e areias a descoberto na maré baixa

20,35

1,01

1130 + 1140 + 1320

Estuários + Lodaçais e areias a descoberto na maré baixa
+ Prados de Spartina (Spartinion maritimae)

3,49

0,17

1210

Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos da
maré

3,89

0,19

1320

Prados de Spartina (Spartinion maritimae)

0,04

0,00

1410

Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi)

1,94

0,10

1420 + 1430

Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos
(Sarcocornetea fruticosi) + Matos halonitrófilos (PeganoSalsoletea)

8,88

0,44
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CÓDIGO EUR 28

ÁREA
PERCENTAGEM (%)
OCUPADA (Ha)

HABITATS

1420

Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos
(Sarcocornetea fruticosi)

24,75

1,23

1430

Matos halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)

18,42

0,91

2110 + 2120

Dunas móveis embrionárias + Dunas móveis do cordão
litoral com Ammophila arenaria (“dunas brancas”)

0,19

0,01

2110 + 2120 + 2130*

Dunas móveis embrionárias + Dunas móveis do cordão
litoral com Ammophila arenaria (“dunas brancas”) +
Dunas fixas com vegetação herbácea

0,13

0,01

2110 + 2120 + 2230 +
2130*

Dunas móveis embrionárias + Dunas móveis do cordão
litoral com Ammophila arenaria (“dunas brancas”) +
Dunas com prados da Malcomietalia + Dunas fixas com
vegetação herbácea

0,26

0,01

2110 + 2230

Dunas móveis embrionárias + Dunas com prados da
Malcomietalia

0,59

0,03

2120 + 2130*

Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria
(“dunas brancas”) + Dunas fixas com vegetação herbácea

1,64

0,08

2130*

Dunas fixas com vegetação herbácea

0,19

0,01

2230

Dunas com prados da Malcomietalia

0,87

0,04

2260

Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduetalia

157,69

7,82

2260 + 2230

Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduetalia
+ Dunas com prados da Malcomietalia

50,30

2,49

5330

Matos termomediterrânicos pré-desérticos

1,31

0,06

5330 + 2260

Matos termomediterrânicos pré-desérticos + Dunas com
vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduetalia

0,42

0,02

6420

Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da
Molinion-Holoschoenion

2,83

0,14

1151,52

57,09

2016,98

100,00

Áreas sem habitats
Naturais
Total

De acordo com os dados apurados, as áreas sem habitats naturais possuem maior representatividade
na área cartografada (57,09%), comparativamente às áreas onde foram identificados habitats naturais.
Verifica-se que a classe de habitats com maior representatividade engloba os habitats estuarinos (as
diferentes combinações dos habitats 1110; 1130; 1140 e 1320), que no seu conjunto somam 595,05 ha
e perfazem cerca de 29,5% da área total cartografada. Este elevado valor deve-se ao facto da maior
extensão destes habitats ser abrangida pela envolvente de 500 m à área da BA6, que se encontra
instalada numa península, a qual confina com o Estuário do Tejo.
Com uma representatividade ainda considerável temos o conjunto dos matos, que englobam os matos
psamófilos (habitat 2260) e os matos termomediterrâneos (habitat 5330) e respetivos mosaicos a
ocupar cerca de 10% do total da área cartografada.
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Os habitats de sapal (habitats 1410, 1420 e 1430 e respetivos mosaicos) observam uma
representatividade inferior a 3% do total da área cartografada.
Com representatividades mais reduzidas observamos as classes: praia e dunas (habitats 1210, 2110,
2120, 2130* e 2230, bem como os respetivos mosaicos) que perfazem apenas 0,4% da área total
cartografada e os juncais do habitat 6420, com uma representatividade de 0,1%.
A representatividade do conjunto das manchas onde o habitat prioritário 2130* foi identificado perfaz
0,1% da área cartografada, ou seja, 2,09 ha.
Relativamente aos habitats naturais presentes na zona de sobreposição entre a área de estudo e o SIC
Estuário do Tejo, apresenta-se na Tabela 5.47 a área de ocupação destes nesta zona, bem como a sua
representatividade face à disponibilidade na globalidade da área de estudo.
Tabela 5.47 – Ocupação e representatividade dos habitats naturais na área de sobreposição da área de estudo com o SIC
Estuário do Tejo.
CÓDIGO
1130+1110
1130 + 1110 + 1140
1130 + 1140
1130 + 1140 + 1320
1210
1210 + 2110
1320
1410
1420 + 1430
1420
1430
2110 + 2120
2110 + 2120 + 2130*

2110 + 2120 + 2230 +
2130*
2110 + 2230
2120 + 2130*
2130*
2230
2260
2260 + 2230
5330

HABITATS
Estuários + Bancos de areia permanentemente cobertos por
água do mar pouco profunda
Estuários + Bancos de areia permanentemente cobertos por
água do mar pouco profunda + Lodaçais e areias a descoberto
na maré baixa
Estuários + Lodaçais e areias a descoberto na maré baixa
Estuários + Lodaçais e areias a descoberto na maré baixa +
Prados de Spartina (Spartinion maritimae)
Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos da maré
Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos da maré
+ Dunas móveis embrionárias
Prados de Spartina (Spartinion maritimae)
Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi)
Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos
(Sarcocornetea fruticosi) + Matos halonitrófilos (PeganoSalsoletea)
Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos
(Sarcocornetea fruticosi)
Matos halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Dunas móveis embrionárias + Dunas móveis do cordão litoral
com Ammophila arenaria (“dunas brancas”)
Dunas móveis embrionárias + Dunas móveis do cordão litoral
com Ammophila arenaria (“dunas brancas”) + Dunas fixas com
vegetação herbácea
Dunas móveis embrionárias + Dunas móveis do cordão litoral
com Ammophila arenaria (“dunas brancas”) + Dunas com
prados da Malcomietalia + Dunas fixas com vegetação
herbácea
Dunas móveis embrionárias + Dunas com prados da
Malcomietalia
Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria
(“dunas brancas”) + Dunas fixas com vegetação herbácea
Dunas fixas com vegetação herbácea
Dunas com prados da Malcomietalia
Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduetalia
Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduetalia +
Dunas com prados da Malcomietalia
Matos termomediterrânicos pré-desérticos

ÁREA OCUPADA PERCENTAGEM
(ha)
(%)
0,15

0,03

282,38

61,68

15,91

3,48

3,49

0,76

3,24

0,71

0,05

0,01

0
0

0
0

0

0

2,95

0,64

1,38

0,30

0,19

0,04

0,13

0,03

0,26

0,06

0,55

0,12

1,64

0,36

0,12
0,87

0,03
0,19

17,38

3,80

0

0

1,31

0,29
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CÓDIGO
5330 + 2260
6420

ÁREA OCUPADA PERCENTAGEM
(ha)
(%)

HABITATS
Matos termomediterrânicos pré-desérticos + Dunas com
vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduetalia
Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da MolinionHoloschoenion

Áreas sem habitats
Naturais

Total

0,42

0,09

0

0

125,37

27,39

457,79

100,00

Os habitats naturais têm uma representatividade de 73% na zona de sobreposição. A maior expressão
é a relativa aos habitats de Estuário com 65%, seguido dos habitats de praia e duna com cerca de 4%.
Com menor representatividade temos os habitats de fácies arbustiva (matos mediterrânicos e matos
psamófilos) com 1%. As manchas com presença do habitat prioritário 2130* ocupam 2,15 ha, ou seja,
0,5% da zona de sobreposição.

5.7.1 FAUNA TERRESTRE
5.7.1.1 INTRODUÇÃO
O Estuário do Tejo foi alvo de numerosos estudos faunísticos dirigidos, em particular à avifauna, grupo
que assume particular relevo e que esteve na origem da designação da RNET e das Áreas Classificadas
designadas posteriormente.
Em particular, são de referir os estudos prévios desenvolvidos no contexto de projetos de
infraestruturas aeroportuárias, como o EPIA Ota/Rio Frio (NAER, 1999) e os estudos desenvolvidos no
âmbito do projeto do NAL em Alcochete (MOPTC, 2007, 2008, 2008b; DHV et al., 2010). Em ambos os
casos, os locais de implantação de cada um dos projetos, embora situados na mesma região, não
abrangeram a área de implantação do Aeroporto do Montijo presentemente em estudo. De referir,
ainda, que estes estudos prévios se desenvolveram em áreas com ocupação do solo bastante distintas
da presente área de estudo e, sobretudo, em áreas de menor desenvolvimento urbano.
São seguidamente elencados os estudos de âmbito local que forneceram alguma da informação mais
relevante utilizada no estabelecimento da presente situação de referência:



Programa de Monitorização e Vigilância Ambiental da Ponte Vasco da Gama (Naturibérica,
2007a, 2008a, 2009a, 2010a, 2011, 2012, 2013a, 2014a, 2015a, 2016a);
Campanha de Monitorização das Aves Nidificantes das Salinas do Samouco (Naturibérica,
2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016; Salinas do Samouco, 2011, 2012).

Também incluem a informação secundária mais relevante utilizada no estabelecimento da presente
situação de referência a informação cedida pelas seguintes entidades:
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ICNF - contagens de aves aquáticas no Estuário do Tejo entre 2012 e 2016; dados de deteção
acústica de quirópteros no Estuário do Tejo entre 1978 e 1997;
Lusoponte – contagens de aves aquáticas entre 2000 e 2004;
Fundação das Salinas do Samouco - censos de aves nas Salinas do Samouco entre 2005 e 2012;
Censo de águia pesqueira 2017 - Censo de iniciativa da comunidade de observadores de aves.
Resultados disponíveis em: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wshb9MHBUWSa_
HQao75JMa8qs5nlHk8RY8YxHBfzaCw/edit#gid=0.

A área de implantação do Aeroporto do Montijo, em particular, foi alvo de muito poucos estudos
direcionados à caracterização faunística, destacando-se os seguintes, também considerados no
presente estudo:



Avaliação comparativa das alternativas existentes para a Terceira Travessia do Tejo na Área
metropolitana de Lisboa (MOPTC-LNEC, 2008);
Identificação e caracterização de espécies de fauna e flora da Base Aérea n.º 6 do Montijo e
estudo da Lagarta-processionária. Relatório de estágio do CET Qualidade Ambiental realizado
na Base Aérea n.º 6 do Montijo (Raminhos, 2015).

Dada a escassez de informação disponível para a área de implantação do Projeto do Aeroporto do
Montijo, a obtenção de informação primária, a partir de prospeções de campo, efetuada no âmbito do
presente estudo, revestiu-se de particular importância.
Foram ainda tidas em consideração as questões/sugestões efetuadas pela Comissão de Avaliação ao
EIA entregue em maio de 2018, relativas à Avifauna e aos Outros Grupos Faunísticos, tendo sido
desenvolvidos estudos complementares referentes à perturbação de áreas de alimentação e refúgio
de avifauna estuarina (“Estudo Complementar dos Efeitos do Projeto do Aeroporto Complementar do
Montijo sobre a Avifauna Estuarina e ZPE do Estuário do Tejo” apresentado no Volume III - Anexo 6.3),
e realizadas novas amostragens dirigidas a outros grupos faunísticos como os répteis e anfíbios,
mamíferos e quirópteros, em especial na área de estudo dos acessos.

5.7.1.2 METODOLOGIA GERAL
Tal como referido no subcapítulo anterior, a metodologia aplicada para o desenvolvimento da situação
de referência da componente de Ecologia Terrestre do presente EIA baseou-se na obtenção e análise
de informação primária e na análise de informação secundária disponível.
Para a obtenção de informação primária foram realizadas prospeções de campo a duas escalas de
análise:


Área de estudo próxima (AEP) - formada pelo perímetro da BA6, acessos previstos e uma
envolvente de cerca de 500 m – esta área compreendeu a amostragem da generalidade da
fauna terrestre considerada no estudo;



Área de estudo alargada (AEA) - envolvência máxima aproximada de 12 km à BA6 – esta área
compreendeu a amostragem dos grupos mais relevantes no que à conservação da natureza e
biodiversidade diz respeito, nesta área geográfica, nomeadamente aqueles que têm, por um
lado, maior mobilidade e, por outro, serão mais suscetíveis a impactes negativos do projeto
(essencialmente, aves aquáticas e quirópteros). No caso concreto das aves aquáticas, estas
efetuam movimentos regulares e/ou frequentes de grande amplitude no estuário, podendo no
âmbito dos mesmos atravessar a área da BA6.

As amostragens foram exclusivamente direcionadas para os vertebrados terrestres. A sistematização
dos grupos faunísticos considerados, bem como a identificação das metodologias de prospeções
adotadas e as respetivas áreas de estudo encontram-se sumarizadas na Tabela 5.48.
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Tabela 5.48 – Áreas de estudo consideradas para os diferentes grupos biológicos amostrados
GRUPO BIOLÓGICO

ÁREA DE ESTUDO

MÉTODO DE AMOSTRAGEM

Anfíbios e répteis

AEP

Transectos diurnos, noturnos e pontos de escuta

Répteis

AEP

Transectos diurnos

AEP

Pontos de observação e escuta e transectos para aves
planadoras
Contagens de aves aquáticas em refúgios de preia-mar e
áreas intertidais de alimentação

Aves
AEA

Mamíferos terrestres
Morcegos

Estudos dos movimentos das aves com RADAR, na BA6 e
Ponta da Erva*

AEP

Transectos, armadilhagem fotográfica e armadilhagem de
micromamíferos

AEP

Pontos de escuta

AEA

Prospeção de abrigos

AEP – Área de estudo próxima – BA6, acessos previstos e envolvente de 500 m; AEA – Área de estudo alargada - BA6 e envolvente de 12 km.
A AEA inclui a AEP. * Realizado pela STRIX e pela Bioinsight no âmbito do presente EIA.

Para além das prospeções dirigidas previamente listadas, foram registadas todas as informações adhoc relevantes, nomeadamente acerca da presença de outras espécies não detetadas através dos
métodos anteriores.
As campanhas de amostragem de cada grupo foram planeadas de forma a abranger os períodos
fenológicos relevantes ao longo de pelo menos um ciclo anual para cada espécie. Numa primeira fase
estas foram realizadas entre novembro de 2016 e outubro de 2017. Posteriormente, e de modo a
incluir as sugestões do ICNF relativamente ao EIA entregue em maio de 2018, foi reforçado o esforço
de campo, bem como os métodos de amostragem. Neste enquadramento foram realizadas novas
campanhas de amostragem em novembro e dezembro de 2018. Por fim, e devido à revisão dos
traçados previstos para os acessos de ligação ao Aeroporto do Montijo, a AEP foi alvo de reformulação,
tendo sido realizada uma campanha de caracterização dos valores ecológicos nas áreas adicionadas à
AEP, a qual decorreu em janeiro de 2019 - Tabela 5.49).
Tabela 5.49 – Épocas de amostragem
CAMPANHAS
GRUPO
BIOLÓGICO

2016
N

D

2017
J

F

M

A

M

2018
J

J

A

S

O

N

2019
D

J

Herpetofauna
Avifauna
Mamíferos
terrestres
Quirópteros

A avaliação da importância das zoocenoses da área de estudo, em termos de conservação da natureza
e da biodiversidade, foi avaliada tendo em conta, sobretudo, os seguintes critérios:
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Enquadramento nos anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual;
Enquadramento nos anexos das Convenções CITES, Bona e Berna;





Estatuto de conservação de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral
et al., 2005), sobretudo as categorias de ameaça CR “Criticamente em Perigo”, EN “Em Perigo”
e VU “Vulnerável”;
Estatuto de conservação internacional (IUCN, 2017), sobretudo as categorias de ameaça
“Criticamente em Perigo”, “Em Perigo” e “Vulnerável”;
Enquadramento nas categorias SPEC (Species of European Conservation Concern) (BirdLife,
2017), relativa aos estatutos de conservação a nível europeu para as aves.

5.7.1.3 METODOLOGIA ESPECÍFICA E CARACTERIZAÇÃO
Sistematizam-se nos itens seguintes as metodologias específicas para caracterização dos diferentes
grupos faunísticos.
5.7.1.3.1

INVERTEBRADOS

A caracterização dos invertebrados potencialmente presentes na área de estudo foi feita
essencialmente com base em pesquisa bibliográfica. Dada a vastidão do grupo dos invertebrados, e a
escassez de fontes bibliográficas disponíveis acerca da distribuição destes organismos, a caracterização
foi essencialmente focada nas Ordens Odonata e Lepidoptera, grupos para os quais existe informação
bibliográfica de distribuição à escala nacional (Maravalhas, 2003, Maravalhas & Soares, 2013), e que
apresentam interessantes características bioindicadoras, relevantes no âmbito do presente estudo.
Foi ainda integrada a informação recolhida, no âmbito de um estudo de caracterização de insectos no
EVOA - Espaço de Visitação e Observação de Aves, levada a cabo em 2017 pelo biólogo Dr. Pedro
Henriques. O EVOA, integrado na Companhia das Lezírias, S.A., localiza-se a cerca de 14 km da AEP,
também no Estuário do Tejo. As amostragens realizadas neste âmbito incidiram sobre os biótopos
Caniçal e Juncal (também presentes na AEP), onde se destacam a presença das seguintes espécies
florísticas: caniço (Phragmites australis), a tabúa (Typha latifolia), valverde-dos-sapais, (Suaeda vera),
salicórnia (Salicornia ramosissima), acelga (Beta maritima), chicória (Chicorium intybus), cardomariano (Silybum marianum), tamargueira (Tamarix africana), junco-das-esteiras (Juncus maritimus),
mostarda-negra (Brassica nigra), trevo-branco (Trifolium repens),bunho (Scirpoides holoschoenus).
Tendo em consideração que os biótopos Caniçal e Juncal, bem como a maioria das espécies florísiticas
acima referidas se encontra no elenco identificado no presente estudo do Aeroporto do Montijo,
considera-se que o elenco de insetos identificado no trabalho do EVOA é pelo menos potencial na AEP
do presente estudo.
Para além das fontes anteriormente referidas, foram consultadas outras fontes bibliográficas relativas
a estudos realizados na área geográfica de implantação do projeto e referidas as espécies de
invertebrados referenciadas para o local, sempre que relevante (nomeadamente as fontes citadas no
subcapítulo 5.7.1).
5.7.1.3.2

ICTIOFAUNA DULCIAQUÍCOLA

A caracterização ecológica dos sistemas aquáticos continentais consistiu na identificação das espécies
de peixes de água doce potenciais para a área em estudo, de acordo com a extensão de ocorrência e
área de ocupação descrita para as espécies. Esta avaliação foi efetuada em gabinete através da
consulta de fontes bibliográficas sobre a distribuição das espécies (Cabral et al. 2005; IUCN, 2017).
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5.7.1.3.3

HERPETOFAUNA

Para recolha de informação relativa à distribuição de anfíbios e répteis potencialmente presentes na
área de estudo, foram consultadas as seguintes fontes: Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal
(Loureiro et al., 2010), 3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF,
2013) e Identificação e caracterização de espécies de fauna e flora da BA6 e estudo da Lagartaprocessionária (Raminhos, 2015).
Os dados secundários foram complementados com levantamentos de campo, na AEP. Estes
levantamentos foram realizados em seis períodos: a 16 de dezembro de 2016, a 17 de março de 2017,
a 9 de outubro de 2017, 15 e 16 de novembro de 2018, 3 e 4 de dezembro de 2018 e a 9 de janeiro de
2019.
A amostragem de répteis e anfíbios foi realizada através de três metodologias de amostragem:
transectos diurnos em habitat adequado para prospeção visual e auditiva (vocalizações de anfíbios);
transectos noturnos em habitat adequado para prospeção visual de anfíbios; e pontos de escuta de
anfíbios (vocalizações de anfíbios) (Figura 5.111), estas duas últimas metodologias apenas foram
aplicadas nas campanhas realizadas em 2018.
A prospeção de anfíbios e répteis diurna foi feita através de transectos percorridos a pé durante o dia,
estes incluem o levantamento de pedras, troncos caídos e de outros elementos de refúgio no solo
adequados a répteis. Nos corpos de água presentes foi feita uma prospeção das margens para deteção
de posturas e/ou estados larvares de anfíbios, com recurso a camaroeiro. Foram realizados sete
transectos distribuídos pela AEP (Figura 5.111). Os transectos associados à área dos acessos apenas
foram amostrados nas campanhas de novembro e dezembro de 2018.

Figura 5.111 – Transectos de amostragem de herpetofauna e mamíferos terrestres e pontos de deteção acústica de
anfíbios
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A prospeção através de transectos noturnos foi realizada nos mesmos transectos definidos para as
prospeções diurnas. Estes foram percorridos de carro a baixa velocidade, em noites com alguma
humidade, após a ocorrência de pluviosidade durante o dia, para prospeção visual de anfíbios nos
caminhos percorridos.
A deteção acústica de anfíbios é uma metodologia que permite a identificação de diferentes espécies
de anuros através das suas vocalizações. Os períodos de maior atividade dos anuros correspondem à
primavera e ao outono, estando ainda associados à ocorrência de pluviosidade.
Esta metodologia de amostragem foi realizada através de pontos de escuta para prospeção auditiva.
Foram realizados sete pontos de escuta amostrados em novembro e dezembro de 2018 distribuídos
pela AEP. Os pontos selecionados incidiram em biótopos adequados à presença de anfíbios (Tabela
5.50).
Para este efeito foram selecionadas noites com alguma humidade, após a ocorrência de pluviosidade
durante o dia. As prospeções foram feitas em noites sem chuva, com temperaturas a oscilar entre os
10 e os 18ºC e com vento fraco.
Na Tabela 5.50 apresenta-se a correspondência entre os locais de amostragem de herpetofauna e os
respetivos biótopos.
Tabela 5.50– Caracterização dos locais de amostragem de herpetofauna, relativamente ao Biótopo
MÉTODO DE AMOSTRAGEM

LOCAL DE AMOSTRAGEM

BIÓTOPOS

Transecto

T01

juncal, prados e pinhal

T02

prados e área agrícola

T03

pinhal e matos

T04

matos

T05

pinhal

T06

pinhal jovem

T07

linha de água, prados e área agrícola

T08

prados e área agrícola

T09

prados e área agrícola

T10

áreas agrícolas e artificializadas

pt01

juncal

pt02

caniçal

pt03

pinhal

pt04

prados e área agrícola

pt05

prados e área agrícola

pt06

prados e área agrícola

pt07

juncal

Ponto de Acustica
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5.7.1.3.4

AVES

No caso das aves sistematiza-se a seguir a metodologia específica adotada para a elaboração do
presente EIA.
A amostragem de aves foi realizada com recurso a várias metodologias complementares, de forma a
permitir caracterizar os vários grupos de espécies presentes, incluindo aqueles que de alguma forma
poderão ser afetados pelo Projeto.
Foram aplicados os seguintes métodos de amostragem:





Contagens de aves em áreas de alimentação de baixa-mar e áreas de repouso em preia-mar,
essencialmente direcionadas para aves aquáticas, que incluem como grupos mais relevantes,
tendo em conta a sua abundância no Estuário do Tejo, aves limícolas, garças, anatídeos e
gaivotas;
Pontos de escuta e observação direcionados essencialmente para passeriformes;
Transectos de carro a velocidade reduzida, nos caminhos existentes, direcionados a aves de
rapina e outras aves planadoras.

Na Figura 5.112 apresentam-se os locais de amostragem para aves.

Figura 5.112 – Pontos de contagem nas áreas intertidais, pontos de observação e escuta e refúgios de preia-mar
prospetados para aves
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Na Tabela 5.51 apresenta-se a correspondência entre os locais de amostragem de avifauna e os
respetivos biótopos.
Tabela 5.51– Caracterização dos locais de amostragem de avifauna, relativamente ao Biótopo
LOCAL DE
AMOSTRAGEM

BIÓTOPOS

Contagens em áreas de
alimentação

Todos os locais

Estuário - intertidal

Contagens em áreas de repouso

Todos os locais

Salinas e Estuário/Sedimentos supratidal

Pontos de observação e escuta

pe01

pinhal, prados e áreas agrícolas

pe02

áreas artificializadas, pinhal e eucaliptal

pe03

pinhal e áreas artificializadas

pe04

pinhal, matos e sapal

pe05

caniçal e áreas artificializadas

Tra1

pinhal e áreas artificializadas

Tra2

matos, sapal, vegetação exotica, pinhal e áreas
artificializadas

MÉTODO DE AMOSTRAGEM

Transectos

A metodologia de amostragem empregue para cada uma das técnicas é descrita seguidamente.
5.7.1.3.4.1 Contagens de aves em alimentação em baixa-mar
Foram estabelecidos um total de 18 setores de contagem na área intertidal, cinco na AEP e 13 na AEA.
(Figura 5.112).
As contagens de aves aquáticas foram efetuadas em áreas de alimentação identificadas em estudos
prévios como importantes para estes grupos de aves (Moreira, 1999; Granadeiro, 2004, 2007), ao
longo da área costeira que se estende entre Alcochete e a antiga estação ferroviária do Seixal (e.g.
Figura 5.113 e Figura 5.114).

Figura 5.113 – Exemplo de área intertidal de alimentação amostrada, Casa Branca, BA6
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Figura 5.114 – Exemplo de área intertidal de alimentação amostrada, Seca do Bacalhau, Alcochete

Foram realizadas um total de cinco campanhas de contagem, abrangendo todos os períodos
fenológicos relevantes para estas espécies ao longo de um ciclo anual (invernada – duas campanhas: a
primeira entre 15 e 17/11/2016 e a segunda entre 13 e 15/12/2016; restantes épocas – uma
campanha em cada: migração pré-nupcial – 2, 3 e 7/3/2017, reprodução – 9, 18 e 19/5/2017, e
migração pós-nupcial – 21/9; 4 e 6/10/2017). As contagens foram realizadas no período de baixa-mar,
aproximadamente duas horas antes a duas horas depois do pico de baixa-mar. Em cada setor de
contagem foram registadas todas as espécies e contados todos os indivíduos presentes, com recurso a
binóculos 10x42 mm e telescópio 60x50 mm.
5.7.1.3.4.2 Contagens de aves em refúgios de preia-mar
As contagens de aves aquáticas foram efetuadas em áreas de refúgio identificadas em estudos prévios
como importantes para estes grupos de aves (tais como zonas de concentração) (e.g. Alves et al.,
2011; Catry et al., 2011). Concretamente, consideraram-se essencialmente os refúgios de preia-mar
interiores, localizados na proximidade das áreas de alimentação intertidais amostradas, abrangendo a
AEP e AEA (e.g. Figura 5.115 e Figura 5.116).

Figura 5.115 – Exemplo de refúgio de preia-mar amostrado, BA6
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Figura 5.116 – Exemplo de refúgio de preia-mar amostrado, Salinas do Samouco

Foram realizadas um total de cinco campanhas de contagem, nos mesmos dias das contagens de áreas
de alimentação intertidais, abrangendo todos os períodos fenológicos relevantes para estas espécies
ao longo de um ciclo anual (invernada – duas campanhas, migração pré-nupcial, reprodução e
migração pós-nupcial – uma campanha em cada). As contagens foram realizadas no período de preiamar, aproximadamente duas horas antes a duas horas depois do pico de preia-mar. Em cada refúgio
foram registadas todas as espécies e contados todos os indivíduos presentes, com recurso a binóculos
10x42 mm e telescópio 60x50 mm.
5.7.1.3.4.3 Pontos de observação e escuta
Os pontos de observação e escuta são direcionados essencialmente para a amostragem de
passeriformes e outras aves canoras. Foram definidos na AEP cinco pontos de observação e escuta,
localizados de forma a abranger os principais biótopos presentes (Figura 5.117). De modo a evitar a
pseudorreplicação dos dados a distância mínima entre pontos estabelecida foi de 300 m. Cada ponto
teve a duração de cinco minutos (Bibby et al., 2000), tendo sido efetuado com recurso a binóculos
10x42 mm para auxiliar a identificação dos indivíduos detetados. Registaram-se todas as deteções,
auditivas e visuais.
Os censos foram realizados durante a manhã ou fim da tarde, uma vez que são esses os períodos do
dia com maior atividade para a maioria das espécies de aves. Foram abrangidos os seguintes períodos
fenológicos: invernada – 18/11/2016 e 12/12/2016 (duas campanhas); nas restantes épocas, uma
campanha em cada: migração pré-nupcial – 6 e 7/3/2017, reprodução – 8/5/2017 e migração pósnupcial – 9/10/2017.
5.7.1.3.4.4 Transectos direcionados a aves de rapina e outras planadoras
Os transectos foram localizados na AEP em caminhos existentes (Figura 5.117) e foram percorridos em
viatura a velocidade reduzida (10 a 20 km/h) e relativamente constante (e.g. Bibby et al., 2000). Foram
percorridas zonas com habitat relativamente aberto, considerado favorável à ocorrência das espéciesalvo e perfazendo um total estimado com cerca de 10 km.
Foram abrangidos os seguintes períodos fenológicos: invernada – 18/11/2016 e 12/12/2016 (duas
campanhas); nas restantes épocas, uma campanha em cada: migração pré-nupcial – 6/3/2017,
reprodução – 8/5/2017 e migração pós-nupcial – 21/9/2017.
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Para além das metodologias previamente descritas, foi também analisada e incorporada na situação
de referência relativa à avifauna, a informação recolhida no âmbito da monitorização do movimento
das aves, através de radar de banda horizontal (S) e de radar de banda vertical (X). O estudo dos
movimentos das aves com RADAR na BA6 foi desenvolvido pela STRIX no âmbito do presente EIA. A
metodologia utilizada no contexto desta monitorização com radar é apresentada no capítulo da
Análise de Risco.
5.7.1.3.4.5 Identificação de refúgios e zonas de alimentação na área de estudo alargada
No âmbito do presente EIA foi elaborado um “Estudo Complementar dos Efeitos do Projeto do
Aeroporto Complementar do Montijo sobre a Avifauna Estuarina e ZPE do Estuário do Tejo”, que se
apresenta no Volume III - Anexo 6.3.
Este estudo complementar teve como objetivo analisar a perturbação de áreas de alimentação e
refúgio de avifauna estuarina, e sustentar a avaliação do impacte que se fará sentir na fase de
exploração do Aeroporto do Montijo, com a previsão de aumento da intensidade de circulação de
aeronaves e os efeitos expectáveis sobre as aves que utilizam o espaço aéreo, zonas de alimentação e
de refúgio na área mais próxima de implantação do Projeto e sua envolvente alargada.
Tendo em conta que neste estudo foram identificados locais de refúgio e de alimentação importantes
para a avifauna numa área mais abrangente, sintetizam-se no subcapítulo 5.7.1.4.5.1 as principais
áreas identificadas.
5.7.1.3.5

MAMÍFEROS

A caracterização dos mamíferos foi dividida em dois grupos: mamíferos terrestres não voadores e
morcegos.
5.7.1.3.5.1 Mamíferos terrestres não voadores
Para recolha de informação relativa à distribuição de mamíferos terrestres, não voadores,
potencialmente presentes na área de estudo, foram consultadas as seguintes fontes: Guia dos
Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e Madeira (Mathias, 1999), Relatório Nacional
de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF, 2013), Identificação e caracterização de espécies
de fauna e flora da Base Aérea n.º 6 do Montijo e estudo da Lagarta-processionária (Raminhos, 2015) e
Atlas de Mamíferos de Portugal (Bencatel, et al., 2017).
Estes dados foram complementados com levantamentos de campo, realizados na AEP.
Os levantamentos foram realizados em seis períodos: a 16 de dezembro de 2016, a 17 de março de
2017, a 9 de outubro de 2017, entre 14 e 26 de novembro de 2018, a 3 e 4 de dezembro de 2018 e a 9
de janeiro de 2019. A amostragem de mamíferos foi realizada através de três metodologias de
amostragem distintas: transectos em habitat adequado para prospeção visual, coincidentes com os
realizados para a herpetofauna; armadilhagem de micromamíferos e armadilhagem fotográfica
(Figura 5.117). Estas duas últimas metodologias foram apenas realizadas na campanha de amostragem
de novembro de 2018.
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Figura 5.117 – Locais de amostragem de mamíferos terrestres

Na Tabela 5.52 apresenta-se a correspondência entre os locais de amostragem de mamíferos
terrestres e os respetivos biótopos.
Tabela 5.52– Caracterização dos locais de amostragem de mamíferos, relativamente ao Biótopo
MÉTODO DE AMOSTRAGEM

LOCAL DE
AMOSTRAGEM

BIÓTOPOS

Transecto

T01

juncal, prados e pinhal

T02

prados e área agrícola

T03

pinhal e matos

T04

matos

T05

pinhal

T06

pinhal jovem

T07

linha de água, prados e área agrícola

T08

prados e área agrícola

Ponto de armadilhagem de
micromamíferos

T09

prados e área agrícola

T10

áreas agrícolas e artificializadas

AM01

juncal

AM02

prados e áreas agrícolas

AM03

pinhal com prados

AM04

matos

191

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES  RELATÓRIO SÍNTESE
VOLUME II.B – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E SUA EVOLUÇÃO SEM PROJETO
JULHO 2019  VERSÃO 02

MÉTODO DE AMOSTRAGEM
Ponto de armadilhagem
fotográfica

LOCAL DE
AMOSTRAGEM

BIÓTOPOS

CAM01

juncal

CAM02

áreas agrícolas

CAM03

pinhal

CAM04

pinhal com sobreiros

CAM05

dunas

CAM06

prados

CAM07

matos

CAM08

lagoa

A amostragem por transectos consiste na prospeção visual de indícios de presença (pegadas, dejetos,
fossadas e escavadelas) nos caminhos existentes na área de estudo. Para os micromamíferos foram
considerados os mesmos percursos que para os carnívoros e ainda a prospeção de outros indícios de
presença, como por exemplo trilhos na vegetação.
Como forma de complementar os resultados obtidos para a comunidade de mamíferos, e tendo em
consideração que uma das espécies potenciais na área de estudo é o rato de Cabrera (Microtus
cabrerae), foi realizada uma campanha de armadilhagem de micromamíferos.
Ainda que esta campanha tenha tido como objetivo inventariar a diversidade de micromamíferos da
área de estudo, optou-se por selecionar sobretudo áreas que contemplem os requisitos ecológicos de
rato de Cabrera (áreas de gramíneas perenes altas, de juncais ou de comunidades nitrófilas,
Fernandez-Salvador, 1998 in Mathias, 2004), até porque estes requisitos são também favoráveis à
maioria das restantes espécies de micromamíferos, mesmo as menos exigentes.
Assim foram selecionados quatro biótopos para a realização de armadilhagens: Prados e áreas
agrícolas; Juncal; Pinhal (com substrato herbáceo) e Matos (em mosaico com prados) (Figura 5.118).
Ou seja, a seleção dos biótopos teve como pressuposto comum a dominância de comunidade
herbáceas ao nível do substrato, de modo a maximizar a probabilidade de ocorrência de
micromamíferos e sobretudo de rato de Cabrera.

Figura 5.118 – Locais de armadilhagem de micromamíferos: Prados e áreas agrícolas (em cima à esquerda); Juncal (em cima
à direita); Pinhal (em baixo à esquerda); Matos (em baixo à direita)
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Em cada biótopo foram colocadas 20 armadilhas durante 4 noites, perfazendo um esforço por local de
amostragem de 80 armadilhas/noite.
Foram usadas armadilhas tipo Sherman (7 x 7), iscadas com flocos de aveia, cenoura e maçã (Mathias,
2004), algumas armadilhas (1 em cada 5) foram também iscadas com sardinha em óleo, para aumentar
a probabilidade de captura de outras espécies, tais como rata-de-água (Arvicola sapidus), ou leirão
(Eliomys quercinus) (Mathias, 2004). Foi também colocado algodão no interior de cada armadilha, para
minimizar o risco de hipotermia dos indivíduos capturados.
As armadilhas foram dispostas em linhas e/ou aleatoriamente, de acordo com as características dos
locais de amostragem. Estas foram colocadas durante o dia montadas e iscadas, mas fechadas, para
que os animais se habituem à sua presença. Previamente ao anoitecer foram armadilhadas, e
permaneceram durante toda a noite, sendo recolhidas de manhã, para verificação e processamento
dos animais capturados. Este procedimento foi repetido nas três noites seguintes até perfazer um total
de 80 armadilhas/local.
Cada exemplar capturado foi marcado individualmente (através de corte de uma pequena porção de
pelo no dorso), para permitir realizar estimativas de abundância por unidade de esforço, através de
estimativas de taxas de captura/recaptura dos exemplares. As abundâncias de cada espécie foram
determinadas pela razão entre o número de indivíduos capturados e o esforço de captura x 100. Cada
indivíduo capturado foi pesado, e medido o comprimento do corpo, cauda, pé e orelha; estes dados
biométricos permitem auxiliar a identificação das diferentes espécies.
A campanha de armadilhagem fotográfica teve também como objetivo complementar os resultados
obtidos para a comunidade de mamíferos obtidos nas campanhas anteriores.
Estudos recentes indicam que o uso de armadilhagem fotográfica é mais eficiente que os transectos de
deteção de indícios de mamíferos, tanto para o parâmetro abundância como para a riqueza específica,
sendo as taxas de deteção claramente mais elevadas no caso da armadilhagem fotográfica (DupuisDesormeaux et al., 2016). A armadilhagem fotográfica tem ainda a vantagem de permitir não só
estimar abundâncias, mas também recolher dados de comportamento e, eventualmente, dados de
identificação de indivíduos, sexo e idade (Belant et al., 2013). A desvantagem da armadilhagem
fotográfica é o tempo necessário para processar a informação, e o risco de perda de informação
devido ao furto e/ou vandalismo do equipamento de armadilhagem.
Tendo em consideração que a área de estudo está sujeita a uma forte pressão antrópica, a totalidade
das câmaras de armadilhagem fotográfica foi instalada no interior da BA6, ainda que algumas destas
tenham sido instaladas voltadas para o exterior. Esta medida pretendeu evitar situações de furto ou
danificação do equipamento, com consequente perda dos dados recolhidos.
A seleção dos locais de amostragem teve em consideração a diversidade dos biótopos em presença,
com o objetivo de potenciar as hipóteses de “captura” da maior diversidade de mamíferos possível.
Assim, procedeu-se à colocação de 8 câmaras de armadilhagem fotográfica, distribuídas pelos
biótopos seguintes: Pinhal; Pinhal com sobreiros; Prados; Agrícola; Matos; Juncais; Dunas; Lagoa
(Figura 5.119)
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Figura 5.119 – Locais de armadilhagem fotográfica (da esquerda para a direita e de cima para baixo): Pinhal; Pinhal com
sobreiros; Prados; Agrícola; Matos; Juncal; Dunas; Lagoa
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A armadilhagem fotográfica consiste no uso de câmaras equipadas com visão diurna e noturna (de
infravermelhos) e sensor de movimento, instaladas no terreno, de modo a registar a presença de
mamíferos. O modelo usado foi Bushnell Trophy Cam©, com um rácio de focagem de 2,8 e um ângulo
de visão de 38°. As câmaras estiveramo ativas 24 h por dia. A distância média a que a câmara deteta o
movimento é de 19 metros e esta é também a distância ideal para o alcance do flash (entre 12 e 30 m),
como tal fotografias tiradas a distâncias superiores podem aparecer demasiado escuras e como tal a
identificação poderá ser mais difícil. A câmara é ativada aquando da deteção de movimento
(normalmente com um tempo de resposta de 0,3 segundos) pelo sensor de movimento Passive InfraRed (PIR). As imagens recolhidas são de grande qualidade, no mínimo com 5 MP (formato 2560x1920),
no máximo 16MP (formato 4624x3468). As câmaras registam de forma automática a data e hora a que
cada uma das fotografias é tirada, assim como o ID atribuído a cada câmara. As câmaras foram
instaladas em árvores ou postes de iluminação e fixas através de cabos Master Lock Phyton©. As
câmaras foram programadas para após a deteção de movimento realizar uma sequência de três
disparos, com intervalo de 3 s. As imagens recolhidas foram armazenadas em cartões de memória SD.
De acordo com a recomendação do ICNB (2010a), o esforço de amostragem mensal mínimo, através
de armadilhagem fotográfica é de 12 dias por mês. Neste pressuposto, e havendo apenas a
disponibilidade temporal para realizar uma campanha de amostragem, procedeu-se à colocação
destas no dia 14 de novembro de 2018 e à sua remoção no dia 26 do mesmo mês.
As fotografias obtidas foram analisadas, para verificação da presença de registos de mamíferos e
identificação das espécies “capturadas”.
5.7.1.3.5.2 Morcegos
Para a recolha de informação relativa à distribuição das espécies de morcegos potencialmente
ocorrentes na área de estudo (AEP e AEA), foram consultadas as seguintes fontes: Atlas dos Morcegos
de Portugal Continental (Rainho et al., 2013), Avaliação da tendência populacional de algumas
espécies de morcegos cavernícolas (Rodrigues et al., 2003), Morcegos das Áreas Protegidas (Rainho et
al., 1998), Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF, 2013), EIA do Novo
Aeroporto de Lisboa (DHV et al., 2010), Plano de Ordenamento e Gestão para a Reserva Natural do
Estuário do Tejo (Hidroprojecto, 2007), Estudo preliminar dos morcegos presentes no Parque Natural
da Ria Formosa, Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo e Reserva Natural do Sapal de Castro
Marim (Rainho, 1997), Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro (Nemus
et al., 2016) e Base de observações de morcegos em Portugal continental (ICNB, 2010b). Para
verificação da possível existência de abrigos de morcegos na área de estudo, consultou-se ainda o
Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e
transporte de energia elétrica e à informação geográfica associada (ICNB, 2010c).
A caracterização da comunidade de quirópteros presentes na área de estudo foi ainda complementada
com a realização de levantamentos de campo dirigidos a este grupo faunístico. Neste âmbito foram
aplicadas duas metodologias: pontos de escuta (para gravação de vocalizações através de registo de
ultrassons) e prospeção de abrigos.
A deteção, registo e análise de ultrassons revela-se muito útil na deteção dos quirópteros e posterior
identificação ao nível da espécie ou grupo de espécies, uma vez que estes mamíferos de hábitos
noturnos emitem vocalizações no espectro do ultrassom (ecolocação) para se orientarem, detetarem
presas e comunicarem entre si. Neste âmbito foram realizadas amostragens através de pontos de
escuta.
As amostragens com recurso a deteção de ultrassons foram realizadas nas noites de 9 de maio, 9 de
outubro de 2017, 15 e 16 de novembro e 3 e 4 de dezembro de 2018.
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Numa primeira fase foram definidos 10 pontos de escuta, todos localizados no interior ou envolvente
imediata da BA6, para as campanhas de 2018, foi acrescentado mais 1 ponto de escuta também
localizados na AEP, mas na área associada aos acessos (Tabela 5.53).
Este tipo de amostragem consiste na realização de pontos de escuta com a duração de 10 min cada,
para deteção de morcegos através de gravação de ultrassons, com recurso a detetor Pettersson
Elektronik D240X, com heteródino incorporado, o que permite a deteção de morcegos em tempo real.
Este aparelho possui igualmente um gravador interno, com capacidade para um intervalo de tempo
variável entre 1,7 e 3,4 segundos, associado a um reprodutor em tempo expandido 10 vezes. Utilizouse o parâmetro de 1,7 segundos, pelo que cada gravação efetuada foi reproduzida durante 17
segundos de modo a registá-la num gravador externo, com uma taxa de amostragem de 44 kHz.
As amostragens foram iniciadas 30 minutos após o pôr-do-sol, prolongando-se pelas 3 a 4 horas
seguintes (ICNB, 2009), as amostragens foram realizadas em noites com condições meteorológicas
adequadas, ou seja, sem chuva, com temperaturas superiores a 10ºC e sem vento ou com vento fraco.
Este período e condições coincidem com o pico de alimentação dos morcegos, bem como, com o pico
de abundância de insetos (Racey & Swift, 1985).
Os pontos de amostragem selecionados refletem a diversidade e representatividade dos Biótopos
presentes na AEP:






Prados e áreas agrícolas: 3 pontos;
Pinhal: 4 pontos (com prados, com matos e com sobreiros);
Áreas artificializadas: 2 pontos;
Caniçal: 1 ponto;
Linha de água: 1 ponto.

Na Tabela 5.53 apresenta-se a correspondência entre os locais de amostragem de morcegos e os
respetivos biótopos.
Tabela 5.53– Caracterização dos locais de amostragem de mamíferos, relativamente ao Biótopo
MÉTODO DE AMOSTRAGEM
Pontos de escuta

LOCAL DE
AMOSTRAGEM

BIÓTOPOS

PQ01

áreas artificializadas e prados

PQ02

pinhal e prados

PQ03

prados e áreas agrícolas

PQ04

pinhal

PQ05

pinhal

PQ06

prados e áreas agrícolas

PQ07

prados e áreas agrícolas

PQ08

prados e caniçal

PQ09

áreas artificializadas e prados

PQ10

pinhal com sobreiros e matos

PQ11

linha de água e áreas agrícolas

De notar que os biótopos da AEP se encontram muito segmentados e formando mosaicos, pelo que a
maioria dos pontos selecionados abrange mais do que um biótopo, permitindo o registo de atividade
de morcegos, também associada aos biótopos: salinas, sapal e vegetação exótica.
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Para a prospeção de abrigos, foram inicialmente selecionados 14 locais (Figura 5.120), aparentemente
com características favoráveis ao seu uso como abrigos de morcegos. Estes locais foram alvo de uma
primeira campanha de prospeção, nos dias 12 e 15 de dezembro de 2016, para avaliação de seu real
potencial e prospeção de morcegos. Desta primeira visita resultou a seleção de sete locais para novas
prospeções, que decorreram a 11 de julho de 2017 e a 22 de novembro de 2018. Na segunda visita
incluiu-se um novo local (Casa da BA6), e na terceira visita incluiu-se ainda um dos locais da primeira
visita (Hangar de aviões obsoletos), totalizando nove locais visitados (Tabela 5.54).

Figura 5.120 – Pontos de escuta de quirópteros e abrigos visitados
Tabela 5.54 – Abrigos potenciais para morcegos prospetados
ID

LOCAL

ADEQUADO

1ª VISITA

2º VISITA

3º VISITA

AB01

Quinta do esteiro furado

Sim

X

X

X

AB02

Hangar grande

Não

X

AB03

Hangar de helicópteros

Não

X

AB04

Hangar de aviões obsoletos

Não

X

AB05

Barracão Seixalinho

Sim

X

AB06

Seca bacalhau

Não

X

AB07

Casa abandonada

Não

AB08

Fábrica Pescal

AB09

X
X

X

X

X

X

Sim

X

X

X

Moinho da Praia de Moinhos

Não

X

X

X

AB10

Fábrica abandonada

Não

X

AB11

Quinta abandonada Lançada

Não

X
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ID

LOCAL

ADEQUADO

1ª VISITA

2º VISITA

3º VISITA

AB12

Complexo Galp abandonado

Sim

X

X

X

AB13

Hotel Muxito

Sim

X

X

X

AB14

Palácio do Rei do Lixo

Não

X

AB15

Casa da BA6

Não

X

X

5.7.1.3.6

BIÓTOPOS E SEU VALOR ECOLÓGICO

A ocorrência e distribuição dos vários biótopos foram avaliadas numa primeira fase com base em
fotografia aérea, sendo mais tarde aferidas durante os trabalhos de campo.
A delimitação final dos biótopos foi efetuada a partir da cartografia das unidades de vegetação.
Para avaliação da distribuição da diversidade pelos biótopos presentes, repartiram-se por estes todas
as espécies elencadas, de acordo com os seus requisitos ecológicos, excetuando as que foram
consideradas ocasionais.
Para avaliação do valor dos biótopos para as espécies com estatuto de proteção, consideraram-se os
critérios:





A inclusão de cada espécie nos anexos A-I, B-II ou B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de
abril, na sua redação atual;
As categorias de ameaça atribuídas a cada espécie de acordo com o Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005), “Criticamente em Perigo”, “Em Perigo” e
“Vulnerável”;
As categorias de ameaça atribuídas a cada espécie de acordo com a IUCN, (2017),
“Criticamente em Perigo”, “Em Perigo” e “Vulnerável”;
As categorias SPEC 1 e 2 (BirdLife, 2017) relativa aos estatutos de conservação a nível europeu
para as aves.

5.7.1.4 RESULTADOS
5.7.1.4.1

ASPETOS GERAIS

As espécies dos diferentes grupos faunísticos observadas e consideradas potenciais para a área, são
apresentadas nas Tabelas III.6.2.1 a III.6.2.7 do Volume III - Anexo 6.2. A listagem de espécies
apresentada no referido anexo está organizada taxonomicamente por classes, ordens e famílias. Para
cada espécie são referidos o seu nome científico, nome vulgar, se a ocorrência da espécie foi
confirmada, os Estatutos de Conservação, em Portugal, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal (Cabral et al., 2005) e a nível internacional, de acordo com a IUCN e o estatuto SPEC (BirdLife,
2017). Apresenta-se, também, a situação legal dos taxa relativamente aos seguintes diplomas:
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Anexos da Convenção de CITES (Decreto-Lei n.º 50/80, de 23 de julho - aprovação da
Convenção de Washington; Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de abril - regulamenta a aplicação da
Convenção em Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de novembro; Decreto-Lei n.º 121/2017,
de 20 de setembro – estabelece as medidas necessárias ao seu cumprimento e aplicação em
território nacional);
Anexos das Convenções de Bona (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro);
Anexos das Convenções de Berna (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho e
regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro);



Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 29/2005, de
24 de fevereiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro (revisão da
transposição para Portugal da Diretiva Aves - Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de
abril, alterada pelas Diretivas n.º 91/244/CE, da Comissão, de 6 de março, 94/24/CE, do
Conselho, de 8 de junho, e 97/49/CE, da Comissão, de 29 de junho; e da Diretiva Habitats –
Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, com as alterações que lhe foram
introduzidas pela Diretiva n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de outubro).

A complexidade do ciclo anual da avifauna ocasiona uma variação acentuada da composição das suas
comunidades ao longo do ano. Assim, para este grupo, indica-se também, numa escala regional, a sua
fenologia, isto é, as variações sazonais das espécies.
A terminologia e nomenclatura utilizadas são adaptadas do Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal (Cabral et al., 2005). Relativamente aos quirópteros, a nomenclatura apresentada já reflete a
recente atualização dos nomes vulgares dos morcegos portugueses, decorrente da revisão das
espécies, incluída no relatório do Eurobats de 2010 (Battersby, 2010).
O Elenco faunístico da área de estudo (AEP e AEA) é composto por 229 espécies de invertebrados
(insetos), e 243 espécies de vertebrados terrestres (8 anfíbios, 12 répteis, 184 aves e 39 mamíferos).
Destas espécies, 177 (cerca de 77%) são de ocorrência confirmada (5 anfíbios, 4 répteis, 152 aves e 16
mamíferos).
Foram consideradas de ocorrência confirmada as espécies provenientes das seguintes fontes:





Espécies detetadas nos trabalhos de campo do presente estudo (incluindo levantamentos
dirigidos, registos suplementares obtidos, nomeadamente, durante as deslocações entre locais
de amostragem e registos obtidos por outras equipas, como no âmbito do estudo dos
movimentos das aves com radar);
Espécies detetadas nos trabalhos de campo desenvolvidos no âmbito do estudo desenvolvido
por Raminhos (2015), no perímetro da BA6;
Espécies presentes na informação cedida pelo ICNF, pela Lusoponte e pela Fundação das
Salinas do Samouco (e solicitada no âmbito do EIA – ver Volume III - Anexo 4), sempre que os
locais monitorizados se sobrepusessem à área de estudo considerada.

Consideraram-se como espécies potencialmente presentes:






Espécies referenciadas por publicações como guias e atlas de distribuição (Svensson et al.,
1999; Mathias, 1999; Maravalhas, 2003; Equipa Atlas, 2008; Loureiro et al., 2010; Maravalhas
& Soares 2013; Bencatel et al., 2017), para as quadrículas UTM MC98 e NC08 ou que, estando
referenciadas para quadrículas vizinhas e considerando os habitats presentes, a sua ocorrência
na área de estudo fosse muito provável;
Espécies presentes na informação cedida pelo ICNF, pela Lusoponte e pela Fundação das
Salinas do Samouco, no que diz respeito às aves aquáticas monitorizadas, sempre que os locais
monitorizados fossem próximos da área de estudo considerada e evidenciassem habitats
similares aos da área de estudo;
Espécies de invertebrados identificadas no âmbito do Estudo de caracterização dos insectos
presentes no EVOA, desenvolvido em 2017, pelo Dr. Pedro Henriques.

O enquadramento legal das espécies elencadas é apresentado na Tabela 5.55.
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Tabela 5.55 – Enquadramento legal das espécies confirmadas e potenciais da AEP e AE.
NÚMERO DE ESPÉCIES POR CLASSE
ENQUADRAMENTO LEGAL
Anfíbios

Répteis

Aves

Mamíferos

Anexo I A

-

-

1

1

Anexo II A

-

-

21

1

Anexo A

-

-

4

-

Anexo C

-

-

6

-

Anexo D

-

-

-

1

Anexo I/II

-

-

2

-

Anexo II

-

-

99

13

Anexo III

-

-

-

-

Anexo II

3

4

117

14

Anexo III

5

8

51

13

Anexo A-I

-

-

45

-

Anexo B-II

1

1

-

5

Anexo B-IV

3

3

-

16

Anexo B-V

1

-

-

3

Anexo D

-

-

23

1

SPEC 1

-

-

13

-

SPEC 2

-

-

11

-

SPEC 3

-

-

43

-

Convenção CITES

Convenção de Bona

Convenção de Berna

Decreto-Lei n.º 140/99, na redação atual

Categoria SPEC “Species of European Conservation
Concern”

* na sua redação atual

Nas secções seguintes são descritos, com maior detalhe, os resultados obtidos para os invertebrados
terrestres e para cada uma das Classes de vertebrados.
5.7.1.4.2

INVERTEBRADOS

Tal como se verifica para a grande maioria do território nacional, é escassa a informação disponível
acerca da presença e distribuição de espécies de invertebrados terrestres na área geográfica de
localização da BA6, não estando disponível nenhuma inventariação dirigida a estes organismos na área
de estudo.
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Com base em Maravalhas (2003) e Maravalhas & Soares (2013) foram listadas as espécies de
lepidópteros e odonatos de ocorrência potencial na área de estudo, tendo em conta a sua distribuição
a nível nacional e os biótopos presentes na área. Foram elencadas, para a área de estudo, 67
lepidópteros (borboletas e traças) e 30 odonatos (libélulas).
Apenas uma espécie de ocorrência potencial está incluída no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na
sua redação atual, no Anexo II: Euphydryas aurinia. Em Portugal apresenta populações numerosas,
embora de distribuição dispersa; está em declínio nas áreas urbanizadas e no litoral, onde a pressão é
maior (Maravalhas, 2003). Ocorre associada a prados húmidos (Maravalhas, 2003).
Raminhos (2015) efetuou um estudo sobre a Lagarta-processionária (Thaumetopoea pityocampa) e
uma caracterização geral da fauna e flora na BA6, tendo registado a presença de algumas espécies de
invertebrados terrestres. As seis espécies de invertebrados inventariadas por Raminhos (2015) (quatro
borboletas, um louva-a-deus e um gafanhoto, Raminhos, 2015) foram consideradas confirmadas na
área de estudo no âmbito do presente estudo prévio.
Nenhuma das espécies confirmadas está incluída na Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua
redação atual. Não estão definidos estatutos de conservação ou ameaça em Portugal para
invertebrados.
Relativamente à informação disponibilizada pelo biólogo Pedro Henriques, em 2017, no âmbito de um
estudo de caracterização dos insetos presentes no EVOA,
importa, antes de mais referir que esta corresponde a resultados preliminares de identificação dos
insetos recolhidos. Ou seja, corresponde a cerca de 20% do material recolhido, estando o restante
ainda por analisar. A maior parte da informação já analisada pertence às ordens Diptera, Orthoptera e
Himenoptera.
Ainda assim, estes dados representam um acréscimo de 130 espécies de invertebrados ao elenco
previamente obtido.
Os dados preliminares do estudo do EVOA, permitiram identificar 194 taxa distribuídos por 11 ordens,
87 famílias, 155 géneros e 155 espécies (Tabela III.6.2.2 do Volume III – Anexo 6.2). Nenhuma das
espécies identificadas se encontra protegida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril.
Uma vez que, como já foi referido não existe uma lista vermelha para invertebrados de Portugal
(projeto que se encontra de momento em curso), recorreu-se à lista Vermelha da IUCN (IUCN, 2018),
para avaliar o valor de conservação das espécies identificadas no EVOA. A maioria destas espécies não
foi alvo de classificação pela IUCN, apenas 12 taxa estão classificados: 11 como Pouco Preocupante
(LC) e um como Informação Insuficiente (DD) - Alestrus cf dolosus.
A espécie Euphydryas aurinia não foi identificada nos dados preliminares do estudo do EVOA. No
entanto, dado que estes representam apenas uma pequena parte do material recolhido, não é possível
descartar a hipótese desta espécie estar presente.
Face ao exposto, o elenco de espécies de insetos, identificado para a AEP, é constituído
maioritariamente por espécies sem estatuto de proteção.
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5.7.1.4.3

ICTIOFAUNA DULCIAQUÍCOLA

No que se refere aos sistemas aquáticos continentais os valores ecológicos de maior relevância
regional são as espécies piscícolas. A AEP é coincidente com a extensão de ocorrência de espécies
protegidas, incluídas nos anexos da Diretiva Habitats, de que são exemplo o barbo-comum
(Luciobarbus bocagei), (LC, AV), o cumba (Luciobarbus comizo) (EN, B-II, BV), o barbo-do-sul
(Luciobarbus sclateri) (V, EN), a boga-comum (Pseudochondrostoma polylepis), a boga-portuguesa
(Iberochondrostoma lusitanicus), a verdemã-comum (Cobitis paludica), e de uma outra espécie, não
protegida mas considerada ameaçada, o escalo-do-sul (Squalius pyrenaicus) (Cabral et al., 2005).
Contudo, a AEP não abrange a área de ocupação destas espécies.
De acordo com Cabral et al. (2005), entende-se por extensão de ocorrência a área contida dentro do
limite imaginário contínuo mais pequeno que possa ser traçado, para englobar todos os sítios
conhecidos, inferidos ou projetados da presença actual de um taxon, excluindo os casos de divagantes
e ocasionais.
Por seu lado, a área de ocupação, também de acordo com Cabral et al. (2005), é a área ocupada por
um taxon no interior da sua “extensão de ocorrência”, excluindo os casos de divagantes e ocasionais.
Esta reflete o facto de que um taxon não ocorre por toda a sua extensão de ocorrência, uma vez que
nesta poderão existir habitats desadequados ou desocupados.
Face ao exposto, e apesar da área de estudo se encontrar na área de ocorrência das espécies acima
identificadas, dada a inexistência de massas de águas que constituem o habitat de ocorrência destas
espécies (SNIAmb, 2014), considera-se que a AEP não abrange a sua área de ocupação. Por este
motivo considera que não esão presentes na AEP espécies piscícolas dulciaquícolas.
A Ictiofauna Estuarina será caracterizada mais adiante no subcapítulo 5.7.2.2.7.
5.7.1.4.4

HERPETOFAUNA

A pesquisa realizada permitiu caracterizar a comunidade de anfíbios e répteis potencial na área de
estudo. Neste contexto, são potenciais oito espécies de anfíbios e doze de répteis. Destes, foi
confirmada a presença de cinco espécies de anfíbios e quatro espécies de répteis (Tabela 5.56, Figura
5.121). Das espécies potenciais, apenas uma se encontra ameaçada, classificada como Vulnerável (VU)
de acordo com Cabral et al., 2005: víbora-cornuda (Vipera latastei) (Tabela III.6.2.3, Volume III - Anexo
6.2).
Tabela 5.56 – Espécies de anfíbios e répteis confirmadas na AEP
ESTATUTO DE
TAXON
NOME COMUM
CONSERVAÇÃO

ENQUADRAMENTO
LEGAL

FONTE

ANFIBIOS
Triturus boscai*

Tritão-de-ventre-laranja

LC

Triturus pygmaeus

Tritão-marmoradopigmeu

NE

TC

Pelobates cultripes

Sapo-de-unha-negra

LC

B-IV

TC

Epidalea calamita

Sapo-corredor

LC

B-IV

TC

Pelophylax perezi

Rã-verde

LC

B-V

TC

Tarentola mauritanica

Osga

LC

Psammodromus algirus

Lagartixa-do-mato

LC

Coluber hippocrepis

Cobra-de-ferradura

LC

Malpolon monspessulanus

Cobra-rateira

LC

TC

RÉPTEIS

TC – Trabalho de campo
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TC
TC
B-IV

TC
TC; Raminhos (2015)

Figura 5.121 – Alguns exemplos de espécies detetadas na área de estudo. Da esquerda para a direita e de cima para baixo:
Epidalea calamita; Triturus pygmaeus; Malpolon monspessulanus; Tarentola mauritanica

A nível de enquadramento legal, verifica-se que todas as espécies de anfíbios e répteis estão
abrangidas por Anexos da Convenção de Berna (3 anfíbios e 4 répteis pelo Anexo II e as restantes pelo
Anexo III) e sete estão abrangidas por Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação
atual (quatro anfíbios e três répteis) (Tabela III.6.2.3, Volume III - Anexo 6).
Tendo em consideração o elenco potencial de herpetofauna, considera-se importante destacar três
espécies relevantes para conservação: a víbora-cornuda, a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus
galganoi) e o cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa), potenciais, mas não confirmadas na área de
estudo.
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Tabela 5.57 – Espécies de anfíbios e répteis consideradas de interesse para a conservação de ocorrência potencial na área
de estudo
TAXON

NOME COMUM

ESTATUTO DE
CONSERVAÇÃO

ENQUADRAMENTO
LEGAL

DISTRIBUIÇÃO
Península Ibérica e N
de África

Vipera latastei

víbora-cornuda

VU

-

Mauremys leprosa

cágado-mediterrânico

LC

B-II /B-IV

SO da Europa, N de
África e S da
Mauritânia

Discoglossus galganoi

rã-de-focinhopontiagudo

NT

B-II / B-IV

Endemismo ibérico

Estatuto de Conservação - de acordo com Cabral et al. (2005) Enquadramento legal: Anexos do DL n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação
atual.

5.7.1.4.5

AVES

A pesquisa realizada permitiu elencar 184 espécies de aves, incluindo confirmadas e potenciais, na
área de estudo. Na AEP foram elencadas 147 espécies. Foram confirmadas, respetivamente, 122 e 152
espécies de aves na AEP e na AEA.
Das espécies elencadas, 36 encontram-se ameaçadas em Portugal, de acordo com Cabral et al. (2005):
duas Criticamente em Perigo, 12 em Perigo e 22 Vulneráveis (Tabela III.6.2.5, Volume III - Anexo 6.2).
A nível de enquadramento legal verifica-se que 168 espécies estão abrangidas pela Convenção de
Berna, 101 pela Convenção de Bona e 68 estão abrangidas por Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de
24 de abril, na sua redação atual (45 das quais pelo Anexo A-I). Mais detalhes sobre os estatutos de
conservação e enquadramento legal podem ser encontrados na Tabela 5.57 e no Volume III - Anexo
6.2.
Seguidamente, é efetuada a caracterização detalhada dos vários grupos de aves identificados.
5.7.1.4.5.1 Aves Aquáticas
O Estuário do Tejo é a zona húmida mais importante de Portugal, e uma das mais importantes da
Europa para um grande número de aves aquáticas, nomeadamente de carácter migrador, em
particular durante os períodos de migração e invernada (Catry et al., 2011).
A importância deste Estuário para as aves, a nível europeu, foi reconhecida através da designação da
ZPE Estuário do Tejo (PTZPE0010, Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação mais atual).
O Estuário foi também classificado como zona húmida de importância internacional pela Convenção de
Ramsar, por albergar mais de 1% das populações invernantes de alfaiate (Recurvirostra avosetta),
milherango (Limosa limosa), tarambola-cizenta (Pluvialis squatarola), pilrito-de-peito-preto (Calidris
alpina), borrelho-grande-de-coleira (Charadrius hiaticula), fuselo (Limosa lapponica), e da população
nidificante de pernilongo (Himantopus himantopus) (Delany et al., 2009).
Nalguns anos, pode albergar cerca de 40% da população ocidental do milherango durante o período de
migração pré-nupcial (Lourenço et al. 2010).
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Durante a época de invernada, o Estuário do Tejo alberga dezenas de milhar de aves aquáticas, cujos
efetivos, obviamente sujeitos a flutuações interanuais, se estima poderem chegar a cerca de 100 000
aves regularmente (http://www.icnf.pt/portal/ap/r-nat/rnet/class-carac). Contagens realizadas em
refúgios supratidais, em 2010, registaram cerca de 30 000 aves aquáticas durante o inverno (Alves et
al., 2011, 2012).
Esta zona húmida reveste-se também de grande importância para a avifauna aquática migradora
durante as épocas de migração, estimando-se que nalguns anos possam ultrapassar os 120 000
efetivos (http://www.icnf.pt/portal/ap/r-nat/rnet/fauna). Nalguns anos os efetivos máximos das
contagens de aves aquáticas realizadas no Estuário foram registados durante estes períodos para o
grupo das limícolas, na ordem das 35 000 aves (Catry et al., 2011). A estimativa de efetivos em
migração é, contudo, mais difícil de obter do que a dos efetivos invernantes, por exemplo dada a
duração do período de passagem migratória (que pode estender-se ao longo de dois a três meses)
(Catry et al., in press).
O grupo das aves limícolas assume particular destaque entre as aves aquáticas no Estuário do Tejo,
tanto a nível do número de espécies presentes como da abundância de efetivos, ao longo do ciclo
anual (Alves et al., 2011, 2012), a grande maioria legalmente protegida por diplomas e convenções
internacionais (Volume III - Anexo 6.2). Entre os outros grupos de aves aquáticas a destacar no
Estuário do Tejo, pelos efetivos e estatutos de conservação que apresentam, estão os anatídeos
(patos), ardeídeos (garças), flamingos e passeriformes migradores.
Durante o período de invernada, e os períodos de paragem no decurso das passagens migratórias,
grande parte das aves limícolas efetua neste Estuário deslocações diárias, acompanhando o ciclo das
marés, entre zonas intertidais de alimentação de baixa-mar e refúgios de preia-mar localizados na área
supratidal, geralmente em locais costeiros, incluindo salinas, campos agrícolas, etc. (Britton & Johnson,
1987; Rehfisch et al., 1996), que podem distar, entre si, vários quilómetros (e.g. Dias et al., 2006). No
Estuário do Tejo os complexos de salinas assumem grande importância como refúgios de preia-mar
para aves aquáticas e limícolas em particular (Catry et al., 2011).
Tanto as áreas de alimentação intertidais como os refúgios de preia-mar consistem em habitats
ameaçados pela presença humana, dado localizarem-se, tanto no caso do Estuário do Tejo, como na
generalidade da Europa e mesmo do globo, em áreas densamente urbanizadas e utilizadas em diversas
atividades, tais como industriais, portuárias, etc. (e.g. Moreira, 1999, Rosa et al., 2003, Dias et al.,
2006, Catry et al., 2011).
No caso dos refúgios de preia-mar, à ameaça sobre o habitat soma-se a sua escassez no Estuário do
Tejo, fator que constitui uma séria ameaça à conservação destas espécies (Dias et al., 2006, Catry et
al., 2011) e que se estima ter uma influência importante na diminuição de efetivos registada no
Estuário do Tejo nos últimos anos (Catry et al., 2011).
Relativamente às áreas de alimentação intertidais, apesar da sua extensão apreciável no Estuário do
Tejo, estão presentes diversas ameaças, para além da artificialização dos locais mais perto da costa,
como a perturbação exercida por atividades humanas como o marisqueio e a apanha de minhoca, que
conheceu grande crescimento nos últimos anos, quer em termos de área prospetada, quer no número
de coletores (obs. pes.).
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Estudos prévios assinalam ainda para uma utilização geográfica diferenciada das áreas intertidais de
alimentação por diferentes espécies de aves em diferentes épocas fenológicas no contexto do Estuário
do Tejo, apontando para uma complexidade de utilização que sustenta uma importância diferenciada
e complementar destas áreas ao longo do ciclo anual, incluindo áreas exteriores às Áreas Classificadas
delimitadas (Martins et al., 2015).
As prospeções efetuadas no âmbito do presente estudo tiveram, assim, dois objetivos principais:




Caracterizar a utilização das zonas húmidas presentes, com particular ênfase para as áreas
interditais de alimentação e refúgios de preia-mar numa envolvente máxima de 12 km à BA6 (área
de estudo alargada - AEA), de forma a aferir a relevância atual destes locais face aos dados prévios
de monitorizações e contagens realizadas;
Averiguar a importância relativa das áreas de alimentação e de refúgio na área de implantação do
Aeroporto do Montijo (Área de estudo próxima - AEP), comparativamente aos mesmos habitats na
área envolvente.

A AEA foi definida, também, de forma a abranger uma área similar à prospetada pelo radar instalado
na BA6 para elaboração do estudo de movimentos das aves realizado no contexto do presente EIA. É
de evidenciar que a área prospetada por radar começou por rastrear uma área de 12 km de raio nas
primeiras campanhas, tendo-se fixado posteriormente nos 8 km de raio, para aumento da precisão dos
registos obtidos (ver Volume III – Anexo 13.1).
Áreas de alimentação
Na Figura 5.122 apresentam-se as espécies e densidades respetivas registadas em cada época de
amostragem para a AEP e a AEA.
A fenologia das espécies presentes é ilustrada na Figura 5.122 e na Tabela 5.58, evidenciando-se
densidades médias mais elevadas nas épocas de invernada e migração, e mais reduzidas na época de
reprodução. Apesar da grande variação, o padrão entre as contagens da AEA e da AEP é concordante.
Nos setores de contagem da AE obteve-se um maior número de espécies identificadas, e da sua
abundância, como seria expectável, já que a área abrangida foi muito maior (153,41 ha na AEP e 1
017,71 ha na AEA). De facto, quando se analisa a densidade de espécies presente, o padrão altera-se.
Não estão disponíveis trabalhos prévios de inventariação e caraterização da utilização por aves
aquáticas das áreas de alimentação intertidais no perímetro da BA6. Excetua-se o estudo de
Granadeiro et al. (2004), dirigido ao grupo das limícolas, que se desenvolveu entre outubro e março. O
elenco específico deste estudo é semelhante, em termos gerais, ao encontrado nos presentes
levantamentos para o mesmo período, mantendo-se também o pilrito-de-peito-preto como a espécie
mais abundante. No entanto, as densidades registadas no presente estudo aparentam ser, na
generalidade, inferiores às de Granadeiro et al. (2004), sobretudo para o pilrito-de-peito-preto
(Calidris alpina) e perna-vermelha (Tringa totanus), as espécies mais abundantes, apesar da grande
variabilidade registada. Nos últimos anos foi reportado um decréscimo dos efetivos, pelo menos para
o pilrito-de-peito-preto, no Estuário do Tejo (Catry et al., 2011); entre outros fatores, localmente é
possível que o decréscimo observado possa estar associado à presença muito mais intensa de
mariscadores na área (obs. pes.).
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No âmbito do Programa de Monitorização e Vigilância Ambiental da Ponte Vasco da Gama (PMVAPVG)
tem sido efetuada a monitorização, no Estuário do Tejo, de duas áreas de alimentação na zona entremarés e em duas áreas de refúgio de preia-mar em dois complexos de salinas desde 1996 (e.g.
Naturibérica, 2016). Esta zona foi também amostrada no contexto do presente estudo, localizando-se
a cerca de 3 km da AEP. As densidades de aves registadas no âmbito do PMVAPVG nas áreas de
alimentação entre-marés amostradas apresentam flutuações marcadas ao longo dos anos de
monitorização.
130
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Figura 5.122 – Densidade média de aves aquáticas (nº. inds./10 ha) registada na AEA e na AEP. As linhas a tracejado
representam o desvio-padrão.

Tabela 5.58 – Número de espécies detetadas na AEA e na AEP.

Número de espécies
Densidade de espécies/10ha

AEP

AEA

TOTAL

18 (62%)

29 (100%)

29

1,17

0,28

0,25

* Percentagens calculadas relativamente ao n.º total de espécies obtido na AEP e na AEA

No presente estudo, as densidades obtidas para a época de invernada, nesta área, foram inferiores,
sobretudo para as espécies que no inverno de 2015/2016 já tinham registado declínios significativos
(borrelho-grande-de-coleira, pilrito-de-peito-preto e perna-vermelha) (Naturibérica, 2016). Duas
destas correspondem às espécies que foram identificadas como tendo registado maiores declínios face
às densidades obtidas por Granadeiro et al. (2004) nas áreas intertidais no perímetro da BA6. Tal como
na globalidade do Estuário, nos últimos anos também nesta área se regista uma presença muito mais
intensa de mariscadores (obs. pes.).
Relativamente a estimativas prévias de densidade de aves em alimentação, para todo o Estuário, as
densidades obtidas no presente estudo sugerem um decréscimo, face às densidades obtidas por
Granadeiro et al. (2007) para o pilrito-de-peito-preto e o perna-vermelha, o que é coerente com as
comparações prévias.
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No entanto, este tipo de comparações deve ser efetuado com precaução, tendo em conta a elevada
variabilidade inter e intra-anual evidenciada por estas espécies, o seu gregarismo, e a variação
espacial, já que diferenças a nível do habitat intertidal (por exemplo, do tipo de sedimento, Granadeiro
et al., 2007) podem estar associadas a variações nas densidades de aves.

208

Tabela 5.59 –Densidade média ± desvio-padrão de aves aquáticas registadas nas contagens dos setores intertidais de baixa-mar
ESPÉCIES
Nome científico

DENSIDADES (n.º aves/10 ha)
Nome comum

Inverno1

Inverno2

Migração pré-nupcial

Reprodução

Migração pós-nupcial

Phalacrocorax carbo

Corvo-marinho

0,07±0,25

-

0,26±0,92

-

0,01±0,03

-

-

-

<0,01±0,01

-

Egretta garzetta

Garça-branca

0,30±0,60

0,52±1,02

0,39±1,31

0,23±0,51

0,18±0,47

0,04±0,09

0,16±0,28

0,20±0,44

0,15±0,44

0,07±0,15

Ardea cinerea

Garça-real

0,17±0,44

0,07±0,15

0,17±0,46

0,44±0,50

0,17±0,44

0,10±0,15

0,05±0,13

-

0,30±0,61

0,38±0,48

Platalea leucorodia

Colhereiro

0,13±0,39

0,91±1,21

0,62±2,19

0,45±1,01

-

0,04±0,09

-

-

0,11±0,27

-

Phoenicopterus roseus

Flamingo

1,53±3,37

-

-

-

0,71±2,58

-

0,03±0,12

-

1,71±5,02

-

Tadorna tadorna

Pato-branco

-

-

-

-

0,01±0,04

-

0,02±0,05

-

-

-

Anas platyrhynchos

Pato-real

-

-

0,40±1,42

0,08±0,18

-

-

-

1,14±2,54

0,39±1,18

7,05±15,77

Haematopus ostralegus

Ostraceiro

0,04±0,16

-

-

0,07±0,15

-

-

-

-

-

0,23±0,51

Himantopus himantopus

Pernilongo

0,26±0,72

-

0,26±0,94

-

0,52±1,89

-

-

-

-

-

Recurvirostra avosetta

Alfaiate

3,23±11,56

-

1,32±2,78

-

0,03±0,12

-

-

-

0,23±0,71

-

Charadrius alexandrinus

Borrelho-de-coleirainterrompida

0,13±0,32

2,83±4,58

0,04±0,16

1,56±2,19

0,03±0,08

-

0,01±0,03

-

0,74±1,51

0,08±0,18

Charadrius hiaticula

Borrelho-grande-decoleira

2,54±4,42

2,21±3,94

1,61±4,00

1,30±1,41

0,84±1,16

0,04±0,09

-

-

2,83±5,21

0,50±1,00

Pluvialis squatarola

Tarambola-cinzenta

2,00±4,89

1,11±1,97

0,86±1,57

0,77±0,94

1,94±5,37

-

-

-

0,16±0,47

-

Calidris alba

Pilrito-das-praias

0,29±0,69

-

0,19±0,62

5,81±7,83

0,15±0,38

0,12±0,26

-

-

0,49±1,21

-

Calidris minuta

Pilrito-pequeno

0,03±0,10

-

0,01±0,03

-

-

-

-

-

0,02±0,09

-

Calidris ferruginea

Pilrito-de-bico-comprido

-

-

0,01±0,03

-

-

-

-

-

-

-

Calidris alpina

Pilrito-de-peito-preto

8,33±22,39

2,85±3,79

4,00±6,44

8,52±11,52

11,80±32,71

-

-

-

0,12±0,25

-

Limosa limosa

Milherango

8,18±29,00

-

0,79±1,78

-

1,64±4,07

1,24±2,77

-

-

3,17±6,92

0,91±2,04

Limosa lapponica

Fuselo

0,44±1,45

0,23±0,51

1,31±4,43

0,91±2,04

1,38±4,98

-

-

-

0,03±0,09

-

Numenius phaeopus

Maçarico-galego

0,17±0,45

-

<0,01±0,01

2,34±5,05

0,08±0,25

0,04±0,09

0,06±0,15

-

<0,01±0,01

-

Actitis hypoleucos

Maçarico-das-rochas

-

-

0,08±0,24

-

-

-

-

-

0,05±0,12

-

Tringa erythropus

Perna-vermelhabastardo

-

-

-

-

0,01±0,03

-

-

-

-

-

Tringa nebularia

Perna-verde

0,14±0,43

-

0,06±0,14

0,17±0,28

0,08±0,25

-

-

-

0,05±0,12

-
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ESPÉCIES
Nome científico

DENSIDADES (n.º aves/10 ha)
Nome comum

Inverno1

Inverno2

Migração pré-nupcial

Reprodução

Migração pós-nupcial

Tringa totanus

Perna-vermelha

1,73±2,44

0,94±1,49

2,22±3,38

1,02±1,31

4,70±9,05

0,17±0,28

-

-

0,36±0,54

-

Arenaria interpres

Rola-do-mar

0,07±0,19

-

0,22±0,74

0,08±0,18

0,15±0,49

-

0,02±0,08

-

0,75±1,86

-

Larus ridibundus

Guincho

5,18±6,48

1,58±2,04

4,72±6,13

2,19±2,73

2,59±4,33

0,57±0,62

2,55±9,21

-

4,42±6,04

1,72±1,74

Larus fuscus

Gaivota-de-asa-escura

2,46±2,87

2,82±2,06

1,74±2,05

1,62±3,29

2,88±5,88

0,36±0,43

0,03±0,12

-

1,83±2,99

2,58±1,74

Larus michahellis

Gaivota-de-patasamarelas

-

-

-

-

-

-

-

-

0,49±1,10

-

Larus sp.

Gaivota

-

-

-

-

0,05±0,13

-

0,58±1,17

0,27±0,49

0,28±0,56

-

Thalasseus sandvicensis

Garajau

-

-

0,02±0,06

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

38,37±77,50

17,50±15,45

21,30±25,97

25,22±19,94

NOTA: Os registos dos setores intertidais da AEA e da AEP apresentam-se a fundo branco e cinzento, respetivamente
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31,31±52,24

2,68±2,86

3,51±9,06

1,60±2,95

18,93±16,92

13,51±21,14

Figura 5.123 – Evolução da densidade de aves nas áreas de alimentação entre-marés, nas épocas de invernada,
monitorizadas no âmbito do Programa de Monitorização e Vigilância Ambiental da Ponte Vasco da Gama. Fonte:
Naturibérica (2016)

No que diz respeito à utilização espacial da área de estudo, não foi observado nenhum padrão sazonal
consistente no que diz respeito à comunidade de aves aquáticas, à exceção da ausência, expectável,
durante a época de reprodução, dada a fenologia essencialmente invernante e migradora da maior
parte das espécies (Volume III - Anexo 6.2 – Tabela III.6.2.5). As variações de uso do espaço detetadas
variaram consoante as espécies, estando possivelmente associadas a aspetos particulares relativos à
seleção de habitat de alimentação.
Em termos globais, e no que diz respeito à AEP, o setor intertidal que apresentou uma densidade mais
elevada de espécies de aves aquáticas foi o localizado na área da extensão projetada da Pista 01/19,
para sul. Se se considerarem apenas as espécies mais relevantes do ponto de vista da conservação,
este padrão mantém-se. Considerando a globalidade dos setores amostrados, as áreas intertidais
adjacentes à BA6 não se evidenciam em termos de densidades, à exceção do mês de dezembro
(período de invernada), onde a zona costeira sul registou alguns dos efetivos mais elevados.
Relativamente à AEA, o setor que apresentou maiores densidades totais localiza-se no alinhamento da
extensão da Pista 01/19, para sul, a cerca de 3 km do perímetro da BA6; no mesmo alinhamento, mas
à distância de 1,5 km, situa-se um setor que apresentou uma densidade intermédia de 0,8 aves/ha.
Algumas das espécies detetadas não ocorreram, ou registaram densidades muito reduzidas, na AEP e
nos setores da AEA mais próximos da BA6, nomeadamente o fuselo (Limosa lapponica), o flamingo
(Phoenicopterus roseus), o alfaiate (Recurvirostra avosetta) ou a tarambola-cinzenta (Pluvialis
squatarola) (Volume III - Anexo 6.2).
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A

B

D

E

C

Figura 5.124 - A, B, C, D, E – Representação esquemática das densidades totais de aves relevantes do ponto de vista da conservação da natureza nos cinco períodos amostrados
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Ao invés, outras apresentaram na AEP, ou na sua envolvência próxima, e em particular no alinhamento
da Pista 01/19, valores de densidade dos mais elevados. Destacam-se o pilrito-de-peito-preto (Calidris
alpina), o borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus), o borrelho-grande-de-coleira
(Charadrius hiaticula), a garça-branca (Egretta garzetta) e o colhereiro (Plataela leucorodia), sobretudo
durante o período de invernada (Volume III - Anexo 6.2).
No que diz respeito à riqueza específica de espécies relevantes do ponto de vista da conservação, o
setor localizado na zona de extensão projetada da Pista 01/19 aparece com particular destaque,
apresentando a riqueza mais elevada de todos os setores amostrados no período de inverno e uma
das mais elevadas no período de migração pós-nupcial (A, B, C, D, E)
Refúgios
Na tabela abaixo apresentam-se as espécies e abundâncias registadas em cada época de amostragem
para os refúgios de preia-mar presentes na AEA e na AEP.
A fenologia das espécies presentes é ilustrada na Figura 5.125 e na Tabela 5.60, evidenciando-se, na
abundância de aves na AEA, os efetivos elevados nas épocas de invernada e migração, em contraste
com os números reduzidos observados na época de reprodução, em concordância com o padrão
fenológico verificado para as contagens de aves nas áreas de alimentação intertidais.
Proporcionalmente, os refúgios presentes na AEP registaram efetivos relativamente elevados durante
a época de reprodução face aos outros períodos amostrados neste local.
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Como seria expectável, nos refúgios da AEA obteve-se um maior número de espécies identificadas, e
da sua abundância (na AEA foram amostrados seis complexos de salinas, e, na AEP, apenas um).

0
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AEA

mai

set/out

AEP

Figura 5.125 – Abundância total de aves aquáticas registada nos refúgios

É de realçar, também, que as características de cada refúgio têm uma influência muito marcada no
tipo de espécies presentes e na sua abundância. Fatores como a presença ou ausência de água e
vegetação nos tanques, a sua profundidade, a disponibilidade de alimento, a fisionomia dos tanques,
perturbação a que estão sujeitos, presença de predadores, etc., é determinante para a sua utilização
por parte das aves aquáticas (Rosa et al., 2006, Peters & Otis, 2007, Dias 2009).
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O universo de salinas amostradas, na AEA e na AEP, evidencia características bastante diversas e,
nalguns casos, complementares. Na sua globalidade, providenciam habitat para um número alargado
de espécies de aves aquáticas, em diferentes épocas fenológicas e desempenham diferentes funções
ecológicas (por exemplo, para repouso, para nidificação, e até para alimentação). Neste aspeto
apresentam maior variabilidade que as zonas intertidais do Estuário do Tejo, que aparentam uma
relativa homogeneidade em termos de disponibilidade de habitat (Dias et al., 2006).
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Tabela 5.60 – Abundância de espécies de aves aquáticas registadas na área de estudo nos refúgios de preia-mar. Registos dos refúgios da AEA e da AEP a fundo branco e cinzento,
respetivamente.
ESPÉCIES

CONTAGENS

Nome científico

Nome comum

Tachybaptus ruficollis

Mergulhão-pequeno

Phalacrocorax carbo

Corvo-marinho

Bubulcus ibis

Inverno1

Inverno2

Migração pré-nupcial

Reprodução

Migração pós-nupcial

-

8

-

2

-

-

-

-

3

-

129

6

127

-

39

-

-

-

-

4

Carraceiro

1

-

-

-

-

-

6

-

-

-

Egretta garzetta

Garça-branca

23

-

16

1

17

1

11

-

14

-

Ardea alba

Garça-branca-grande

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Ardea cinerea

Garça-real

8

3

26

-

6

1

2

-

4

1

Platalea leucorodia

Colhereiro

11

-

27

4

47

-

-

-

-

-

Phoenicopterus roseus

Flamingo

25

50

26

9

30

162

89

27

2

Tadorna tadorna

Pato-branco

-

-

21

2

-

-

-

2

1

-

Mareca strepera

Frisada

1

-

-

-

-

28

-

-

-

-

Anas crecca

Marrequinha

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

Spatula clypeata

Pato-colhereiro

84

3

48

-

-

-

-

-

-

-

Anas platyrhynchos

Pato-real

19

23

1

41

31

14

4

3

-

31

Fulica atra

Galeirão

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Himantopus himantopus

Pernilongo

35

-

75

-

52

-

88

-

40

6

Recurvirostra avosetta

Alfaiate

17

-

339

-

110

-

53

-

28

-

Charadrius alexandrinus

Borrelho-de-coleirainterrompida

-

-

-

-

22

-

19

-

70

-

Charadrius hiaticula

Borrelho-grande-de-coleira

50

8

630

-

305

-

1

-

846

-

Pluvialis apricaria

Tarambola-dourada

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

Pluvialis squatarola

Tarambola-cinzenta

371

-

19

-

70

-

-

-

3

-

Vanellus vanellus

Abibe

-

12

8

-

-

-

-

-

Calidris canutus

Seixoeira

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ESPÉCIES

CONTAGENS

Nome científico

Nome comum

Inverno1

Inverno2

Migração pré-nupcial

Reprodução

Migração pós-nupcial

Calidris alba

Pilrito-das-praias

-

-

-

-

3

-

-

-

1

-

Calidris minuta

Pilrito-pequeno

9

-

7

-

-

-

-

-

18

-

Calidris alpina

Pilrito-de-peito-preto

1740

28

688

-

1088

-

44

-

72

-

Calidris pugnax

Combatente

-

-

-

-

10

-

-

-

2

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

942

-

-

-

140

-

-

-

202

-

79

-

1

-

107

-

600

-

3

-

7

-

-

-

-

-

Calidris sp.
Calidris/Charadrius sp.
Limosa limosa

Milherango

Limosa lapponica

Fuselo

Numenius phaeopus

Maçarico-galego

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Actitis hypoleucos

Maçarico-das-rochas

1

-

3

-

2

-

-

-

7

-

Tringa ochropus

Maçarico-bique-bique

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Tringa erythropus

Perna-vermelha-bastardo

2

-

1

-

-

-

-

-

3

-

Tringa nebularia

Perna-verde

10

1

8

-

6

-

-

-

4

-

Tringa totanus

Perna-vermelha

375

17

159

-

145

14

23

-

140

-

Arenaria interpres

Rola-do-mar

1

-

5

-

20

-

5

-

2

-

Larus ridibundus

Guincho

319

4

420

1

177

1

3

1

192

1

Larus fuscus

Gaivota-de-asa-escura

15

-

91

-

191

-

-

-

498

-

-

-

-

-

12

-

11

-

1

-

Larus sp.
Thalasseus sandvicensis

Garajau

5

-

22

-

11

-

-

-

1

-

Sternula albifrons

Chilreta

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

3865

163

2980

60

3427

59

445

97

2226

45

Não identificados
TOTAL
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No âmbito do “Estudo Complementar dos Efeitos do Projeto do Aeroporto Complementar do Montijo
sobre a Avifauna Estuarina e ZPE do Estuário Do Tejo” que se apresenta no Volume III - Anexo 6.3,
efetua-se uma análise específica relativa à perturbação que se prevê venha a ocorrer devida ao ruído e
movimento dos aviões sobre áreas de alimentação e refúgio de avifauna estuarina. Este estudo
complementar permitiu obter uma visão mais global das áreas de alimentação e dos refúgios de maréalta, que se considera importante para melhor compreender a problemática relativa à avifauna que
frequenta o Estuário do Rio Tejo.
A área de estudo desta análise específica estendeu-se às áreas de alimentação e de refúgio que estão
identificadas para o Estuário do Tejo, numa envolvente mais alargada ao Aeroporto do Montijo,
apresentando-se o seu mapeamento na Figura 5.126. Esta opção foi tomada porque a direção das
rotas de aproximação e descolagem seguem um eixo norte-sul, que sobrevoam grande parte das zonas
intertidais do Estuário do Tejo e porque o ruído proveniente da circulação de aeronaves poderá
potencialmente afetar as áreas de alimentação e os refúgios de preia-mar situados na envolvente
norte e sul desses eixos de movimento (ver Desenho n.º 1.4, Volume IV – Anexo Cartográfico).
Os dados analisados para as áreas de alimentação e refúgio sustentam-se nos estudos efetuados por
Santos et al. (2009) e Lourenço et al. (2018) e os principais resultados podem ser consultados no
Volume III - Anexo 6.3.
Na área do Estuário do Tejo, os refúgios fora das zonas tidais são compostos essencialmente por
salinas (ativas ou abandonadas), sapais (Dias et al. 2006, Catry et al. 2011, Lourenço et al. 2018) e
arrozais (Lourenço et al. 2010, Alves et al. 2010).
Na área do Estuário do Tejo as principais áreas de refúgio encontram-se bastante ameaçadas pela
pressão urbanística, industrial e agrícola, observando-se a conversão de diversas destas áreas em
aquaculturas (Dias et al., 2006; Catry et al., 2011, Lourenço et al. 2018). O desaparecimento destas
áreas, devido à pressão humana, é apontado como a maior causa de declínio das espécies de aves
limícolas na área do Estuário do Tejo (Catry et al., 2011). Lourenço et al. (2018) aponta ainda o facto
de que, alguns dos refúgios de maior importância, se encontrarem fora de qualquer área classificada,
não havendo assim instrumentos legais que garantam a sua proteção.
Lourenço et al. 2018 indica que, apesar alguma variação, a importância relativa dos diferentes refúgios
se manteve semelhante ao longo da década em que decorreu o trabalho (2007-2016), com os mesmos
cinco refúgios a receberem mais de 80% das aves, independentemente do ano ou do grupo
taxonómico, dos quais apenas três (Samouco, Vasa Sacos e Ribeira das Enguias) estão incluídos em
áreas protegidas. É também indicado que os sapais da zona nordeste do Estuário, que não fizeram
parte dessa monitorização, albergam importantes números de limícolas e anatídeos durante a preiamar.
Foi efetuado um levantamento dos principais refúgios de preia-mar, com base na bibliografia,
nomeadamente áreas de sapal, salinas, lagoas e arrozais. Foi também feito o levantamento de áreas
com menor utilização pelas espécies-alvo, mas com potencial de refúgio de preia-mar.
Segundo Lourenço et al. (2018), os refúgios de Samouco, Vasa Sacos, complexo de salinas da Ribeira
das Enguias, Corroios, Alhos Vedros/Moita recebem mais de 80% das aves independentemente do ano
ou do grupo taxonómico. O Samouco, o sapal de Coina e salinas de Sarilhos, sendo também locais de
alguma importância, foram também considerados.
Corroios, Ribeira de Enguias e Vasa Sacos, bem como Vale Frades e Seixal (refúgios com menor
utilização), encontram-se distantes das previsíveis áreas de perturbação do Aeroporto do Montijo,
bem como a sua área de alimentação útil.
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Relativamente ao mouchão do Lombo do Tejo e o mouchão da Póvoa, estes dois locais têm pouca
informação disponível relativamente aos efetivos que os ocupam, pelo que a análise será feita apenas
ao nível das suas áreas de alimentação adjacentes potencialmente afetadas.

Figura 5.126 - Levantamento dos principais refúgios de preia-mar no Estuário do Tejo

5.7.1.4.5.2

Outras Aves

Os dados apresentados nesta secção foram obtidos através de métodos mais direcionados para aves
terrestres. Contudo, dada a abundância de aves aquáticas da área de estudo, e a sua localização,
foram registadas também aves aquáticas, como pode ser observado nas tabelas seguintes.
Através da amostragem por pontos de observação e escuta foram identificadas 50 espécies de aves,
predominantemente da Ordem dos Passeriformes (Figura 5.68).
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Tabela 5.61 – Espécies de aves detetadas na AEP através dos pontos de observação e escuta
ESPÉCIES DETETADAS
Nome científico

Nome comum

N.º DE PONTOS DE REGISTO
Inv1

Inv2

Mig.
pré-nup

Reprod

Mig. pósnup

Phalacrocorax carbo

Corvo-marinho

-

2

1

-

-

Ardea cinerea

Garça-real

-

1

1

-

-

Phoenicopterus roseus

Flamingo

-

-

-

1

-

Anas platyrhynchos

Pato-real

-

-

1

-

-

Elanus caeruleus

Peneireiro-cinzento

-

1

-

-

-

Circus aeruginosus

Águia-sapeira

-

1

1

1

-

Accipiter nisus

Gavião

-

-

-

1

-

-

1

3

1

-

Buteo buteo

Águia-d'asa-redonda

Pandion haliaetus

Águia-pesqueira

-

1

-

-

-

Falco tinnunculus

Peneireiro

-

-

1

-

-

Gallinula chloropus

Galinha-d'água

-

-

-

1

-

Larus fuscus

Larus fuscus

-

-

4

-

-

-

-

1

-

-

Larus sp.
Columba palumbus

Pombo-trocaz

-

1

2

-

1

Streptopelia decaocto

Rola-turca

-

-

1

2

1

Streptopelia turtur

Rola-brava

-

-

-

1

-

-

-

-

4

-

Apus sp.
Upupa epops

Poupa

-

-

-

-

1

Dendrocopus major

Picapau-malhado

1

2

1

1

2

Galerida cristata

Cotovia-de-poupa

3

2

1

1

-

Hirundo rustica

Andorinha-daschaminés

-

-

1

1

-

Hirundo daurica

Andorinha-dáurica

-

-

-

1

-

Troglodytes troglodytes

Carriça

-

-

3

1

1

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

3

4

2

-

3

Saxicola rubicola

Cartaxo

-

-

1

-

-

Turdus merula

Melro

2

1

1

-

3

Cettia cetti

Rouxinol-bravo

2

-

1

1

2

Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

-

1

3

3

2

Sylvia melanocephala

Toutinegra-dosvalados

5

4

3

4

3

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-barrete

-

-

1

1

-

Phylloscopus collybita

Felosinha

1

-

1

-

-

Aegithalos caudatus

Chapim-rabilongo

-

-

-

-

2

Parus caeruleus

Chapim-azul

2

4

2

-

2
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ESPÉCIES DETETADAS
Nome científico

Nome comum

N.º DE PONTOS DE REGISTO
Inv1

Inv2

Mig.
pré-nup

Reprod

Mig. pósnup

Parus major

Chapim-real

2

-

4

1

3

Sitta europaea

Trepadeira-azul

3

-

1

-

1

Certhia brachydactyla

Trepadeira

3

2

2

2

3

Garrulus glandarius

Gaio

1

2

-

-

2

Cyanopica cooki

Charneco

1

5

3

2

3

Pica pica

Pega

-

-

1

-

1

Corvus corone

Gralha-preta

1

1

2

1

1

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

4

2

4

3

3

Passer domesticus

Pardal

-

-

-

2

-

Estrilda astrild

Bico-de-lacre

-

1

-

-

2

Fringilla coelebs

Tentilhão

2

2

-

1

1

Serinus serinus

Milheira

3

2

3

3

1

Carduelis chloris

Verdilhão

2

2

4

3

4

Carduelis carduelis

Pintassilgo

1

-

1

-

-

Carduelis cannabina

Pintarroxo

1

1

2

-

-

Emberiza cirlus

Escrevedeira

1

-

-

-

-

Miliaria calandra

Trigueirão

-

-

1

-

-

Inv1 – Inverno 1, Inv2 – Inverno 2, Mig. pré-nup – Migração pré-nupcial, Reprod – Reprodução, Mig. pós-nup – Migração pós-nupcial

Cerca de 40% das espécies detetadas foram registadas apenas numa das campanhas de amostragem.
Isso deve-se essencialmente à sua escassez e/ou ao seu padrão de ocorrência irregular na área de
estudo, dado que a grande maioria destas espécies são residentes nesta área geográfica do território
nacional (ver Volume III - Anexo 6.2). Excetuam-se os andorinhões (Apus spp.), a andorinha-dáurica
(Hirundo daurica), o flamingo (Phoenicopterus roseus), a rola-brava (Streptopelia turtur) e a poupa
(Upupa epops), espécies que só foram registadas numa ocasião, mas que são migradoras.
Através da amostragem por transectos foram identificadas 16 espécies de aves de médio/grande porte
(tamanho idêntico ou superior ao de uma rola Streptopelia sp.) (Figura 5.69).
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Tabela 5.62 – Espécies de aves detetadas na AEP através dos transectos
ESPÉCIES DETETADAS

Nome científico

Nome comum

Phalacrocorax carbo

Corvo-marinho

Bubulcus ibis

Carraceiro

Ardea cinerea

Garça-real

Circus aeruginosus

Águia-sapeira

Buteo buteo

Águia-d'asaredonda

Pandion haliaetus

Águia-pesqueira

IKA (aves/km)

invernada

0,24
0,08

migração
pré-nupcial
-

reprodução

migração pósnupcial

-

-

-

0,31

-

-

-

-

0,63

0,31

-

0,63

0,16

0,16

-

0,16

-

-

Larus ridibundus

Guincho

1,80

13,49

-

Larus fuscus

Gaivota-de-asaescura

1,18

2,54

-

Larus sp.

Gaivota

Thalasseus sandvicensis

Garajau

0,16

-

15,63

-

0,32

0,16
0,16

-

-

Columba livia

Pombo-das-rochas
(doméstico)

-

-

0,31

Streptopelia decaocto

Rola-turca

-

-

0,63

Garrulus glandarius

Gaio

-

-

0,31

-

Cyanopica cooki

Charneco

-

-

0,48

-

Corvus corone

Gralha-preta

-

TOTAL

0,16

0,48

0,63

3,61

33,87

3,30

-

0,31

0,94

Os índices de abundância obtidos podem considerar-se relativamente reduzidos.
No que diz respeito às alturas de voo, os registos variaram entre os 0 m (aves pousadas à superfície do
solo) e os 200 m, com preponderância para as classes de altura de 10 -40 m e 40 - 120 m (Figura
5.127). Sazonalmente, e considerando o total de aves, a altura preponderante nas épocas de
reprodução e de migração pós-nupcial foi a de 0 - 10 m, na época de invernada a de 40 - 120 m, e na
migração pré-nupcial as classes de altura de 10 - 40 m e 40 - 120 m foram dominantes e praticamente
equivalentes (Figura 5.128).
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As espécies mais relevantes do ponto de vista de conservação da natureza e biodiversidade (águiasapeira, águia-pesqueira e garajau – espécies de aves aquáticas) foram observadas em alturas que
variaram entre os 4 e os 100 m de altura. De referir que, de acordo com o capítulo de Análise de Riscos
constante do Volume II.C, o as classes de altura que representam maior risco de colisão com aves são
as de 0 - 200 m e de 200 - 500 m, na zona envolvente à BA6.

abundância de aves

70

60
50
40
30
20
10
0
0-10

10-40

40-120

120-200

alturas de voo (m)

abundância de aves

Figura 5.127 – Alturas de voo registadas para o total de aves observadas no âmbito da amostragem por transectos
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0

invernada
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0-10

10-40

40-120 120-200

alturas de voo (m)
Figura 5.128 – Alturas de voo registadas por época de amostragem

De uma forma geral, a comunidade de aves terrestres caracterizada pode considerar-se comum, bem
distribuída no território nacional, e não preocupante no que à conservação da natureza e da
biodiversidade diz respeito.
5.7.1.4.5.3 Espécies de Aves Relevantes para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade
Na tabela seguinte apresentam-se as espécies que possuem estatutos de conservação, confirmadas
através das prospeções de campo. Incluíram-se todas as espécies com estatuto de ameaça: CR, EN ou
VU (de acordo com Cabral et al. 2005), todas as espécies incluídas no anexo A-I do DL 140/99 na sua
redação atual, e todas as espécies com estatuto SPEC 1 ou 2 (BirdLife, 2017). Excluíram-se as espécies
que apresentavam uma ocorrência ocasional (ver Volume III - Anexo 6.2).
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Tabela 5.63 – Espécies confirmadas através dos levantamentos de campo com estatutos de ameaça a nível nacional (Cabral
et al., 2005), europeu (SPEC 1 e 2 - Species of European Conservation Concern, Birdlife, 2017) ou incluídas no Anexo A-I do
DL 140/99 (DL)
NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

AEP

AEA

DL

EC

SPEC

Egretta garzetta

Garça-branca

√

√

A-I

LC

n

Ciconia ciconia

Cegonha-branca

√

√

A-I

LC

n

Plegadis falcinellus

Ibis-preto

√

A-I

RE

n

Platalea leucorodia

Colhereiro

√

√

A-I

VU/NT

n

Phoenicopterus roseus

Flamingo

√

√

A-I

RE/VU

n

Mareca strepera

Frisada

√

√

D

VU/NT

n

Pernis apivorus

Bútio-vespeiro

√

√

A-I

VU

n

Elanus caeruleus

Peneireiro-cinzento

√

A-I

NT

3

Milvus migrans

Milhafe-preto

√

√

A-I

LC

3

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

√

√

A-I

NT

n

Circus aeruginosus

Águia-sapeira

√

√

A-I

VU

n

Circus cyaneus

Tartaranhão-cinzento

√

√

A-I

VU

3

Circus pygargus

Águia-caçadeira

√

√

A-I

EN

n

Hieraaetus pennatus

Águia-calçada

√

√

A-I

NT

n

Accipiter gentilis

Açor

√

√

-

VU

n

Pandion haliaetus

Águia-pesqueira

√

√

A-I

EN

n

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

√

√

A-I

VU

n

Alectoris rufa

Perdiz

√

√

D

LC

2

√

A-I

DD

n

√

-

NT

1

√

A-I

NT/LC

n

Porzana porzana

Franga-d'água-malhada

Haematopus ostralegus

Ostraceiro

Recurvirostra avosetta

Alfaiate

Burhinus oedicnemus

Alcaravão

√

√

A-I

VU

3

Pluvialis squatarola

Tarambola-cinzenta

√

√

-

LC

n

Pluvialis apricaria

Tarambola-dourada

√

√

A-I/D

LC

n

Vanellus vanellus

Abibe

√

√

-

LC

1

Calidris canutus

Seixoeira

√

-

VU

1

Pilrito-de-bico-comprido

√

-

VU

1

√

-

LC

3

√

A-I

EN

2

Calidris ferruginea

√

Calidris alpina

Pilrito-de-peito-preto

√

Calidris pugnax

Combatente

Charadrius alexandrinus

Borrelho-de-coleirainterrompida

√

√

A-I

LC

3

Limosa limosa

Milherango

√

√

-

LC

1

Limosa lapponica

Fuselo

√

√

A-I

LC

1

Gallinago gallinago

Narceja

√

D

LC

3
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NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

AEP

AEA

DL

EC

SPEC

Numenius phaeopus

Maçarico-galego

√

√

-

VU

n

Numenius arquata

Maçarico-real

√

-

LC

1

Actitis hypoleucos

Maçarico-das-rochas

√

-

VU

3

Perna-vermelha-bastardo

√

-

VU

3

Tringa erythropus
Tringa nebularia

Perna-verde

√

√

-

VU

n

Tringa totanus

Perna-vermelha

√

√

-

CR/LC

2

Sterna nilotica

Tagaz

√

A-I

EN

3

Hydroprogne caspia

Garajau-grande

√

√

A-I

EN

n

Thalasseus sandvicensis

Garajau

√

√

A-I

NT

n

Sterna hirundo

Gaivina

√

√

A-I

EN

n

Sternula albifrons

Chilreta

√

√

A-I

VU

3

Chlidonias niger

Gaivina-preta

√

A-I

NE

3

Streptopelia turtur

Rola-brava

√

√

-

LC

1

Asio flammeus

Coruja-do-nabal

√

√

A-I

EN

3

Alcedo atthis

Guarda-rios

√

A-I

LC

3

Delichon urbicum

Andorinha-dos-beirais

√

√

-

LC

2

Anthus pratensis

Petinha-dos-prados

√

√

-

LC

1

Luscinia svecica

Pisco-de-peito-azul

√

A-I

LC

n

Saxicola rubetra

Cartaxo-nortenho

√

-

VU

2

Sylvia undata

Toutinegra-do-mato

√

√

A-I

LC

1

Muscicapa striata

Taralhão-cinzento

√

√

-

NT

2

Toutinegra-das-figueiras

√

√

-

VU

n

Lanius meridionalis

Picanço-real

√

√

-

LC

2

Lanius senator

Picanço-barreteiro

√

√

-

NT

2

Serinus serinus

Milheira

√

√

-

LC

2

Carduelis cannabina

Pintarroxo

√

√

-

LC

2

Miliaria calandra

Trigueirão

√

√

-

LC

2

Sylvia borin

VU – Vulnerável, NT – Quase ameaçado, RE – Regionalmente extinto, LC – Não preocupante, EN – Em Perigo, DD – Informação insuficiente,
CR – Criticamente em Perigo, NE – Não avaliado.

Na globalidade, foram confirmadas para a área de estudo 54 espécies com os estatutos de
conservação acima referidos (excluindo espécies ocasionais), sendo que destas 40 ocorrem na área de
estudo próxima (AEP).
Como seria expectável, a maioria destas espécies são aves aquáticas, com predomínio do grupo das
limícolas. Os passeriformes e as rapinas diurnas são o segundo e terceiro grupos mais representados,
respetivamente (Figura 5.129).
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Figura 5.129 – Representatividade das espécies confirmadas relevantes do ponto de vista da conservação da natureza, por
grupos na AEP

De referir, ainda, que de acordo com ICNB (2010) se sobrepõem à área de estudo e área de
intervenção do Projeto (Figura 5.130):



Duas áreas muito críticas para aves aquáticas, uma a norte, que abrange as salinas do Samouco e o
extremo nordeste da área da BA6, e outra a sul, sobrepondo tangencialmente a zona intertidal
estuarina no canal do Montijo;
Duas áreas críticas para as aves aquáticas, que incluem as áreas muito críticas anteriores, mas têm
uma superfície mais extensa, incluindo uma área maior no nordeste da BA6 e toda a margem sul
do canal do Montijo e alguma área terrestre adjacente.
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Figura 5.130 – Enquadramento das áreas de proteção a zonas de nidificação de aves aquáticas relativamente à AEP e área
de intervenção do Projeto

A partir da Tabela 5.64 – Espécies confirmadas na área de estudo relevantes para conservação no
contexto do atual projeto em estudo elencou-se uma lista de espécies relevantes para conservação no
contexto do atual do projeto em estudo. Esta seleção baseou-se, essencialmente, nos requisitos
ecológicos das espécies em relação à seleção de habitat (isto é, quanto mais especialistas, de
distribuição mais localizada e mais dependentes de biótopos presentes na AE, mais relevantes), e na
distribuição e abundância destas espécies com base nos dados recolhidos no âmbito do presente
estudo, nos dados cedidos pelas entidades (ICNF, Lusoponte e Fundação das Salinas do Samouco) e em
bibliografia especializada, referida sempre que adequado.
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Tabela 5.64 – Espécies confirmadas na área de estudo relevantes para conservação no contexto do atual projeto em
estudo
NOME
CIENTÍFICO

Platalea
leucorodia

Phoenicopterus
roseus

Circus
aeruginosus

Pandion
haliaetus

NOME
COMUM

Colhereiro

Flamingo

Águia-sapeira

Águiapesqueira

FENOLOGIA

COMPORTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

MgRep/Vis

O colhereiro ocorreu nas áreas intertidais, em atividade alimentar e
nas salinas, com regularidade, tanto na AEA como na AEP. Frequenta
as zonas intertidais mais próximas do enfiamento da pista 01/19. Nas
salinas da AEP apenas foi registado numa ocasião, no inverno, pelo que
é improvável que nidifique no perímetro da BA6. A colónia de
nidificação, mais próxima da AEP de que há registo localiza-se no Paul
de Muge (Salvaterra de Magos) (Catry et al., 2010). Os movimentos
mais frequentes desta espécie ocorreram na envolvente costeira da
península da BA6, sobre a zona estuarina, mas também se deslocou
sobre a zona terrestre, incluindo na zona da pista 01/19. De acordo
com os dados dos observadores do estudo do radar, a altura de voo
predominante foi a de 10-40m.

Vis

O flamingo ocorreu nas áreas intertidais da AEA, mas não nas áreas na
proximidade da AEP. As salinas da AEP registaram flamingos em todas
as épocas de amostragem, sendo os efetivos mais elevados dos
refúgios monitorizados no presente estudo, logo depois das salinas do
Samouco. Nas monitorizações do ICNF para o Estuário do Tejo (20122016) apenas este refúgio, o sapal de Pancas, o Montijo, a Ribeira das
Enguias e Sarilhos registaram efetivos médios superiores. Foi
observado a movimentar-se com frequência na zona da BA6, na zona
costeira estuarina, tanto a norte como a sul, incluindo na zona de
extensão da pista 01/19 e no seu topo norte. Na época de migração
pós-nupcial evidenciou maior variabilidade de trajetórias, tendo
ocorrido não só na zona costeira como na área de terrestre,
nomeadamente na zona da pista 01/19. De acordo com os dados dos
observadores do estudo do radar, a altura de voo predominante foi a
de 40-120m.

Res/Vis

A águia-sapeira é uma espécie residente no Estuário do Tejo, uma das
zonas húmidas mais importantes para a espécie em Portugal (Catry et
al., 2010). Foi registada nas contagens de aves aquáticas, transectos e
pontos de observação e escuta efetuados, tendo sido uma presença
frequente nas áreas intertidais e nas salinas, ao longo de todo o ano.
Foi frequentemente observada em atividade de caça, em voo de baixa
altitude, na zona da pista 01/19 e envolvência (zonas de pastagem e
arbustivas de pequeno porte) e também ao longo da periferia da BA6.
É improvável a sua reprodução na BA6, dada a reduzida extensão e
estado de conservação dos biótopos adequados para a sua nidificação.
Foi frequentemente observada a movimentar-se na zona costeira,
ocorrendo tanto sobre a zona estuarina como na zona terrestre. De
acordo com os dados dos observadores do estudo do radar, a altura de
voo predominante foi a de 0-10m.

Vis

A águia-pesqueira distribui-se de forma localizada durante o inverno e
passagens migratórias em Portugal, essencialmente ao longo da faixa
costeira centro e sul do país (Catry et al., 2010). O Estuário do Tejo é
uma das cinco grandes zonas de concentração da espécie, de acordo
com os últimos dados disponíveis do censo nacional de águia
pesqueira (2017), e na área da AEA estarão presentes de 7 a 9
indivíduos. Foi observada com frequência na AEP durante o inverno,
sobretudo próxima da zona costeira, tendo sido detetada num ponto
de observação e escuta, num transectos e em várias observações
suplementares. Observaram-se movimentos frequentes sobre a zona
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NOME
CIENTÍFICO

NOME
COMUM

FENOLOGIA

COMPORTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO
costeira estuarina, mas também na zona terrestre sobre as pistas. De
acordo com os dados dos observadores do estudo do radar, a altura de
voo predominante foi a de 10-40m.

Charadrius
alexandrinus

Limosa limosa

Limosa
lapponica

Borrelho-decoleirainterrompida

Milherango

Fuselo

Rep/Vis

O borrelho-de-coleira-interrompida foi observado na AEP e na AEA
nas zonas intertidais e nos refúgios de preia-mar da AEA, mas não da
AEP. Nas zonas intertidais foi observado ao longo de todo o ano na
AEA e no inverno e na migração pós-nupcial na AEP. Na AEP as
densidades de aves em alimentação podem considerar-se elevadas
face às áreas envolventes (Granadeiro et al., 2004, 2007). Nos refúgios
de preia-mar foi observado nas épocas de migração pré e pós nupcial e
reprodução, mas não durante o inverno. As salinas do Samouco são o
mais importante local de nidificação para a espécie no Estuário do Tejo
(Naturibérica 2016). Relativamente aos movimentos na zona da BA6,
deslocou-se frequentemente ao longo da zona costeira da península
da BA6 e utilizou também com frequência os topos norte e sul da pista
01/19 para repousar (em bando). De acordo com os dados dos
observadores do estudo do radar, a altura de voo predominante foi a
de 0-10m.

Vis

O milherango foi observado na AEP e na AEA nas zonas intertidais e
nos refúgios de preia-mar da AEA, mas não da AEP. Nas zonas
intertidais foi observado ao longo de todo o ano na AEA e nas épocas
de migração na AEP. Nos refúgios de preia-mar foi observado nas
épocas de migração pré e pós nupcial e no inverno. Em termos de
movimentos detetados, para além de se deslocar na zona costeira
estuarina em redor da península da BA6, ocorre também sobre a zona
da pista 01/19 e em trajetos paralelos à pista. De acordo com os dados
dos observadores do estudo do radar, a altura de voo predominante
foi a de 0-10m.

Vis

O fuselo foi observado na AEP e na AEA nas zonas intertidais e nos
refúgios de preia-mar da AEA, mas não da AEP. Na AEP foi observado
apenas na época de invernada, e na AEA também durante as épocas
de migração. Na AEP, no setor onde ocorreu, as densidades de aves
em alimentação podem considerar-se elevadas face às áreas
envolventes (Granadeiro et al., 2004, 2007). Nos refúgios de preia-mar
foi observado no inverno e na época de migração pré-nupcial.
Detetaram-se poucos movimentos no âmbito do estudo de aves com
radar.

Thalasseus
sandvicensis

Garajau

Vis

O garajau foi observado na AEA sobrevoando a zona intertidal e em
refúgios de preia-mar, na primeira apenas no inverno e nos segundos
também nas épocas de migração. Na AEP foi registada de forma
frequente durante o inverno, na zona costeira da BA6, e foi observada
a deslocar-se em todas as campanhas do estudo dos movimentos com
radar. Os bancos supratidais em frente à zona de extensão projetada
da pista 01/19, praticamente adjacentes à AEP, são das zonas que,
regularmente, registam mais efetivos no Estuário (dados ICNF). Os
levantamentos efetuados confirmaram a sua abundância nessa zona,
assim como na zona estuarina próxima do topo norte da mesma pista,
onde foram também observados a movimentar-se sobretudo
paralelamente à costa. De acordo com os dados dos observadores do
estudo do radar, a altura de voo predominante foi a de 10-40m.

Sternula
albifrons

Chilreta

MgRep

A chilreta foi registada na AEP sobrevoando a zona intertidal e na AEA
em dois dos complexos de salinas monitorizados, um dos quais as
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NOME
CIENTÍFICO

NOME
COMUM

FENOLOGIA

COMPORTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO
salinas do Samouco. Estas são um importante local de nidificação da
chilreta no Estuário do Tejo (e.g. Catry et al. 2010, Naturibérica 2016),
embora o sucesso reprodutor seja geralmente baixo (e.g. Naturibérica
2016). Entre os fatores que contribuem para esta tendência, estão a
predação por aves e mamíferos, a perturbação humana excessiva e a
as flutuações dos níveis da água (Catry et al., 2010). Em termos de
movimentos detetados, apresentaram um padrão semelhante ao do
garajau, embora tenha sido mais frequente na zona norte da
península. Dada sua fenologia estival, foi registada entre abril e
setembro. De acordo com os dados dos observadores do estudo do
radar, a altura de voo predominante foi a de 0-10m.

Asio flammeus

Coruja-donabal

Vis

Existe muito pouca informação disponível acerca da distribuição e
abundância da coruja-do-nabal em Portugal (GTAN-SPEA, 2014, 2016).
A coruja-do-nabal foi observada no âmbito de uma observação
suplementar na BA6, na proximidade das salinas existentes, pousada
numa pastagem. Foi também registada numa ocasião, apenas, no
âmbito do estudo de movimentos com radar, na zona sul da pista
01/19.

MgRep=migrador reprodutor, Rep=reprodutor, Res=residente, Vis=Visitante invernante.

5.7.1.4.6

MAMÍFEROS

A apresentação dos resultados da caracterização da classe dos mamíferos foi dividida em dois grupos:
mamíferos terrestres não voadores e morcegos.
5.7.1.4.6.1 Mamíferos terrestres não voadores
De acordo com os resultados da pesquisa realizada, podem ocorrer na área de estudo 26 espécies de
mamíferos terrestres não voadores. Destas, foi possível confirmar a presença de 12, quer através dos
levantamentos de campo, realizados no âmbito do presente estudo, quer através dos resultados dos
levantamentos realizado por Raminhos (2015) na BA6. Do elenco de espécies dadas para a AEP, duas
encontram-se ameaçadas, ambas classificadas como Vulneráveis (Cabral et al., 2005): rato de Cabrera
(Microtus cabrerae) e gato-bravo (Felis silvestris); nenhuma destas foi confirmada na AEP (Volume III Anexo 6.2).
A nível de enquadramento legal, verifica-se que 14 espécies estão abrangidas por Anexos da
Convenção de Berna (três pelo Anexo II e 11 pelo Anexo III); 3 espécies estão abrangidas pela
Convenção de CITES (uma pelo Anexo A-I, uma pelo Anexo A-II e outra pelo Anexo D); e 6 espécies
estão abrangidas por Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual (duas
pelos Anexo B-II e B-IV, uma pelos Anexos B-V e D e três apenas pelo Anexo B-V) (Volume III - Anexo
6.2).
Das espécies abrangidas pelos anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, destaca-se a lontra (Lutra lutra),
espécie também protegida ao abrigo das Convenções de Berna e CITES, dado ser uma espécie de
afinidades aquáticas, com tolerância a ambientes com alguma salinidade, sendo por isso potencial a
sua ocorrência em alguns dos biótopos da AEP, nomeadamente: vegetação exótica - canaviais, salinas,
sapal; juncal ou lagoa artificial.
Dada a elevada pressão humana que se faz sentir na área de estudo, e consequente perturbação,
considera-se pouco provável a ocorrência de gato-bravo.
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No que diz respeito ao rato de Cabrera, os resultados da armadilhagem de micromamíferos, não
permitiram confirmar a presença desta espécie. Contudo, verifica-se uma abundância expressiva de
micromamíferos, sobretudo de rato-do-campo (Apodemus sylvaticus), com taxas de abundância
relativa a variarem entre 3,75 e 41,25. A armadilhagem de micromamíferos permitiu confirmar a
presença de cinco espécies diferentes (Tabela 5.65, Figura 5.131); nenhuma destas apresenta estatuto
de ameaça e apenas uma encontra-se abrangida por proteção a nível internacional: musaranho-dedentes-brancos (Crocidura russula) enquadrada no Anexo III da Convenção de Berna.
Tabela 5.65 – Abundâncias de micromamíferos obtidas através de armadilhagem
LOCAL

ESPÉCIE

N.º INDIVÍDUOS CAPTURADOS

N.º DE RECAPTURAS

ABUNDÂNCIA

Juncal

Apodemus sylvaticus

22

3

23,75

Apodemus sylvaticus

7

3

5

Crocidura russula

1

1,25

Mus spretus

1

1,25

Rattus norvegicus

1

1,25

Matos

Pinhal
Prados
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Apodemus sylvaticus

3

Apodemus sylvaticus

42

3,75

Mus spretus

2

2,5

Rattus rattus

1

1,25

9

41,25

Figura 5.131 – Algumas das espécies confirmadas através de armadilhagem de micromamíferos: rato-do-campo
(Apodemus sylvaticus) (em cima); musaranho-de-dentes-brancos (Crocidura russula) (em baixo à esquerda); ratazana
(Rattus norvegicus) (em baixo à direita).

A armadilhagem fotográfica apenas permitiu a confirmação de duas espécies, também confirmadas
pelas outras metodologias empregadas: a lebre (Lepus granatensis) e uma das duas espécies de
ratazana Rattus sp. (Figura 5.132).

Figura 5.132 – Espécies confirmadas através de armadilhagem fotográfica: Lebre (lepus granatensis) (esquerda) e Rattus
sp. (direita)

5.7.1.4.6.2 Morcegos
Ocorrem potencialmente na área de estudo 13 espécies de quirópteros (Rainho et al., 2013; ICNF,
2013; Hidroprojecto, 2007; Rainho, 1997; Nemus et al., 2016; ICNB, 2010b) (Tabela III.6.2.7, Volume III
- Anexo 6.2). É de referir que, entre as espécies de morcegos potencialmente presentes na área de
estudo, apenas duas se encontram ameaçadas: o morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus
hipposideros) – potencial, e o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) - confirmada, sendo que
ambas estão classificadas como “Vulneráveis” (Cabral et al., 2005).
A nível de enquadramento legal, verifica-se que todas as espécies de morcegos potenciais na área de
estudo estão abrangidas por Anexos da Convenção de Berna (11 pelo Anexo II e duas pelo Anexo III);
do mesmo modo todas estão abrangidas pelo Anexo II da Convenção de Bona; e todas estão
abrangidas por Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro (Diretiva Habitats)
(três pelos anexos B-II e B-IV e as restantes apenas pelo Anexo B-IV) (ver Tabela 5.66 e Tabela III.6.2.7,
Volume III - Anexo 6.2).
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Durante os trabalhos de campo apenas foi possível confirmar a presença de quatro espécies para a
área: morcego-de-peluche, morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus), morcego-pigmeu (Pipistrellus
pygmaeus) e morcego-rabudo (Tadarida teonis). O número médio de passagens por pontos de
amostragem varia entre 0,3 e 10,5, indicando que na AEP a atividade de morcegos é de baixa a média
intensidade (Tabela 5.66). O nível de atividade de morcegos registado poderá estar relacionado com a
escassez de fontes de água doce.
Tabela 5.66 – Espécies de morcegos detetadas nos pontos de escuta e respetivo número médio de passagens por ponto.
PONTO DE
ESCUTA

ESPÉCIES/GRUPOS FÓNICOS DETETADOS

N.º MÉDIO DE
PASSAGENS

PQ01

P. pipistrellus e P. pygmeus

1,0

PQ02

P.pipistrellus/P.pygmaeus

0,3

PQ03

P. pipistrellus, P. pygmeus, P.pipistrellus/P.pygmaeus e M. schreibersii

2,0

PQ04

P. pipistrellus e P.pipistrellus/P.pygmaeus

1,3

PQ05

P. pygmeus, P. pygmeus/M. schreibersii, P.pipistrellus/P.pygmaeus e T.
teniotis

6,0

PQ06

P. pipistrellus, P. pygmeus/M. schreibersii e P.pipistrellus/P.pygmaeus

3,0

PQ07

P. pipistrellus e P.pipistrellus/P.pygmaeus

0,7

PQ08

P.pipistrellus/P.pygmaeus

1,0

PQ09

P. pipistrellus, P. pygmeus/M. schreibersii e P.pipistrellus/P.pygmaeus

1,25

PQ10

P. pipistrellus, P. pygmeus e P. pipistrellus/P. pygmeus/M. schreibersii, P.
pygmeus/M. schreibersii e P.pipistrellus/P.pygmaeus

2,0

PQ11

P. pipistrellus e P. pygmeus/M. schreibersii

10,5

Curiosamente, a campanha em que se registou, maior atividade foi a campanha de novembro de 2018
(número médio de passagens 5,3) (Tabela 5.67). De uma forma geral, a época de amostragem de
morcegos através de deteção acústica, está compreendida entre março e outubro, por ser o período
em que é expectável maior atividade de morcegos. Verifica-se, no entanto, que esta atividade está
relacionada com diversos fatores, tais como disponibilidade de alimento, temperatura, velocidade do
vento, biótopo, entre outros. Verifica-se ainda que tanto a temperatura, como a velocidade do vento,
influenciam a disponibilidade de alimento (ICNB, 2010a). Efetivamente no período amostragem de
novembro de 2018, as temperaturas médias registadas eram elevadas (17,6 C), apenas suplantadas
pelas de maio de 2017 (20,5 C).
Tabela 5.67 – Número médio de passagens de morcegos por campanha
PONTO

CAMPANHA
maio

novembro

dezembro

PQ01

1,0

1,0

0,0

0,0

1,0

PQ02

0,0

0,0

1,0

0,0

0,3

PQ03

0,0

2,0

4,0

0,0

2,0

PQ04

0,0

0,0

4,0

0,0

1,3

PQ05

2,0

0,0

16,0

0,0

6,0

2,0

0,0

4,0

3,0

PQ06
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MÉDIA TOTAL

outubro

PQ07

0,0

1,0

1,0

0,0

0,7

PQ08

0,0

1,0

2,0

0,0

1,0

PONTO

CAMPANHA

MÉDIA TOTAL

outubro

maio

novembro

dezembro

PQ09

0,0

0,0

4,0

1,0

1,3

PQ10

0,0

4,0

2,0

2,0

2,0

14,0

7,0

10,5

5,3

3,5

2,4

PQ11
Média por
campanha

0,3

1,1

Dos 15 abrigos potenciais visitados apenas em 2 foram encontrados vestígios de morcegos (Quinta do
esteiro furado -1.ª visita e numa casa abandonada na BA6 – 2.ª visita) e em nenhum dos locais foram
observados. Na 3.ª visita, não foram detetados indícios em nenhum dos locais visitados, observandose ainda a degradação das condições, da maior parte dos locais, para funcionarem como abrigo para
morcegos. Ou, porque os edifícios foram alvo de recuperação, e foram tapados os orifícios que
permitiam a entrada de animais, ou, porque aumentou o seu estado de degradação verificando-se
perda das coberturas (destelhamento, ou desabamento dos telhados).

Figura 5.133 – Fotografia dos locais de abrigo onde foi encontrado guano: Quinta do esteiro furado (esquerda) e casa na
BA6 (direita)

De acordo com ICNB (2010c) não existem na área de estudo ou sua envolvente abrigos de importância
nacional, existindo, contudo, vários abrigos de importância local regional. Segundo a base de
observações de morcegos em Portugal continental (ICNB, 2010b), existem três abrigos junto à ribeira
das Enguias:




Casa da Balança 1: indivíduo isolado de morcego-orelhudo-cinzento (Plecotus austriacus);
Casa da Balança 2: indivíduos isolados de morcego-orelhudo-cinzento;
Barroca d’Alva: poucas centenas de Pipistrellus sp.

O EIA do Novo Aeroporto de Lisboa (DHV et al., 2010) refere a presença de um abrigo junto à Malhada
das Meias no qual foi detetado guano, mas para o qual não foi possível aferir qual(ais) a(s) espécie(s)
presente(s). O mesmo estudo refere a presença de morcegos num eucalipto de grande porte na
Herdade da Vagem Fresca, contudo indica que a árvore foi abatida e apenas nesse momento
descoberta a presença de morcegos, cuja espécie não foi determinada (DHV et al., 2010).
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Tal como as aves, também os quirópteros podem estar sujeitos a colisão com as aeronaves,
nomeadamente durante as operações de descolagem/aterragem (Biondi et al., 2013). O risco é tanto
maior quanto maior for a altura de voo a que as espécies voam, sendo esta, normalmente, maior
aquando de migrações ou voos diretos entre abrigos e/ou áreas de alimentação. O risco aumenta
também com o tamanho do morcego. De entre as espécies presentes na área de estudo, destaca-se o
morcego-rabudo (Tadarida teniotis) pela sua dimensão, hábitos de migração e alturas de voo que
podem atingir os 300 m (Rodrigues et al., 2015). Destaca-se ainda as espécies potenciais morcegoarborícola-gigante (Nyctalus lasiopterus) e morcego de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), como espécies que
voam também a altitudes elevadas (Tabela 5.68), sendo que o primeiro é uma espécie pouco comum e
estritamente arborícola; e a segunda é uma espécie comum e frequentemente presente em ambientes
antropizados, contudo é uma espécie de pequena dimensão.
Tabela 5.68 – Altura de voo (metros) para as espécies de morcegos potencialmente presentes na área de estudo (Rodrigues
et al., 2015)
ESPÉCIE

NOME COMUM

ALTURA DE VOO (M)

Morcego-de-ferradura-pequeno

Rhinolophus hipposideros

-

Morcego-de-água

Myotis daubentonii

Morcego-anão*

Pipistrellus pipistrellus

Morcego de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Morcego-pigmeu*

Pipistrellus pygmaeus

>40-50

Morcego-arborícola-pequeno

Nyctalus leisleri

>40-50

Morcego-arborícola-gigante

Nyctalus lasiopterus

1300

Morcego-hortelão-escuro

Eptesicus serotinus

>25 em caça; >40-50 em passagem

Morcego-hortelão-claro

Eptesicus isabellinus

-

Morcego-negro

Barbastella barbastellus

>25

Morcego-orelhudo-cinzento

Plecotus austriacus

<25

Morcego-de-peluche*

Miniopterus schreibersii

Morcego-rabudo*

Tadarida teniotis

1-5
>25 em caça; >40-50 em passagem
>100

2-5 em caça; >25 em passagem
10-300

VU – Vulnerável, DD – Informação insuficiente, LC – Não preocupante.
* espécie confirmada

Em geral, verifica-se que existe reduzida diversidade e abundância de morcegos na área de estudo,
facto para o qual contribuem fatores como a falta de local de abrigo; o uso intensivo de pesticidas na
envolvente, que reduz a abundância de insetos; e a presença de perturbação decorrente de uma forte
presença urbana, que contribui para um aumento de luminosidade, assim como para um maior risco
de mortalidade, nomeadamente por atropelamento. É de referir, ainda, que embora a área de estudo
se sobreponha com a Reserva do Estuário do Tejo e o SIC Estuário do Tejo, esta não é uma área de
particular importância para os quirópteros, sendo que este grupo não contribuiu em grande monta
para a classificação destas áreas sensíveis do ponto de vista ecológico.
5.7.1.4.6.3 Síntese da caracterização Realizada
Tendo em consideração o elenco potencial de mamíferos terrestres (voadores e não voadores), assim
como a disponibilidade de biótopos considera-se importante destacar cinco espécies relevantes para a
conservação, as quais se encontram identificadas na Tabela 5.69.
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Tabela 5.69 – Espécies de mamíferos consideradas de interesse para a conservação de ocorrência potencial na área de
estudo
TAXON

NOME COMUM

ESTATUTO DE
CONSERVAÇÃO

ENQUADRAMENTO
LEGAL

DISTRIBUIÇÃO

Microtus cabrerae

Rato de Cabrera

VU

B-II / B-IV

Endemismo ibérico

Rhinolophus
hipposideros

Morcego-de-ferradurapequeno

VU

B-II / B-IV

Europa setentrional e
NO de Africa

Miniopterus schreibersii

Morcego-de-peluche*

VU

B-II / B-IV

Região mediterrânica

Barbastella
barbastellus

Morcego-negro

DD

B-II / B-IV

Europa e N de África

Lutra lutra

Lontra

LC

B-II / B-IV

Eurásia, N de África

Estatuto de Conservação - de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). Enquadramento legal:
enquadramento em Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro
* - Espécie confirmada

Apresenta-se seguidamente os motivos pelos quais se destacam as espécies apresentadas na Tabela
5.69.


Rato de Cabrera – Esta é uma espécie legalmente protegida e classificada com estatuto de
ameaça. Embora os levantamentos de campo não tenham permitido confirmar a presença
desta espécie na AEP, verifica-se a presença de biótopos adequados às suas necessidades
ecológicas (prados húmidos). Os resultados da armadilhagem de micromamíferos, permitiu
confirmar a adequação da área para este grupo faunístico, com a obtenção de taxas de
abundância elevadas (ver Tabela 5.65). Por outro lado, estas abundâncias elevadas estão
sobretudo associadas à espécie rato-do-campo. Não é assim impossível que esta espécie ao
dominar estes biótopos possa também introduzir um fator de competição que diminua a
viabilidade de simpatria entre esta e o rato de Cabrera. Ainda assim, caso esteja presente na
AEP é uma espécie que poderá ser afetada pela implementação do Projeto.



Morcego-de-ferradura-pequeno - Esta é uma espécie legalmente protegida e classificada com
estatuto de ameaça. Embora esta espécie não tenha sido confirmada na área de estudo e a
prospeção de abrigos tenha revelado a deficiente adequação da área para abrigar espécies
deste grupo faunístico, verifica-se, contudo, a presença de alguns biótopos que poderão ser
utilizados para alimentação (pinhal, matos e áreas agrícolas) (Rainho et al., 2013). Na atividade
de caça voam a baixa altitude, mas desconhece-se qual a altura média de voo nas deslocações
entre os locais de abrigo e as áreas de alimentação. Assim, não é de descartar a hipótese de
esta espécie ser afetada pela implementação do projeto.
Morcego-de-peluche - Esta é uma espécie legalmente protegida e classificada com estatuto de
ameaça. Tendo a sua presença sido confirmada na AEP. É uma espécie que se alimenta em
diversos tipos de biótopos (aberto e semiabertos), incluindo zonas urbanas e linhas de água
(Rainho et al., 2013). A altura de voo na atividade de caça é baixa (2 a 5 m), e superior a 25 m
em deslocações (passagem) (Rodrigues et al., 2015). Considera-se, assim uma espécie que
poderá ser afetada pela implementação do projeto.
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Morcego-negro - Esta é uma espécie legalmente protegida. Embora não tenha sido confirmada
na área de estudo, poderá estar presente sobretudo em áreas florestais, dado que é uma
espécie arborícola. Tanto as áreas de abrigo como de alimentação desta espécie estão
associadas a ambientes florestais, preferencialmente de folhosas nativas, ou galerias ripícolas.
Na AEP o biótopo com maior potencial para a ocorrência desta espécie é o Pinhal com
sobreiros. A altura de voo no morcego-negro é em média superior a 25 m. Face ao exposto,
não é de descartar a hipótese de esta espécie poder ser afetada pela implementação do
projeto.



Lontra – Esta é uma espécie legalmente protegida. Embora não tenha sido confirmada na área
de estudo, poderá estar presente, sobretudo associada aos biótopos: vegetação exótica canaviais, salinas, sapal; juncal ou lagoa artificial. O aumento da pressão humana na AEP
poderá vir a ser um fator de perturbação para esta espécie, caso esta esteja presente.

5.7.1.4.7

BIÓTOPOS E SEU VALOR ECOLÓGICO

A área de estudo apresenta uma elevada diversidade de biótopos, estando presentes 17: pinhal,
matos, Estuário – intertidal, Estuário – subtidal, pinhal com sobreiros, vegetação exótica, salinas, sapal,
supratidal arenoso, juncal, caniçal, lagoa artificial, áreas artificializadas, prados e áreas agrícolas,
eucaliptal, olival e dunas (Tabela 5.70).
Tabela 5.70 – Biótopos presentes na área de estudo
BIÓTOPOS

ÁREA (ha)

% COBERTURA

Estuário - zona intertidal

511,53

25,36

Pastagens e areas agrícolas

464,98

23,05

Áreas artificializadas

363,94

18,04

Pinhal

342,29

16,97

Vegetação exótica

109,16

5,41

Estuário - zona subtidal

100,72

4,99

Sapal

34,32

1,70

Matos

27,27

1,35

Salinas

16,65

0,83

Pinhal com sobreiros

12,42

0,62

Eucaliptal

10,08

0,50

Supratidal arenoso

9,14

0,45

Caniçal

6,65

0,33

Juncal

4,77

0,24

Dunas

2,38

0,12

Olival

0,51

0,03

Lagoa artificial

0,17

0,01

2016,98

100,00

TOTAL

Nos subcapítulos seguintes descrevem-se os biótopos identificados, salientando as espécies faunísticas
que os ocupam com maior probabilidade. As espécies confirmadas para a área de estudo encontramse destacadas a negrito.
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A Carta de Biótopos pode ser consultada no Desenho n.º 4.5 do Volume IV - Anexo Cartográfico.
5.7.1.4.7.1 Pinhal
O pinhal é o quarto biótopo mais representado em termos de superfície coberta, perfazendo cerca de
342 ha. O subcoberto apresenta alguma diversidade, estando presentes pinhais com matos baixos e
pinhais com prados.
Este biótopo, tal como a generalidade da área de estudo, é pouco favorável para os anfíbios devido à
sua aridez.
Já no caso da comunidade de répteis, este biótopo apresenta-se bastante favorável, podendo
encontrar-se espécies como a lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica).
Relativamente à comunidade ornitológica, ocorrem diversas espécies associadas a este tipo de coberto
arbóreo, essencialmente passeriformes, sendo o chapim-azul (Cyanistes caeruleus), e a pega-azul
(Cyanopica cooki) alguns exemplos. A comunidade de aves que alberga é relativamente comum e bem
distribuída por Portugal e por esta região em particular, não havendo espécies particularmente
relevantes do ponto e vista da conservação da natureza e biodiversidade a realçar.
Relativamente à Classe dos mamíferos, este biótopo pode albergar algumas espécies de morcegos,
que o usam sobretudo para a atividade de caça, como por exemplo o morcego-anão (Pipistrellus
pipistrellus), bem como algumas espécies de mamíferos terrestres não voadores, como por exemplo o
ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus), ou o texugo (Meles meles).
5.7.1.4.7.2 Pinhal com Sobreiros
Áreas florestais com sobreiros, que constituam montados de sobro, ou sobreirais, são geralmente
biótopos com elevada diversidade faunística. No caso do presente biótopo, os pinheiros são
dominantes relativamente aos sobreiros, e por esse motivo o biótopo não atingirá níveis de
diversidade tão elevados. Não obstante, a presença de sobreiros potência a ocorrência de espécies
associadas a estas árvores, constituindo-se, assim, como um biótopo com uma comunidade faunística
potencialmente distinta do biótopo pinhal.
No que diz respeito à herpetofauna, este biótopo não é muito favorável para os anfíbios devido à sua
aridez. Relativamente aos répteis são potenciais neste tipo de biótopo a lagartixa-ibérica, a lagartixado-mato (Psammodromus algirus), ou a cobra-rateira (Malpolon monspessulanus).
Para além de um conjunto diverso de espécies de passeriformes comuns, pelo menos em parte, com o
biótopo pinhal, como o chapim-azul ou a pega-azul, a comunidade avifaunística incluirá espécies como
o torcicolo (Jynx torquilla), possivelmente nidificante, frequentemente associado a zonas mistas de
sobreiros e pinheiros, e a trepadeira-azul (Sitta europaea) que, embora presente noutros habitats
arbóreos, prefere formações com carvalhos (Quercus sp.) (Catry et al., 2010).
No que diz respeito aos mamíferos, este biótopo poderá ser utilizado como território de caça para
algumas espécies de morcegos como por exemplo o morcego-anão. Pode ainda albergar uma
considerável diversidade de outros mamíferos como o ouriço-cacheiro, o rato-do-campo (Apodemus
sylvaticus), o leirão (Eliomys quercinus), a raposa (Vulpes vulpes), o texugo, a doninha (Mustela
nivalis), a geneta (Genetta genetta) ou o javali (Sus scrofa), entre outros.
5.7.1.4.7.3 Eucaliptal
O eucaliptal ocupa uma área reduzida na AEP, aproximadamente de 10 ha, em três pequenas manchas
no perímetro da BA6 e outra no exterior. É um biótopo geralmente pobre no que diz respeito à
comunidade faunística que nele ocorre. Apresenta matos no subcoberto.
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O eucaliptal, devido à sua secura característica, não possui em geral as condições mais adequadas à
presença de anfíbios.
Entre os répteis, a lagartixa-do-mato e lagartixa-ibérica podem ser consideradas algumas das espécies
mais frequentes.
Do grupo das aves podem apontar-se o chapim-real (Parus major) ou o verdilhão (Chloris chloris), não
por serem espécies particularmente características dos eucaliptais, mas por se poderem considerar
relativamente generalistas no que à presença em habitats arbóreos diz respeito.
Por fim, as espécies de mamíferos que se poderão encontrar no eucaliptal são, à semelhança dos
grupos anteriores, aquelas mais generalistas e, globalmente, as que possuem menor valor de
conservação. A raposa e o javali são dois exemplos de mamíferos que aqui poderão ocorrer.
5.7.1.4.7.4 Matos
Este biótopo ocupa cerca de 27 ha. Ocorre em substrato arenoso por toda a área, com uma
composição florística variada, mas albergando uma comunidade faunística relativamente semelhante.
Dada a sua aridez, este biótopo não se considera favorável à ocorrência de anfíbios. Já no caso dos
répteis, é muito favorável à sua presença, podendo potencialmente ocorrer a cobra-de-ferradura
(Coluber hippocrepis), a cobra-rateira, a lagartixa-do-mato ou o lagarto (Timon lepidus).
No que diz respeito às aves, ocorrem espécies típicas das formações arbustivas, como a toutinegrados-valados (Sylvia melanocephala).
As áreas de matos baixos com clareiras representam habitat favorável à presença de coelho-bravo
(Oryctolagus cuniculus), muito abundante pela maior parte da AEP. Este biótopo poderá ainda
proporcionar condições à ocorrência de sacarrabos (Herpestes ichneumon), de geneta e de javali.
Importa ainda referir que neste biótopo foi confirmada a ocorrência de musaranho-de-dentesbrancos (Crocidura russula).
5.7.1.4.7.5 Estuário – Intertidal
Este biótopo ocorre na periferia da área ocupada pela BA6 e corresponde à área de sedimentos que se
encontra imersa na preia-mar e emersa na baixa-mar. Estes sedimentos têm uma composição variável,
podendo ser mais vasosos ou mais arenosos, nalguns locais com antigos bancos de ostreiras e na zona
sul da AEP com algumas manchas, de reduzida dimensão, de prados de Spartina. Este é o biótopo
dominante na AEP (cerca de 512 ha).
As áreas intertidais revestem-se de grande importância no contexto do Estuário do Tejo, como área de
alimentação no contexto da teia trófica estuarina (Moreira, 1999). Em particular, é neste biótopo que
se alimentam a maior parte das espécies de aves aquáticas migradoras pertencentes ao grupo das
limícolas, que ocorrem no Estuário do Tejo.
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Correspondentemente, para as aves aquáticas que ocorrem na área de estudo, e em particular para as
aves limícolas, este é o biótopo mais importante como habitat de alimentação. Ocorrem então, na fase
de baixa-mar, espécies como os vários pilritos (Calidris alpina, C. minuta, C. alba, e C. ferruginea),
borrelhos (Charadrius hiaticula e C. alexandrinus), o milherango (Limosa limosa) e o fuselo (L.
lapponica), o perna-vermelha (Tringa totanus), o flamingo (Phoenicopterus roseus), o colhereiro
(Platalea leucorodia), ou o alfaiate (Recurvirostra avosetta), citando apenas algumas das mais comuns
e emblemáticas. Estas áreas são ainda frequentadas por diversas espécies de garças e de patos,
destacando os grupos com mais relevância e, simultaneamente, mais dependentes deste biótopo, do
ponto de vista da conservação da natureza e biodiversidade. Das espécies referidas, a maioria são alvo
de orientações de gestão, incluindo espécies integrantes do Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, na
sua redação atual, ou espécies migradoras não referidas neste anexo.
No que diz respeito aos vertebrados terrestres, para as outras Classes este biótopo não é
particularmente relevante: não é adequado à presença de herpetofauna e a ocorrência de mamíferos
será, sobretudo, ocasional. Destaca-se, contudo, neste grupo a potencial ocorrência neste biótopo da
ratazana (Rattus norvegicus).
5.7.1.4.7.6 Estuário – Subtidal
Este biótopo corresponde às áreas permanentemente imersas do estuário, ocorrendo essencialmente
espécies típicas de sistemas aquáticos. No que diz respeito às espécies de vertebrados terrestres, é de
referir a sua utilização por algumas espécies de aves, que a utilizam como zona de passagem ou como
biótopo de alimentação. É o caso de espécies de andorinhas-do-mar (como o garajau Thalasseus
sandvicensis, invernante e migrador de passagem, ou a chilreta Sternula albifrons, estival), que
mergulham na coluna de água, por vezes após peneirarem, para capturarem espécies de peixe das
quais se alimentam. Há também a realçar a utilização deste biótopo como habitat de alimentação pela
águia-pesqueira (Pandion haliaetus), e pelo corvo-marinho (Phalacrocorax carbo), frequentes na AEP
durante o inverno, essencialmente.
Outras espécies de aves, de ocorrência menos frequente, utilizam também a zona subtidal como
habitat de alimentação, mas com uma estratégia de caça distinta, mergulhando em profundidade após
deteção à superfície enquanto nadam, com a cabeça submersa, como o merganso-de-poupa (Mergus
serrator).
No que diz respeito às restantes Classes de vertebrados terrestres, este biótopo não é particularmente
relevante: não é adequado à presença de herpetofauna nem de mamíferos terrestres.
5.7.1.4.7.7 Supratidal Arenoso
O biótopo supratidal arenoso está presente na periferia costeira da AEP, de forma mais contínua ao
longo da margem virada a norte e noroeste, numa extensão reduzida (9 ha).
É constituído por substrato essencialmente arenoso, na generalidade desprovido de vegetação,
podendo estar presentes em algumas rochas, e está maioritariamente emerso.
Por ser um biótopo praticamente desprovido de refúgios, é pouco interessante para a herpetofauna e
mamofauna, acrescendo ainda, sobretudo no caso dos anfíbios, o elevado teor de salinidade,
desadequado à sua presença. A ocorrência de animais destes grupos, a existir, será, assim, meramente
esporádica.
Já para o grupo das aves podem concentrar-se efetivos numerosos nas praias, nomeadamente durante
a preia-mar, caso esta não seja muito alta, e na fase de descida da maré quando as aves aguardam
poder deslocar-se para as zonas intertidais prestes a emergir. As espécies mais abundantes são as
gaivotas, com particular destaque para a gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus).
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Outras aves estão particularmente adaptadas a alimentar-se neste tipo de biótopo, incluindo-se neste
grupo algumas limícolas migradoras, relevantes do ponto de vista da conservação da natureza e da
biodiversidade. É o caso do pilrito-das-praias (Calidris alba), que forma bandos sobretudo na zona
próxima da linha de água e que é das aves mais abundantes, após as gaivotas. Outra espécie típica
deste biótopo, sobretudo nas zonas com rochas, que acumulam mais detritos, é a rola-do-mar
(Arenaria interpres).
5.7.1.4.7.8 Dunas
Este biótopo localiza-se na proximidade do limite norte da AEP, na continuidade da praia do Samouco,
evidenciando vegetação dunar típica (ver subcapítulos 5.7.2.5.1.4 a 0) e apresentando extensão
reduzida (2,4 ha). Do ponto de vista faunístico, é um biótopo que possui reduzida diversidade.
Tratando-se de um habitat de grande aridez, não é adequado à presença de anfíbios. Entre os répteis,
poderão ocorrer a lagartixa-ibérica, ou o sardão.
Relativamente às aves, alguns passeriformes poderão aqui ocorrer, tratando-se de espécies com
alguma tolerância à proximidade humana, visto que é frequente a presença humana na praia do
Samouco. Alguns exemplos de espécies aqui presentes são o pardal (Passer domesticus) e a cotoviade-poupa (Galerida cristata).
As dunas não são um biótopo que proporcione condições muito favoráveis à ocorrência de mamíferos.
Assim, neste meio poderão ocorrer essencialmente espécies ubiquistas e oportunistas, sendo a
ratazana a mais emblemática.
5.7.1.4.7.9 Salinas
As salinas ocupam apenas 16,65 ha, o que representa 0,83% da superfície da AEP. Este biótopo
reveste-se de grande importância para a comunidade de aves aquáticas a nível do Estuário do Tejo,
albergando ciclicamente, e sobretudo em fase de preia-mar, enquanto as áreas de alimentação
intertidal estão submersas, e, por conseguinte, indisponíveis, vários milhares de aves aquáticas, e de
limícolas em particular.
Para a comunidade de aves aquáticas invernante e migradora de passagem trata-se assim,
essencialmente, de um habitat de repouso. No entanto, algumas espécies utilizam-nas também como
habitat de alimentação, embora no Estuário do Tejo, e contrariamente a outros locais, não seja uma
utilização muito frequente (Dias, 2009).
Este biótopo desempenha outra função ecológica de grande importância, ao constituir-se como
habitat de reprodução para diversas espécies, das quais se destacam algumas aves aquáticas. Apesar
da comunidade de aves aquáticas reprodutoras ser bastante menos diversa que as invernantes e
migradoras de passagem, reproduzem-se nas salinas do Estuário do Tejo diversas espécies com
elevado estatuto de ameaça, com poucos locais propícios para a sua nidificação a nível nacional, como
a andorinha-do-mar-anã (Sternula albifrons), ou o pato-de-bico-vermelho (Netta rufina).
As salinas do Samouco, localizadas a cerca de 300 m do limite da AEP, para norte, têm constituído, nos
últimos anos, o mais importante refúgio de preia-mar para as aves aquáticas no Estuário do Tejo (Catry
et al., 2011, dados ICNF). São um importante local para a reprodução da referida andorinha-do-maranã, do pernilongo (Himantopus himantopus) e do borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius
alexandrinus), tendo sido registada também tentativa de reprodução de alfaiate (Naturibérica 2007,
2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, Salinas do Samouco, 2011, 2012).
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As salinas localizadas no perímetro da AEP apresentaram em 2016/2017 efetivos similares aos dos
complexos de salinas de Sarilhos e Gaio, totalizando menos de 5% dos efetivos das salinas do
Samouco, claramente o refúgio mais importante. Dados de contagens de salinas prévios, dos últimos
cinco anos no Estuário do Tejo (ICNF), situam as abundâncias do refúgio da AEP como inferiores à dos
complexos monitorizados por esta entidade.
Não obstante, nas salinas localizadas no perímetro da BA6 registou-se a presença de espécies
relevantes do ponto de vista da conservação, como o flamingo, que evidenciou uma utilização regular,
ou o pato-branco (Tadorna tadorna), possível nidificante.
No que diz respeito à herpetofauna, neste biótopo poderão ocorrer algumas espécies que tenham
alguma tolerância à salinidade. Entre os anfíbios é potencial a ocorrência da da rã-verde (Pelophylax
perezi). Entre os répteis, de acordo com a informação disponibilizada no site das Salinas do Samouco
(www.salinasdosamouco.pt), poderão ocorrer neste biótopo o sardão, a cobra-rateira e a lagartixado-mato.
No que diz respeito aos mamíferos, frequentemente este biótopo pode não ser muito atrativo se na
sua envolvência o habitat se encontrar muito fragmentado e artificializado, o que é comum, dada a
sua localização em zonas costeiras e estuarinas, em geral sujeitas a forte pressão humana. No entanto,
há a realçar a presença, neste biótopo, de potenciais presas e de ovos, ou seja, de disponibilidade
alimentar para várias espécies. Para as salinas do Samouco é descrita a presença, sobretudo, de
espécies de micromamíferos (como o rato-do-campo) (www.salinasdosamouco.pt). Contudo, noutras
áreas geográficas, há registos de ocorrência em salinas de espécies de maior porte, como a lontra
(Lutra lutra), a geneta ou o sacarrabos (Santos et al., 2009).
5.7.1.4.7.10 Sapal
O sapal estende-se por cerca de 34 ha, na periferia costeira da AEP, nomeadamente no setor
adjacente ao esteiro do Montijo. O sapal providencia importantes funções de suporte ao ecossistema
estuarino, nomeadamente, propiciando habitats de alimentação, refúgio e reprodução para um
grande número de espécies, sobretudo aquáticas, entre as quais espécies importantes do ponto de
vista da conservação da natureza e da biodiversidade e para espécies de elevado valor económico,
como diversas espécies piscícolas.
Relativamente às espécies faunísticas terrestres, este biótopo não é adequado à presença de anfíbios
(essencialmente associados a ambientes dulciaquícolas), devido ao elevado teor de salinidade. Apesar
dos répteis serem mais tolerantes a ambientes salinos, este biótopo não proporciona, também, para
estes animais, habitats particularmente relevantes.
É para as aves que o Sapal assume maior importância, entre as Classes de vertebrados. Neste grupo,
destacam-se os ardeídeos, as limícolas e os passeriformes, frequentes neste biótopo. Dos dois
primeiros grupos, diversas espécies utilizam o Sapal como habitat de alimentação e repouso, sendo
frequentes espécies como a garça-branca (Egretta garzetta), limícolas como a narceja (Gallinago
gallinago) ou o perna-vermelha. O sapal alberga ainda uma comunidade diversa e importante de
passeriformes invernantes, residentes e migradores, que utilizam este biótopo como habitat de
nidificação ou de refúgio e alimentação durante a passagem migratória, sendo um dos exemplos mais
emblemáticos o pisco-de-peito-azul (Luscinia svecica).
A riqueza específica de mamíferos nos sapais é reduzida; destacam-se a lontra e o coelho-bravo como
espécies que podem ser associadas a este biótopo. Estão presentes, também, outras espécies de
mamíferos, estas essencialmente de caráter generalista, como a ratazana.
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No subcapítulo 5.7.2 é apresentada uma caracterização das comunidades biológicas – macrófitas –
presentes no Estuário do Tejo e em particular na área a afetar pelo Projeto, bem como a
caracterização do estado ecológico do sapal de acordo com os critérios estabelecidos na DiretivaQuadro da Água (DQA).
5.7.1.4.7.11 Juncal
O juncal situa-se na zona central da AEP, numa mancha única, de área reduzida (4,8 ha).
Sendo um ambiente essencialmente dulciaquícola, no que concerne a herpetofauna podem ocorrer a
maioria das espécies de anfíbios potenciais na área de estudo, com especial destaque para a
salamandra-de-costelas-salientes (Pleurodeles waltl), e a rã-verde, espécies potenciais na quadrícula
onde se insere a BA6. No que diz respeito aos répteis este biótopo poderá albergar espécies de
afinidades dulciaquícolas como é o caso do cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa).
Entre as aves, estarão presentes espécies como o rouxinol-pequeno-dos-caniços (Acrocephalus
scirpaceus), a fuinha-dos-juncos (Cisticola juncidis), ou o rouxinol-bravo (Cettia cetti), no período
estival e ao longo de todo o ano, respetivamente. Pode ser utilizado também como habitat de
nidificação por espécies como a galinha-d’água (Gallinula chloropus). É um biótopo potencialmente
importante durante as passagens migratórias, podendo albergar espécies como a felosa-malhada
(Locustella naevia) ou a felosa-dos-juncos (Acrocephalus schoenobaenus).
Entre os mamíferos poderão ocorrer neste biótopo espécies com alguma afinidade a meios
dulciaquícolas como por exemplo o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), o morcegopigmeu (Pipistrellus pygmaeus), a rata-de-água (Arvicola sapidus), o rato-do-campo, o rato-caseiro
(Mus domesticus), o toirão (Mustela putorius), ou a lontra. Uma outra espécie potencial neste biótopo
é o rato de Cabrera (Microtus cabrerae).
5.7.1.4.7.12 Caniçal
O caniçal ocupa uma área bastante reduzida (6,7 ha), bordejando um tanque de uma antiga salina.
Relativamente à herpetofauna, à semelhança do que foi referido para o biótopo anterior, podem
ocorrer a maioria das espécies de anfíbios potenciais na área de estudo, bem como espécies de répteis
de afinidades dulciaquícolas como é o caso do cágado-mediterrânico.
Este é um biótopo importante para a avifauna, albergando, potencialmente, espécies relevantes do
ponto de vista da conservação da natureza e da biodiversidade. Dadas as suas reduzidas dimensões e
proximidade a uma via alcatroada (associada a tráfego e presença humana), é improvável que as
manchas presentes garantam as condições necessárias à permanência das espécies mais sensíveis,
como algumas espécies de ardeídeos, muito associadas a este tipo de vegetação.
As aves associadas a este biótopo são semelhantes às do Juncal, assumindo o Caniçal também
particular relevância para os passeriformes, nomeadamente migradores.
A comunidade de mamíferos também deverá ser semelhante à identificada para o juncal.
5.7.1.4.7.13 Lagoa Artificial
Os corpos de água artificiais podem assumir grande relevância para a comunidade faunística, como é o
caso das salinas, tanques de arrozais ou até alguns açudes, no caso concreto do Estuário do Tejo e
também de outras localizações geográficas.
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No caso concreto desta lagoa (0,17 ha), essa importância não se verifica, podendo isso ser devido à
ausência de vegetação no corpo de água propriamente dito, à sua envolvência por uma mancha densa
de vegetação exótica ou à qualidade da água, entre outros fatores. A riqueza específica associada ao
biótopo é reduzida.
Ainda assim, no que diz respeito à herpetofauna pode-se assinalar a presença potencial de rã-verde,
dado o seu caráter ubiquista, e de cágado-mediterrânico, dada a baixa disponibilidade de zonas
húmidas dulciaquícolas na AEP.
É frequente a presença do pato-real (Anas platyrhynchos).
Entre os mamíferos é potencial a ocorrência de espécies com alguma dependência de meios
dulciaquícolas, tais como rata-de-água, toirão, ou lontra. No entanto, o estado de degradação atual
deste biótopo torna a presença destas espécies pouco provável. Refira-se a este respeito, que a
amostragem através de armadilhagem fotográfica, não registou, ao longo do período de amostragem
(12 dias) a presença de mamíferos no local.
5.7.1.4.7.14 Pastagens e áreas agrícolas
As pastagens estão presentes entre as pistas da BA6, incluindo essencialmente vegetação herbácea,
podendo ocorrer também em associação com matos, vegetação exótica ou com juncais, em pequena
superfície. As áreas agrícolas distribuem-se sobretudo pela AEP no exterior da BA6, nas áreas
envolventes aos acessos associados ao presente Projeto. Sendo estas áreas agrícolas constituídas
essencialmente por pastagens, ocupando todos os restantes elementos áreas diminutas, são bastante
semelhantes às pastagens no perímetro da BA6, potenciando assim a presença de uma comunidade
faunística muito semelhante. Por este motivo, constituem um biótopo único. São o segundo biótopo
mais representado da AEP, cerca de 465 ha, o que representa 23% da AEP.
A comunidade faunística deste tipo de espaços inclui espécies que habitam e exploram os recursos de
pastagem com vegetação herbácea rasteira, embora a presença de outras formações potencie a
ocorrência de outras espécies que necessitam de ambientes que lhes propiciem abrigo de maior porte.
Este biótopo revela-se um meio pouco propício ao desenvolvimento de comunidades de anfíbios, tal
como a generalidade da área de estudo, pela ausência de pontos de água à superfície, ou de zonas
marginais de contacto onde estes ocorram. Ainda assim poderão ocorrer, essencialmente na área da
quadrícula UTM NC08, espécies com um caráter razoavelmente generalista e tolerantes no que diz
respeito à estrutura do habitat, como por exemplo o tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai), ou
sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes).
Quanto aos répteis, embora também sendo um meio pouco favorável, é provável encontrar espécies
como a cobra-rateira ou a cobra-de-ferradura.
Nas zonas de prados da área de estudo poderemos observar avifauna como a petinha-dos-prados
(Anthus pratensis), a tarambola-dourada (Pluvialis apricaria), podendo esta formar bandos de várias
dezenas, ou mesmo centenas de indivíduos neste biótopo na BA6.
Ao nível da comunidade de mamíferos, as espécies presentes são essencialmente de carácter
ubiquista. O rato-do-campo é uma das espécies características deste biótopo, bem como o rato-dashortas (Mus spretus), ou o musaranho-de-dentes-brancos. Uma outra espécie que poderá ocorrer
neste biótopo é o rato de Cabrera (embora não tenha sido detetadas na campanha de armadilhagem
de micromamíferos). Algumas espécies de morcegos também utilizam estas áreas para se alimentar,
como por exemplo o morcego-orelhudo-cinzento (Plecotus austriacus), o morcego-de-peluche ou o
morcego-anão.
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5.7.1.4.7.15 Olival
O olival tem uma presença muito pouco expressiva em termos de superfície ocupada (0,51 ha),
constituindo-se como o segundo biótopo menos representado na AEP. Esta tipologia de pomares não
são habitats muito favoráveis para os anfíbios, tendo em conta a sua relativa aridez.
Relativamente à comunidade de répteis, podem surgir espécies oportunistas que aproveitam a
presença de roedores, tal como a cobra-de-escada (Rhinechis scalaris), ou a cobra-rateira.
No que diz respeito à avifauna, os pomares fornecem abrigo, habitat de nidificação e alimentação
essencialmente para o grupo dos passeriformes, embora possam atrair também espécies de aves
predadoras que aí buscam as suas presas. São exemplos destas espécies o melro (Turdus merula) ou os
chapins, destacando-se o chapim-real ou o chapim-azul.
Os roedores são um dos grupos de mamíferos mais característicos deste biótopo, sobretudo pelo
alimento que este pode fornecer, podendo, a título de exemplo, referir-se espécies como o rato-docampo ou o texugo.
5.7.1.4.7.16 Vegetação exótica
Este biótopo está presente em diversos locais da AEP, constituindo-se como o quinto biótopo mais
representado (109,15 ha). Na generalidade, é constituído essencialmente por acácias e canas.
Trata-se de um biótopo pobre do ponto de vista da comunidade faunística que alberga, como seria
expectável. É utilizado sobretudo por espécies generalistas e oportunistas, que ocorrem de forma
bastante indiferenciada por vários biótopos.
Este biótopo não é muito favorável à ocorrência de répteis nem dos anfíbios potenciais para a área.
Entre a avifauna, podem ser observados em canaviais bicos-de-lacre (Estrilda astrild), também uma
espécie exótica, bastante frequente no perímetro da BA6.
Do grupo dos mamíferos pode encontrar-se espécies mais ubiquistas, como o rato-caseiro. Os
canaviais poderão ainda servir de abrigo a lontra, na ausência de outros biótopos que cumpram esta
função.
5.7.1.4.7.17 Áreas artificializadas
Este biótopo inclui as edificações, acessos, infraestruturas em geral e áreas ajardinadas. Ocupa uma
área bastante significativa (cerca de 364 ha), constituindo-se como o terceiro mais extenso da AEP,
com uma representatividade de 18%. Distribui-se pela generalidade da sua superfície, fragmentando
as manchas mais naturalizadas presentes, bem como as manchas agrícolas.
As áreas artificializadas agregam essencialmente comunidades oportunistas, adaptadas a meios
antropizados.
Ao nível dos anfíbios, este biótopo não proporciona condições favoráveis à sua ocorrência,
dependendo estes muito da presença de pontos de água à superfície, meios estes que não foram
identificados nas áreas artificializadas.
No caso dos répteis, devido à aridez destes meios, poderão ocorrer algumas espécies mais ubiquistas
ou adaptadas a meios antropizados, tal como a osga (Tarentola mauretanica), ou a lagartixa-ibérica.
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Várias espécies de aves podem surgir associadas a estas áreas artificializadas, por exemplo para se
alimentarem de cadáveres de animais atropelados, tais como corvídeos, como a gralha-preta (Corvus
corone). É também muito comum o pardal.
Também a comunidade de mamíferos que ocorre no presente biótopo será formada por espécies
oportunistas e ubiquistas, sendo a ratazana e o rato-preto (Rattus rattus) as mais emblemáticas.
5.7.1.4.7.18 Valoração dos Biótopos
De forma a atribuir uma valorização qualitativa aos biótopos presentes, apresenta-se seguidamente
(Figura 5.134) a representação dos biótopos que revelaram maior riqueza específica e aqueles que
albergaram maior proporção de espécies com estatuto de proteção. Neste âmbito, destacam-se os
biótopos com maior riqueza específica: “Pastagens e zonas agrícolas”, “Salinas”, “Pinhal com
sobreiros” e “Pinhal”, os quais foram utilizados por mais de 30% das espécies consideradas. De realçar
o valor dos biótopos “Salinas” e “Pinhal com sobreiros” no que diz respeito à riqueza específica que
apresentam, tendo em conta que estes ocupam superfícies de 0,83% e 0,62% na AEP, respetivamente,
enquanto que os restantes biótopos com valores mais elevados de riqueza específica ocupam áreas
bastante mais extensas.

Figura 5.134 – Distribuição das espécies elencadas, excetuando as ocasionais, pelos biótopos presentes na AEP. Past –
Pastagens e áreas agrícolas; Sal – Salinas; PiSo – Pinhal com sobreiros; Pi – Pinhal; Oliv – Olival; Ma – Matos; Sap – Sapal;
Art – Áreas artificializadas; Jun – Juncal; Eint – Estuário – zona intertidal; Euc – Eucaliptal; Prai – Supratidal arenoso; Can –
Caniçal; Dun – Dunas; Esub – Estuário – zona subtidal; Lart – Lagoa artificial; Vex – Vegetação exótica.

Analisando a utilização dos biótopos pelas espécies com estatutos de conservação, a sua importância
relativa altera-se (Figura 5.135). O biótopo que apresenta maior valor de proporção por albergar este
grupo de espécies são as “Salinas”, seguidas das “Pastagens e zonas agrícolas”, do “Sapal” e dos
“Matos”. Todos estes biótopos apresentam percentagens superiores a 20% do número total de
espécies com estes estatutos, seguindo-se o “Estuário – zona intertidal”, com 19,3%.
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Figura 5.135 – Distribuição das espécies com estatuto conservacionista elencadas, excetuando as ocasionais, pelos
biótopos presentes na AEP. Past – Pastagens e áreas agrícolas; Sal – Salinas; PiSo – Pinhal com sobreiros; Pi – Pinhal; Oliv –
Olival; Ma – Matos; Sap – Sapal; Art – Áreas artificializadas; Jun – Juncal; Eint – Estuário – zona intertidal; Euc – Eucaliptal;
Prai – Supratidal arenoso; Can – Caniçal; Dun – Dunas; Esub – Estuário – zona subtidal; Lart – Lagoa artificial; Vex –
Vegetação exótica.

5.7.1.5 ÁREAS ECOLOGICAMENTE SENSÍVEIS
5.7.1.5.1

METODOLOGIA ESPECÍFICA

As áreas ecologicamente sensíveis no contexto da área de estudo foram identificadas através da
sobreposição desta com:







A delimitação das áreas Classificadas presentes;
A delimitação de outras classificações que evidenciem o valor ecológico do território (IBA,
Heath & Evans, 2000; outras áreas prioritárias para conservação, ICNB, 2010c);
A delimitação de habitats naturais e seminaturais de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de
24 de abril, na sua redação mais atual, a partir dos levantamentos de campo efetuados no
âmbito do presente estudo;
A localização de espécies legalmente protegidas (anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de
abril, e outros diplomas legais), ou outras espécies importantes do ponto de vista da
conservação no contexto do presente projeto de acordo com os levantamentos efetuados,
dados cedidos e bibliografia disponível;
Os biótopos com maior valorização, de acordo com a presença das espécies relevantes para
conservação, tal como definidas na Tabela 5.63.

Qualquer área que evidenciasse algum dos valores previamente listados foi classificada como área
sensível. A área de estudo coincidente com Áreas Classificadas foi classificada como muito sensível. As
áreas que evidenciaram sobreposição das restantes áreas previamente listadas, nomeadamente
respeitantes à flora e à fauna, foram consideradas muito sensíveis (por exemplo, áreas com
sobreposição de habitats naturais e biótopos importantes).
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5.7.1.5.2

CARACTERIZAÇÃO

As áreas ecologicamente sensíveis estão representadas nas Figura 5.136 e Figura 5.137 –
enquadramento regional, e na Figura 5.138 – enquadramento local (para maior detalhe consultar os
Desenhos 4.6 e 4.7 do Volume IV - Anexo Cartográfico).
Para além da presença das Áreas Classificadas do Estuário do Tejo (Figura 5.136), é de destacar que as
áreas críticas e muito críticas para aves aquáticas (ICNB, 2010c) têm correspondência com os valores
encontrados no âmbito da caracterização ecológica efetuada, sobretudo destacando as salinas do
Samouco, a nordeste da BA6 e as áreas de alimentação intertidais na margem sul da península da BA6
(Figura 5.137).
Relativamente às áreas sensíveis de enquadramento local, há a destacar toda a margem norte da
península da BA6 dada a sua sobreposição e estreita proximidade com as Áreas Classificadas do
Estuário do Tejo; e uma faixa de vegetação de sapal, que configura a presença de habitats naturais nos
termos do DL n.º 140/99 na sua redação atual e que constitui um dos biótopos mais importantes para
a fauna. Ambas estas áreas foram classificadas como muito sensíveis (Figura 5.138).
A margem sul da península da BA6, e zonas mais centrais da península que compreendem habitats
mais naturalizados foram classificadas como áreas sensíveis.
É de realçar a sobreposição da pista 01/19, incluindo a extensão projetada, e das acessibilidades
projetadas a norte com áreas muito sensíveis. A norte estas áreas tem correspondência com a zona se
sobreposição com o SIC Estuário do Tejo e a sul com o atravessamento da faixa de sapal acima referida
(Figura 5.138).

Figura 5.136 – Enquadramento regional das áreas ecologicamente sensíveis (ICNF, 2018)

249

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES  RELATÓRIO SÍNTESE
VOLUME II.B – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E SUA EVOLUÇÃO SEM PROJETO
JULHO 2019  VERSÃO 02

Figura 5.137 – Enquadramento regional das áreas de proteção para fauna (ICNB, 2010c)

Figura 5.138 – Enquadramento local das áreas ecologicamente sensíveis
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5.7.1.6 CONECTIVIDADE ECOLÓGICA
5.7.1.6.1

INTRODUÇÃO

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB, Resolução do
Conselho de Ministros n.º 152/01, de 11 de outubro, atualmente em revisão) consagra a constituição
de uma Rede Fundamental de Conservação da Natureza, que foi estabelecida pelo Decreto-Lei n.º
142/2008, de 24 de julho. Esta Rede integra as áreas nucleares de conservação da natureza e da
biodiversidade integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC, por sua vez incluindo as
áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas, áreas da Rede Natura 2000 e pelas demais áreas
classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português) e pelas
áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), de Reserva Agrícola Nacional (RAN) e do Domínio Público
Hídrico (DPH), enquanto áreas de continuidade que estabelecem ou salvaguardam a ligação e o
intercâmbio genético de populações de espécies selvagens entre as diferentes áreas nucleares de
conservação, contribuindo para uma adequada proteção dos recursos naturais e para a promoção da
continuidade espacial, da coerência ecológica das áreas classificadas e da conectividade das
componentes da biodiversidade em todo o território, bem como para uma adequada integração e
desenvolvimento das atividades humanas.
Nos termos da revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) (Decreto-Lei
n.º 80/2015, de 14 de maio), os programas regionais estabelecem a política ambiental a nível regional,
incluindo a estrutura ecológica regional de proteção e valorização ambiental (Figura 5.139), traduzida,
no âmbito local, pela definição da estrutura ecológica para efeitos de proteção e de valorização
ambiental municipal.

Figura 5.139 – Rede Ecológica Metropolitana constante da Proposta Técnica de Alteração ao PROT-AML de 2010
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No que diz respeito aos corredores ecológicos, realça-se a representação de um Corredor Estruturante
Primário, que estabelece a interligação e a conectividade ecológica entre Áreas Estruturantes
Primárias, neste caso entre as Áreas Classificadas do Tejo e do Sado, a cerca de 10 km a nordeste da
localização do Aeroporto do Montijo (CCDR-LVT, 2010). É de salientar que este Corredor foi
estabelecido essencialmente com base em critérios paisagísticos e de ocupação do solo.
De referir, ainda, a presença de vários Corredores Estruturantes Secundários (CCDR-LVT, 2010), que
acompanham, maioritariamente, linhas de água, vales e respetivas margens, com maior importância
regional, representando as ligações hídricas e ecológicas. Na área em análise, estes estão delineados,
essencialmente, acompanhando as linhas de água que se constituem como tributários para o canal do
Montijo e entre este a as linhas de águas tributárias das áreas húmidas entre Sarilhos Grandes e
Sarilhos Pequenos e junto à Quinta do Esteiro-Furado.
Tendo em conta o elevado grau de artificialização da paisagem, sobretudo da componente terrestre,
da área da BA6, o tema da conetividade ecológica torna-se mais relevante para a fauna com mais
mobilidade e, no que diz respeito ao Projeto em análise, para as espécies que utilizam este espaço
aéreo. No entanto, a área da BA6 não se encontra abrangida por nenhum corredor estruturante
primário nem por nenhum corredor estruturante secundário. De referir que os corredores secundários
terão um papel relevante na conectividade em meio urbano, dado que foram delimitados sobre a
vegetação ripícola que acompanha as linhas de água tributárias dos arcos ribeirinhos sul e norte da
AML.
Como exposto na caracterização da comunidade de quirópteros (subcapítulo 5.7.1.3.5.2), a área de
estudo e área envolvente não são particularmente relevantes, quer a nível de diversidade e
abundância, quer a nível de escassez de locais de abrigo disponíveis.
Pelos motivos atrás descritos, no presente subcapítulo será focada em particular a conetividade
ecológica no que diz respeito à comunidade avifaunística.
5.7.1.6.2

ENQUADRAMENTO E ESTUDOS PRÉVIOS

Não existe, à data, informação factual e sistemática que permita documentar os padrões espaciais de
deslocação de aves na região global do Estuário do Tejo, quer a nível diário, acompanhando os ciclos
de maré, quer a nível sazonal, quer anual, correspondente à variação de efetivos, nomeadamente,
devido aos fluxos migratórios.
Contudo, nos últimos anos foram desenvolvidos diversos estudos que permitiram a obtenção de dados
relativos a movimentos de algumas espécies neste Estuário. Seguidamente, são referidos alguns dos
resultados mais relevantes no contexto do presente Projeto:
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Moreira (1999), obteve evidências de que sazonalmente, diferentes áreas do Estuário
assumem diferentes importâncias para aves limícolas – nomeadamente, a zona sul do
Estuário, que não possui proteção legal e é frequentada por um número muito elevado de
efetivos durante a época de invernada. Durante os períodos migratórios, o padrão de
distribuição de aves no Estuário foi distinto (Moreira, 1999);



Dias et al. (2006) observaram que os pilritos-de-peito-preto tendem a manter-se fiéis aos
refúgios de preia-mar durante os períodos de invernada, e que tendem também, durante o
inverno, alimentar-se nas áreas intertidais na proximidade do refúgio de preia-mar utilizado mais de 80% das aves capturadas num determinado refúgio foram encontradas a alimentar-se
a menos de 5 km do mesmo. Obtiveram também evidências de que o número de aves em
alimentação é bastante reduzido a distâncias superiores a 5 km de refúgios potenciais (Dias et
al., 2006). Apesar deste estudo ter sido focado apenas no pilrito-de-peito-preto, outros
autores observaram um padrão idêntico para outras espécies de aves limícolas;



Lourenço & Alves (2009) mapearam movimentos de aves em arrozais, da zona norte do
Estuário para a zona sul, com base em observações de aves marcadas e dados de radioseguimento. Para milherangos (mais abundante) e colhereiros, apresentam rotas que
sobrevoam a zona da BA6 (Lourenço & Alves, 2009);



Martins et al. (2015) encontraram um padrão semelhante ao descrito por Moreira (1999), no
que concerne à utilização de diferentes áreas geográficas, no Estuário, pelo pilrito-de-peitopreto durante a invernada (período em que a zona sul do Estuário, não protegida, foi utilizada
por grande número de efetivos) e durante o período de migração (prevalência de utilização do
setor norte do estuário, área legalmente protegida).

Para além dos estudos acima referidos, no âmbito do presente Projeto, foram efetuados dois estudos:
i) Estudos com Radar do Movimento das Aves na BA6 e ii) Estudos com Radar do Movimento das Aves
na Ponta da Erva, que permitiram também recolher dados sobre os movimentos de deslocação de
aves nas zonas amostradas. Os referidos estudos, realizados com o objetivo principal de suportar a
avaliação de riscos de colisão de aves com aeronaves, constam do Volume III – Anexo 13.1. Nos
subcapítulos seguintes sistematizam-se as principais conclusões passíveis de inferir, a partir dos dados
recolhidos nos dois estudos de radar realizados.
Salienta-se ainda que no âmbito da realização do EIA do Novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro
de Alcochete (DHV et al., 2010) foi igualmente realizado o Estudo dos Movimentos de Avifauna com
Radar.
O Estudo dos Movimentos de Avifauna na Zona de Implantação do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL),
estudo desenvolvido pela NEMUS em 2010 para a NAER – Novo Aeroporto, S.A., foi o trabalho mais
completo e sistemático, até à data, realizado sobre os movimentos de aves, utilizando o sistema de
radar. O estudo foi realizado ao longo de um ano, e teve os seguintes objetivos: i) a caracterização dos
movimentos das aves na área de implantação do NAL, ii) a análise de risco de colisão de aves com
aeronaves, iii) proposta de medidas de controlo da avifauna e de recomendações relativas aos planos
de monitorização.
Por se ter centrado na caracterização dos movimentos na área de implantação do NAL (na área do
Campo de Tiro de Alcochete), não fornece informação que espacialmente se sobreponha com a área
de intervenção do Aeroporto do Montijo. A faixa de 12 km monitorizada em redor das duas
localizações do sistema de radar do estudo dos movimentos no NAL não se sobrepõe à área de
varrimento do radar de monitorização da avifauna colocado, quer na BA6, quer na Ponta da Erva (ver
Figura 5.140).
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Figura 5.140 – Áreas amostradas nos estudos com radar do movimento das Aves: no NAL de Alcochete, na BA6 e na Ponta
da Erva
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Em termos gerais, o estudo de radar realizado pela NEMUS para a NAER em 2010 baseou-se em 4000
horas de recolha de dados pelo radar de banda S (varrimento horizontal), a que corresponderam cerca
de 5 milhões de movimentos. A grande maioria dos movimentos registados com o radar correspondeu
a rotas curtas (locais), tendo apenas ocasionalmente sido registados movimentos com rotas extensas.
Ainda de acordo com aquele estudo, na zona mais a sul, mais próxima da localização da BA6, que
corresponde a uma área mais urbanizada com agricultura mais intensiva, a proporção de movimentos
registados foi inferior à restante área monitorizada. Não foram detetados movimentos de rotas
extensas na área monitorizada mais próxima da localização da BA6. No entanto, é de realçar que neste
tipo de estudos se verifica um decréscimo de detetabilidade com a distância ao radar, pelo que este
padrão pode não ser fidedigno.
Na zona monitorizada mais próxima da BA6 foram registados movimentos predominantemente de
direção entre sul e sudoeste (NEMUS, 2010), portanto, na direção da BA6. Os dados de movimentos
obtidos pelo radar não permitem, na globalidade, a identificação até à espécie dos indivíduos
detetados. Deste modo, não é possível analisar a globalidade dos padrões observados relativamente
às espécies mais relevantes do ponto de vista da conservação; essa análise apenas é possível para a
fração dos dados daquele estudo (menor) validados pelos observadores, que permitiu a identificação
das espécies registadas durante um ano no estudo de radar do NAL. As observações de campo
complementares, realizadas apenas por observadores e sem recurso a radar, foram realizadas apenas
na área de implantação do NAL (NEMUS, 2010), localização demasiado distante da localização da BA6
para permitir qualquer inferência de possível passagem por esta área.
Entre os grupos de aves detetados, aqueles que voaram a alturas que comportam riscos globais de
colisão mais elevados não incluem maioritariamente, e em geral, espécies relevantes do ponto de vista
da conservação (NEMUS, 2010). As zonas onde se registaram maiores intensidades de registos de
movimentos incluíram as zonas contíguas ao Estuário do Tejo (NEMUS, 2010). No entanto, estes locais
não abrangem a localização da BA6 nem a sua envolvência mais próxima: as representações destas
áreas de maior intensidade de movimentos distam aproximadamente 10 km do perímetro da BA6
(NEMUS, 2010).
5.7.1.6.3

ESTUDOS COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES NA BA6

No âmbito do presente EIA, e conforme referido anteriormente, a área prevista para a implementação
do Aeroporto do Montijo foi alvo de um estudo de monitorização da avifauna com recurso a radar de
banda S (horizontal) e a radar de banda X (vertical) centrado na BA6: “Estudo dos Movimentos de
Avifauna no âmbito do projeto do Aeroporto do Montijo na BA6(2016/2017)” (Volume III – Anexo
13.1). Neste estudo o radar foi posicionado junto à Pista 01/19, cobrindo uma coroa de 12 km (nas
primeiras 4 campanhas), a qual foi necessário reduzir posteriormente para 8 km para permitir a
obtenção de informação de qualidade sem perda de informação relevante. Esta redução foi mesmo
uma sugestão do ICNF no sentido de ganhar precisão na informação dos registos por varrimento de
radar, atendendo a experiências anteriores, nomeadamente do próprio NAL, onde o varrimento com
maior amplitude leva à perda da qualidade da informação obtida.
O estudo de radar na BA6 decorreu durante um ano (de dezembro de 2016 a novembro de 2017), e foi
composto por 8 campanhas discretas, distribuindo-se de modo diferenciado, em função da
importância sazonal das migrações das aves e nos movimentos destas no Estuário. As campanhas
começaram por decorrer com uma duração de 5 dias de registos contínuos, acompanhados de
observação das aves e foram posteriormente reforçadas para 14 dias de registo contínuo, a partir da
campanha de julho de 2017.
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O estudo dos movimentos de aves com radar, na envolvência da BA6, teve como objetivos principais,
os seguintes:




Recolher informação completa e precisa sobre os movimentos de aves na área da BA6 e sua
envolvência, com especial incidência sobre o espaço aéreo abrangido pelos cones de aproximação
da pista 01/19 com disposição sul-norte da Base Aérea do Montijo;
Avaliar o grau de risco para a segurança aeronáutica representado pela avifauna existente na área
de estudo da BA6 e sua envolvência;
Recolher informação complementar na área da Ponta da Erva, durante os meses de agosto,
setembro e novembro, para a avaliação complementar dos impactes ambientais sobre a avifauna
decorrentes da utilização da Base Aérea do Montijo como aeroporto civil.

Tendo o estudo dos movimentos de aves com radar sido desenvolvido em simultâneo com os
trabalhos da componente de ecologia do EIA, os aspetos mais relevantes para a conservação da
natureza e da biodiversidade foram analisados com base nas conclusões dos relatórios
correspondentes.
É importante sublinhar que não existem dados de movimentos de aves a nível de todo o estuário, de
forma a permitir interpretar que proporção de efetivos utiliza nas suas deslocações, diárias ou
sazonais, o espaço aéreo da área da BA6. No entanto, é possível verificar a presença de deslocações de
indivíduos de espécies relevantes do ponto de vista da conservação (considerar-se-ão, em geral, as
espécies detetadas pelo estudo do radar de forma não ocasional). A informação recolhida permite
também avaliar a frequência e regularidade destes movimentos, relativamente a estas espécies,
embora não seja possível aferir a sua representatividade a nível do Estuário nem a nível das Áreas
Classificadas do Estuário do Tejo.
Tal como já referido, o estudo de movimentos de aves com radar na BA6 recolheu informação a partir
de duas fontes principais: dados de observadores e dados captados pelo radar.
Os dados captados pelo radar são categorizados em grandes grupos, não permitindo a identificação
até à espécie, exceto nas situações em que os dados foram validados pelos observadores (e, ainda
assim, frequentemente a validação incidiu sobre o grupo de espécies e não sobre espécies concretas,
nomeadamente por questões relativas à distância de observação). Relativamente ao período noturno,
não é possível realizar validação visual dos alvos, desconhecendo-se quais as espécies envolvidas nos
movimentos detetados durante este período. Deste modo, no que diz respeito à conservação da
natureza e da biodiversidade, são realçados seguidamente os grupos de espécies que no contexto da
área de estudo e envolvência assumem maior relevância, nomeadamente patos, aves de rapina,
flamingos, garças e afins, andorinhas-do-mar e limícolas.
Entre os grupos avifaunísticos mais frequentemente identificados na área durante o dia, os patos
(McNeil et al. 1992) e as limícolas (Sitters et al. 2001, Lourenço et al. 2008, Santos et al. 2010) são
aqueles que mais frequentemente apresentam atividade durante a noite. Assim, boa parte dos
movimentos detetados pelo radar horizontal no período noturno deverão corresponder a movimentos
daqueles grupos entre áreas de alimentação localizadas nas zonas de vasa ou nas áreas costeiras do
Estuário.
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De uma forma geral, e ao longo de todas as campanhas de amostragem, o número de movimentos
detetados pelo radar foi elevado num raio de 5 km, sobretudo ao longo da margem esquerda do
tronco principal do Rio Tejo e dos Canais do Montijo e da Moita/Alhos Vedros. Estas zonas incluem
extensas áreas de plataforma de vasa intermareal, bem como antigas salinas e manchas de sapal, que
proporcionam habitats de alimentação e repouso adequados a grande número de espécies que
ocorrem nesta região, das quais se destaca o grupo das limícolas. De facto, o radar detetou um
número significativo de movimentos nestas zonas, provavelmente referentes a deslocações de aves
entre áreas de alimentação ou entre estas e zonas de repouso. A área do tronco principal do Tejo
abrangida pelo radar é também bastante utilizada como zona de passagem entre a zona norte do
Estuário (ex: Pancas, mouchões do Tejo) e as zonas mais a oeste, nomeadamente a foz e os diversos
braços da zona sudoeste do Estuário do Tejo (ex: sapal de Corroios, sapal do rio Coina). Assim, os
movimentos detetados pelo radar incluem certamente movimentos locais e movimentos de maior
amplitude de atravessamento do Estuário.
A zona a sul – sul-sudoeste do radar da BA6 (a oeste da Ilha do Rato) abrange a ligação do canal do
Montijo ao tronco principal do Tejo, onde seria de esperar um grande número de movimentos de aves.
No entanto, a densidade de alvos detetados nesta zona foi inferior à das áreas circundantes em grande
parte das campanhas. Esta variação poderá dever-se ao efeito de possíveis zonas de sombra (isto é,
obstáculos à propagação normal do feixe do radar horizontal) criadas pelos hangares e outros edifícios
da BA6, que dificultaram a deteção de alvos a menor altura, dado que não é crível que nas referidas
zona haja uma menor passagem de aves do que na sua envolvência imediata.
Também seria de esperar uma maior densidade de alvos detetados na área das salinas do Samouco,
onde se verificam movimentos de aves frequentes, não só entre tanques como entre estes e as
plataformas de vasa circundantes. No entanto, este tipo de movimentos ocorre maioritariamente a
baixa altura sendo, por isso, de difícil deteção tanto para o radar como para os observadores visuais,
devido à existência de diversos obstáculos (árvores, edifícios) em redor dos pontos de observação na
BA6.
No que respeita aos movimentos de atravessamento da área da BA6, destacam-se três eixos de
atravessamento principais: 1) a este da Pista 01/19, entre o canal do Montijo e o mar da Palha a norte
da BA6; 2) na direção noroeste-sudeste passando perto do local do radar; e 3) na direção este - oeste,
passando a sul do radar (no extremo sul da BA6). Em termos de grupos de espécies mais relevantes do
ponto de vista da conservação da natureza e da biodiversidade, destacam-se, no mês de fevereiro, no
quadrante sudoeste, a prevalência de movimentos de limícolas e nas campanhas de setembro e
outubro a intensificação no número de movimentos durante o período noturno e a maior utilização do
troço principal do Rio Tejo, que poderá ser utilizado como rota migratória por muitas aves,
nomeadamente limícolas. Nos restantes períodos, as espécies mais prevalentes não são
particularmente relevantes no que diz respeito à conservação da natureza.
Os dados das observações visuais obtidas pelos observadores fornecem informação essencialmente
acerca dos movimentos locais, devido ao limite espacial de observação. Nestes registos, os indivíduos
são identificados até à espécie, sempre que possível, permitindo a realização, no presente capítulo, de
uma análise direcionada para as espécies mais sensíveis do ponto de vista da conservação. A consulta
e visualização dos dados totais e finais (para todas as espécies) obtidos nestas amostragens podem ser
consultados no estudo dos movimentos de aves com radar (Volume III – Anexo 13.1).
Foram registados, por observadores, os movimentos das aves na área da BA6, a partir dos dois pontos
de observação. As espécies detetadas consideradas relevantes para conservação da natureza estão
listadas na Tabela 5.71.
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É importante notar que a referida tabela não expressa essencialmente uma intensidade de utilização.,
ou seja, os quantitativos consistem em efetivos acumulados da monitorização dos movimentos ao
longo dos dias de amostragem. Assim, um valor elevado (de deslocações) tanto pode evidenciar um
número elevado de indivíduos como uma utilização muito frequente de determinada zona, pelos
mesmos indivíduos, ao longo do período de amostragem. De referir, ainda, que de acordo com a
metodologia de amostragem do estudo do radar, o registo das espécies foi direcionado para as aves
de médio/grande porte (tamanho maior ou igual ao de uma rola Streptopelia spp.), e para bandos com
mais de 10 indivíduos de qualquer espécie.
Da tabela ressalta o número elevado de espécies que aparentam uma utilização regular da área
monitorizada: mais de 60% dos taxa ocorreram em pelo menos três dos períodos de amostragem. Este
padrão é também evidenciado pela elevada percentagem de espécies detetadas face às espécies totais
inventariadas para a área de implantação (Volume III - Anexo 6.2).
Seguidamente, são sintetizados os resultados obtidos para as espécies mais relevantes do ponto de
vista de conservação. Estes resultados consistem numa subamostra das observações visuais,
correspondente a estas espécies, de cada grupo considerado e analisado no âmbito dos relatórios do
estudo dos movimentos de aves com radar. No caso dos anatídeos, visto todas as espécies abrangidas
serem consideradas relevantes do ponto de vista de conservação, os resultados podem ser
consultados diretamente no (Volume III – Anexo 13.1). O mesmo se verifica relativamente ao total de
espécies de aves detetadas através do equipamento de radar.
Os resultados sublinham a amplamente descrita importância do Estuário do Tejo durante os períodos
migratórios e de invernada.
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Tabela 5.71– Número de indivíduos de espécies confirmadas através de observações visuais no âmbito do estudo de movimentos de aves com radar com estatutos de ameaça a nível nacional
(Cabral et al., 2005), europeu (SPEC 1 e 2 - Species of European Conservation Concern, Birdlife, 2017) ou incluídas no Anexo A-I do DL 140/99 (DL). Res – residente, Vis – visitante invernante,
MgRep – migrador reprodutor, Rep – reprodutor, MP – migrador de passagem, Oc – ocasional
CAMPANHAS
ESPÉCIES
Nome científico
Egretta garzetta

Nome comum
Garça-branca

2016
Fenologia
Res

2017

dez

jan
2

fev
2

Egretta sp.

abr/mai
5

21

jul

set

out

nov

70

66

79

1

115

44

110

6

22

1

Ciconia ciconia

Cegonha-branca

MgRep

Plegadis falcinellus

Ibis-preto

Vis/MP

Platalea leucorodia

Colhereiro

MgRep/Vis

Phoenicopterus roseus

Flamingo

Vis

Tadorna tadorna

Pato-branco

Pernis apivorus

Bútio-vespeiro

MP

Elanus caeruleus

Peneireiro-cinzento

Res

Milvus migrans

Milhafre-preto

MgRep

Hieraaetus pennatus

Águia-calçada

MgRep

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

MP

Circus aeruginosus

Águia-sapeira

Res/Vis

34

Circus cyaneus

Tartaranhão-cinzento

Vis

1

Circus pygargus

Águia-caçadeira

MP

Circus sp.

Tartaranhão

Accipiter gentilis

Açor

Falco peregrinus

Vis/MgRep

3

7

2

1

90

23

19

7

21

58

77

129

35

100

41

204

65

8

191

2

2

22

4

4
1

29

23

3

1

40

40

3

6

28

17

12

6

15

12

11

24

1

3

1

6

1

20

34

47

13

36
1

1
3

1

2

Res/Vis

4

4

Falcão-peregrino

Vis

2

1

Pandion haliaetus

Águia-pesqueira

Vis

16

15

12

Haematopus ostralegus

Ostraceiro

Vis

12

55

143

Himantopus himantopus

Pernilongo

Res/MP

1
1

2

27

4

4

5

2

1

7

162

28

20

4

11

14

10

4
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CAMPANHAS
ESPÉCIES
Nome científico

Nome comum

2016
Fenologia

2017

dez

jan

fev

abr/mai

jul

set

out

Recurvirostra avosetta

Alfaiate

Rep/Vis

Burhinus oedicnemus

Alcaravão

Res/Vis

Charadrius alexandrinus

Borrelho-de-coleira-interrompida

Rep/Vis

161

30

Charadrius hiaticula

Borrelho-grande-de-coleira

Vis

58

5

Pluvialis apricaria

Tarambola-dourada

Vis

1595

559

Pluvialis squatarola

Tarambola-cinzenta

Vis

8

3

70

Pluvialis sp.

Tarambola

Vis

100

10

Vanellus vanellus

Abibe

Vis

10

4

Calidris alba

Pilrito-das-praias

Vis

Calidris minuta

Pilrito-pequeno

Vis

Calidris alpina

Pilrito-de-peito-preto

Vis

Calidris sp.

Pilrito

Vis

Charadrius sp.

Borrelho

Calidris/Charadrius sp.

Pilrito/ Borrelho

Limosa limosa

Milherango

Vis

3

Limosa lapponica

Fuselo

Vis

60

Limosa sp.

Fuselo

Vis

4

Numenius arquata

Maçarico-real

Vis

1

Numenius phaeopus

Maçarico-galego

Vis

Numenius sp.

Maçarico

Vis

Tringa nebularia

Perna-verde

Vis

Tringa totanus

Perna-vermelha

260

nov

1
2

19

8

30
26

21

19

11

5

19

1595

3

22

1
13

2

102

114

66

1

100

350

50

8

36

41

49

15

222

30

10

22

250

4

32

50

2

2

83

Rep/Vis

80

40

11

39

75

6

4

9

3

5

10

80

105

22

2
30
3

30

41

12

43

CAMPANHAS
ESPÉCIES
Nome científico

Nome comum

2016
Fenologia

2017

dez

jan

Tringa sp.

abr/mai

jul

set

out

nov

1

Arenaria interpres

Rola-do-mar

Vis

Larus melanocephalus

Gaivota-de-cabeça-preta

Vis

Hydroprogne caspia

Garajau-grande

Vis

Thalasseus sandvicensis

Garajau

Vis

Sterna hirundo

Gaivina

MgRep/MP

Sternula albifrons

Chilreta

MgRep

Sterna sp.

Gaivina

Streptopelia turtur

Rola-brava

Asio flammeus

Coruja-do-nabal

Vis

Anthus pratensis

Petinha-dos-prados

Vis

TOTAL

fev

27
49

164

3
67

46

74

9

1
15

7

19

151

113

113

7

1

2

1
MgRep

4

9

260

2

24

26

2

15

63
1

36

40

50

679

2353

1471

109
387

1079

1258

1022

1140
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Tabela 5.72– Padrões de utilização espacial das espécies mais relevantes do ponto de vista de conservação de acordo com os elementos constantes do Estudo com Radar na BA6 do
Movimento das Aves
GRUPOS

ESPÉCIES

PADRÕES DE UTILIZAÇÃO

Aves de Rapina

Bútio-vespeiro, peneireiro-cinzento,
águia-calçada, águia-cobreira, águiasapeira, tartaranhão-cinzento, açor,
falcão-peregrino e águia pesqueira.
Estas espécies utilizaram, em geral,
mais intensamente a área terrestre
da BA6 e, menos frequentemente, a
área estuarina e costeira envolvente,
com quatro exceções: a águiasapeira, falcão-peregrino, milhafrepreto e águia-pesqueira.

A águia-pesqueira, para além de atravessar a área das pistas da BA6 também efetuou muitos voos sobre a zona estuarina; a águiasapeira foi observada frequentemente sobre a área estuarina (mas ainda com mais frequência na área terrestre). O falcão peregrino
foi observado geralmente sobre a linha de costa. Este padrão de movimentos é expectável tendo em conta a ecologia das espécies: a
águia-pesqueira alimenta-se essencialmente de peixe que captura nos corpos de água, a águia-sapeira frequenta tipicamente
diversos habitats estuarinos, incluindo zonas palustres e costeiras, sapais, arrozais, etc., e o falcão-peregrino alimenta-se de outras
aves, nomeadamente de aves limícolas e patos em zonas estuarinas, que por sua vez frequentam, nomeadamente, as zonas
intertidais (Catry et al., 2010). O milhafre-preto ocorreu sobre a zona terrestre e também sobre o estuário.
O padrão de utilização do espaço das espécies descritas, em termos gerais, manteve-se ao longo do ano, tendo a ocorrência das
mesmas correspondido à fenologia descrita para a área de estudo (Tabela 5.71). O bútio-vespeiro ocorreu apenas por uma ocasião,
na proximidade da zona da Pista 01/19.
Houve um claro predomínio das classes de altura mais baixas nos movimentos detetados (Figura 5.141). Contudo, as alturas
superiores põem mais dificuldades de amostragem aos observadores, podendo aqui registar-se um enviesamento relacionado com a
capacidade de deteção.

Este grupo inclui a garça-branca, o
íbis-preto, o flamingo e o colhereiro

As duas primeiras espécies utilizaram essencialmente a zona costeira envolvente à península da BA6, tendo o íbis-preto sido
observado apenas nos meses de julho e outubro. A garça-branca ocorreu em todas as campanhas e em maior abundância; no que diz
respeito à área terrestre, utilizou essencialmente a zona sudoeste da BA6, incluindo a zona da Pista 01/19.
O flamingo foi uma presença relativamente frequente na área da BA6 e sua envolvência. Ocorreu na zona costeira estuarina, tanto a
sul como a norte da península da BA6, incluindo na zona de extensão da pista 01/19 para sul e também na extremidade a norte. Em
meados de julho e de setembro foi quando evidenciou maior variabilidade de trajetórias, tendo ocorrido não só na zona costeira
como na área de terrestre, nomeadamente percorrendo trajetos longitudinais na zona da Pista 01/19.
O colhereiro utilizou a zona estuarina, mas também a zona terrestre, incluindo a zona da pista 01/19 (em setembro, em praticamente
toda a sua extensão); a distribuição dos movimentos sugere que a área da BA6 pode ser uma zona de passagem. A cegonha foi
raramente registada (embora, em termos fenológicos, só tenha estado ausente nas campanhas dos meses de julho e outubro), a
atravessar a área terrestre da península da BA6, incluindo a zona das pistas e a área estuarina para sul/sueste.
No que diz respeito às alturas de voo registadas para este grupo, mais uma vez as alturas mais reduzidas foram predominantes. De
realçar que a cegonha e o íbis-preto foram mais frequentemente registadas a alturas intermédias, superiores às das restantes
espécies (Figura 5.142).
O flamingo foi uma presença relativamente frequente na área da BA6 e sua envolvência. Ocorreu na zona costeira estuarina, tanto a
sul como a norte da península da BA6, incluindo na zona de extensão da pista 01/19 para sul e também na extremidade a norte. Em
meados de julho e de setembro foi quando evidenciou maior variabilidade de trajetórias, tendo ocorrido não só na zona costeira
como na área de terrestre, nomeadamente percorrendo trajetos longitudinais na zona da Pista 01/19.

Flamingos, Garças
e Afins
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GRUPOS

Limícolas

Gaivotas e
Andorinhas-domar

ESPÉCIES

PADRÕES DE UTILIZAÇÃO

Este grupo inclui o mais elevado
número de espécies, pelo que estas
serão analisadas em termos de
grupos
aproximadamente
homogéneos no que diz respeito à
sua ecologia e/ou tipo de ocorrência
na área.
Sete espécies de limícolas foram
registadas apenas por uma ou duas
vezes no âmbito das amostragens,
revelando uma utilização pouco
frequente
da
área:
alfaiate,
maçarico-real, rola-do-mar, pilritopequeno, pernilongo, fuselo e pernaverde.

O abibe, a tarambola-dourada e o alcaravão utilizam, na área de estudo, essencialmente zonas de pastagem, contrastando com a
maior parte das restantes espécies de limícolas, mais associadas aos biótopos estuarinos. Neste contexto, no âmbito das
monitorizações dos movimentos surgiram associadas a este tipo de ambientes na área amostrada, surgindo claramente associadas à
zona das pistas. De acordo com a sua fenologia no Estuário do Tejo, o abibe e a tarambola-dourada só estiveram presentes durante o
período de invernada; para além deste período, o alcaravão também foi registado em maio.
O padrão de alturas foi semelhante ao das espécies analisadas anteriormente (Figura 5.143).
Trajetos paralelos ao longo das zonas costeiras na zona estuarina, junto à margem, a norte e a sul da península da BA6, foram dos
percursos mais utilizados pela maioria das aves limícolas. Duas das espécies que estiveram na generalidade restritas a estas zonas
foram: o pilrito-das-praias (apenas na zona norte) e o perna-vermelha (zonas norte e sul, nesta última na zona de extensão projetada
da Pista 01/19).
Para além das zonas costeiras anteriores, algumas das espécies foram registadas também a realizar percursos de atravessamento
aproximadamente na direção norte-sul, ou sul-norte, da península da BA6, sobre a zona da Pista 01/19 ou na estreita proximidade
dessa localização. Alguns exemplos de espécies que evidenciaram este comportamento foram: o pilrito-de-peito-preto, a tarambolacinzenta, o maçarico-galego e o borrelho-grande-de-coleira.
O milherango frequentou todas as zonas anteriormente descritas, realizando, adicionalmente, outros trajetos paralelos à zona da
Pista 01/19.
O borrelho-de-coleira-interrompida utilizou com frequência as pistas atuais da BA6, incluindo a 01/19, sendo frequente a observação
de bandos pousados nestes locais em repouso, tanto nos topos norte e sul como noutras localizações ao longo da Pista 01/19.
Também se deslocou ao longo da zona costeira.
Apesar da altura de voo mais reduzida ser, em geral, predominante, há que destacar bandos de pilritos (Calidris sp.), Limosa sp. e de
perna-vermelha que voaram com alguma frequência a alturas de nível intermédio (Figura 5.143, Figura 5.144 e Figura 5.145).

Gaivota-de-cabeça-preta

A gaivota-de-cabeça-preta foi registada com frequência, entre julho e novembro, na maioria das vezes tratando-se de indivíduos
isolados. Ocorreu essencialmente nas zonas costeiras, realizando trajetos paralelos à costa (inclusivamente atravessando a zona de
extensão da pista 01/19 para sul), embora também tenha efetuado, mais raramente, alguns percursos paralelos à pista 01/19 e no
extremo sudoeste na península da BA6.
As andorinhas-do-mar mais comuns apresentaram um padrão semelhante de utilização da área: tanto o garajau como a chilreta
foram uma presença frequente, e efetuaram essencialmente trajetos paralelos à costa, sobre o estuário, sobretudo a norte da
península. O garajau foi registado em todas as campanhas, e a chilreta foi observada entre abril e setembro. O garajau foi mais
frequente nas zonas de cabeceira da pista 01/19 e na zona da extensão projetada da pista 01/19.
O garajau-grande (Hydroprogne caspia) foi registado com pouca frequência, apenas em duas campanhas de amostragem, efetuando
trajetos paralelos à costa, a norte da península da BA6. A gaivina (Sterna hirundo) foi registada apenas na campanha de julho, por
duas ocasiões, uma vez atravessando a pista 01/19, perpendicularmente, perto do seu extremo sul, e outra vez efetuando um trajeto
paralelo ao primeiro, junto à margem sul da península.
Todas estas espécies voaram essencialmente na classe de altura mais reduzida, à exceção do garajau, que voou com mais frequência
entre os 10 e 40 m de altura (Figura 5.146)
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GRUPOS

Coruja-do-nabal e
Passeriformes
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ESPÉCIES

PADRÕES DE UTILIZAÇÃO

Coruja-do-nabal, petinha-dosprados, rola-brava

A coruja-do-nabal é uma espécie essencialmente invernante, que surge nos estuários associada a habitats como sapais, caniçais,
margens de corpos de água, pastagens, terrenos agrícolas ou matos costeiros (Catry et al., 2010). Foi detetada apenas uma vez no
âmbito destas campanhas de observação, no extremo sul da pista 01/19. Foi registada na classe de altura mais reduzida (Figura
5.147).
A petinha-dos-prados foi registada durante o inverno, na zona do topo norte da pista 01/19 e numa zona restrita do setor sudoeste
da península da BA6, efetuando voos aproximadamente circulares. Foi registada maioritariamente na classe de altura mais reduzida
(Figura 5.147).
A rola-brava é uma espécie associada a habitats florestais, que foi registada com alguma frequência entre o final de fevereiro e o final
de julho, sobretudo no setor norte da pista 01/19, numa trajetória que a atravessa perpendicularmente, sobre a zona terrestre, e
também na zona sul da mesma pista. Esta espécie está presente noutras zonas da BA6, associada a habitats arbóreos.
Foi registada com frequência similar na classe de altura mais reduzida e na de 10-40m (Figura 5.147).

ALTURAS DE VOO

Figura 5.141 – Alturas de voo registadas para aves de rapina na área monitorizada por
observadores no âmbito do estudo de movimentos de aves com radar

Figura 5.142 – Alturas de voo registadas para flamingos, garças e afins, na área
monitorizada por observadores no âmbito do estudo de movimentos de aves com radar

Figura 5.143 – Alturas de voo registadas para limícolas (alcaravão, tarambola-dourada e
abibe), na área monitorizada por observadores no âmbito do estudo de movimentos de aves
com radar

Figura 5.145 – Alturas de voo registadas para limícolas, na área monitorizada por
observadores no âmbito do estudo de movimentos de aves com radar
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ALTURAS DE VOO

Figura 5.144 – Alturas de voo registadas para limícolas, na área monitorizada por
observadores no âmbito do estudo de movimentos de aves com radar

Figura 5.147 – Alturas de voo registadas para coruja-do-nabal e passeriformes, na área
monitorizada por observadores no âmbito do estudo de movimentos de aves com radar
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Figura 5.146 – Alturas de voo registadas para gaivotas e andorinhas-do-mar, na área
monitorizada por observadores no âmbito do estudo de movimentos de aves com radar

Em suma, de acordo com os dados disponíveis, durante o inverno, as gaivotas, limícolas e os corvosmarinhos foram os três grupos com maior representação nos movimentos de aves detetados. Os
andorinhões foram o grupo mais frequente nas campanhas de primavera e, sobretudo, de verão. As
gaivotas continuaram a ter uma presença importante fora do período de inverno.
O radar horizontal detetou, no conjunto das campanhas 3 064 889 de alvos (movimentos de aves), um
volume muito significativo de dados. É de realçar que estes dados se referem as aves de médio/grande
porte (tamanho maior ou igual ao de uma rola Streptopelia spp.) e a bandos com mais de 10 indivíduos
de qualquer espécie.
Observações nos mesmos locais daqueles amostrados no âmbito do estudo do radar confirmam que
estão presentes também, e efetuam trajetos na península da BA6, espécies de menor porte. Estas
foram, na generalidade, registadas no âmbito das amostragens da componente dos sistemas
ecológicos.
Não é possível quantificar a significância dos movimentos registados na área da BA6 para as espécies
mais relevantes em termos de conservação, face à globalidade do Estuário, pois não existem
estimativas a nível do Estuário com as quais possam ser comparados e porque os dados do radar
disponíveis se referem, à data, ao total de aves.
O elenco de espécies presentes revela bastantes diferenças relativamente ao estudo do NAL (Nemus,
2010) - o carácter estuarino da localização do Aeroporto do Montijo é muito mais evidente, como
expectável.
Mais importante, algumas das espécies registadas com maior frequência no NAL estavam muito
associadas aos habitats florestais aí presentes, sendo que, com a sua eliminação, seria expectável que
estas deixassem de aí ocorrer (Nemus, 2010).
No caso do Aeroporto do Montijo, para as espécies detetadas com mais frequência (nomeadamente
aves aquáticas), não é expectável que a eliminação da vegetação da zona de intervenção altere o seu
padrão de uso do espaço, incluindo-se neste grupo diversas espécies relevantes do ponto de vista da
conservação da natureza e da biodiversidade.
O elevado número de movimentos paralelos à zona costeira, sobre o estuário, pode indiciar que esta é
uma zona de passagem relevante para aves aquáticas, em termos de movimentos locais,
possivelmente entre zonas de repouso e de alimentação, ou entre estas últimas, bem como no âmbito
de movimentos migratórios de maior amplitude.
Diversas espécies relevantes do ponto de vista da conservação, efetuam também, com alguma
frequência, voos de atravessamento da Pista 01/19.
5.7.1.6.4

ESTUDOS COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES NA PONTA DA ERVA

No que concerne a envolvente do presente Projeto, cerca de 15 km a norte desta localização (na zona
da Ponta da Erva) há a destacar a presença de vastas áreas de arrozal que podem ser frequentadas,
como áreas de alimentação, por vários milhares de aves nas épocas do outono/inverno,
nomeadamente por várias espécies protegidas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril,
na sua redação atual.
É referida a ocorrência de voos de deslocação norte-sul, na direção da pista projetada no Aeroporto do
Montijo (Pista 01/19), a altitudes bastante elevadas, podendo atingir alguns milhares de metros (Vítor
Encarnação, comunicação pessoal).
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Estes movimentos serão efetuados, essencialmente, por cegonhas (Ciconia ciconia), gaivotas (Larus
sp.) (estas espécies podem também efetuar longos voos em movimentos circulares a grande altitude,
também na zona da Ponta da Erva), gansos (Anser anser) e ainda flamingos (Phoenicopterus roseus) ou
íbis-pretos (Plegadis falcinellus), embora estes dois últimos atinjam altitudes bastante menores (Vítor
Encarnação, comunicação pessoal). No que diz respeito à conservação da natureza e biodiversidade,
destas espécies realçam-se os gansos, invernantes em Portugal, incluídos no Anexo A-III do Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual. É no Estuário do Tejo que ocorrem a quase totalidade
dos indivíduos invernantes, podendo atingir efetivos de 1 500 a 5 000 aves no país.
O Estudo com Radar do Movimento das Aves na Ponta da Erva foi realizado com objetivo principal de
determinação do risco de colisão de aves com aeronaves, atendendo à utilização do espaço pela
avifauna e aos padrões diários de utilização da área em estudo. O desenho experimental foi elaborado
com base no objetivo principal do estudo e os resultados analisados em função do mesmo,
encontrando-se o estudo completo no (ver Volume III – Anexo 13.1),
Uma vez que a zona da Ponta da Erva e zona envolvente está inserida na RNET e ZPE do Tejo,
apresentam-se no presente subcapítulo uma análise sumária do estudo efetuado e resultados obtidos.
O estudo em questão surgiu da recomendação do ICNF, tendo esta entidade considerado relevante
que, para além da BA6, se estendesse a amostragem à zona da Ponta da Erva, devido à elevada
importância da mesma no contexto do Estuário do Tejo e ao facto do projeto do Aeroporto do Montijo
prever o sobrevoo da mesma por aeronaves, através de rotas de aterragem na Pista 19 e de
descolagem da Pista 01 do aeródromo (ver Desenho n.º 1.4, Volume IV – Anexo Cartográfico).
Seguindo as recomendações da mesma entidade, foram realizadas três campanhas discretas de
amostragem nos meses de agosto, setembro e novembro de 2017, tendo cada campanha tido uma
duração de 14 dias. O estudo abrangeu assim, em termos fenológicos para as aves, o final da época de
dispersão e o início da época de migração.
Foi utilizado o sistema de radar MerlinTM Avian Radar System, com a integração de duas componentes
de varrimento: horizontal (HSR) e vertical (VSR). O radar horizontal – HSR esteve em funcionamento a
4 milhas náuticas, o que se traduz numa área de amostragem com 7408 m de raio. Quanto à área
amostrada pelo radar vertical – VSR, esta correspondeu a uma faixa até uma distância de 1 milha
náutica. O estudo foi realizado a partir das instalações do Espaço de Visitação e Observação de Aves
(EVOA), onde o sistema de radar foi instalado.
É de referir que não existem dados de movimentos de aves a nível de todo o estuário, de forma a
permitir interpretar que proporção de efetivos utiliza nas suas deslocações, diárias ou sazonais. Mais
se acrescenta que, atendendo ao período de amostragem, duração e características do estudo, os
dados recolhidos não permitiram estabelecer padrões de uso do espaço ao longo do tempo na área de
estudo, que constituíssem informação relevante no contexto do Estuário.
O estudo realizado baseou-se na recolha de dados com base numa fonte principal, nomeadamente a
informação recolhida com o sistema de radar. Os dados recolhidos pelo radar constituem informação
relativa a alvos de aves (targets) e respetivos movimentos (rotas ou tracks), não sendo possível efetuar
uma relação direta entre o número de movimentos registados e o número de indivíduos presente. Não
obstante, constitui informação de grande utilidade, uma vez que os resultados se traduzem em
informação relativa à utilização da área pela comunidade em estudo durante todo o período diurno e
noturno.
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O sistema de radar não consegue, por si só, distinguir em que grupo funcional se insere cada alvo
tendo sido necessário complementar a deteção automática do radar com validação no terreno
(ground truthing), tendo para o efeito sido realizados trabalhos de campo por observadores
especialistas. Esta atividade consistiu em fazer a observação in loco dos objetos e associar essa
informação aos alvos que estavam a ser identificados automaticamente pelo radar. O objetivo desta
análise foi utilizar os registos validados para machine learning, “treinando” os classificadores
automáticos que permitiram, posteriormente, discriminar os restantes alvos detetados pelo radar,
desde que a amostra fosse robusta o suficiente para essa classificação. No estudo completo que se
apresenta no Volume III – Anexo 13.1, é apresentada a informação recolhida durante as sessões de
ground truthing, nomeadamente as espécies identificadas na área de estudo e grupos funcionais
considerados no âmbito do mesmo. Sublinha-se, contudo, que a listagem de espécies não pretende
corresponder à totalidade de espécies de aves presentes na área em questão (por não ser esse o foco
do estudo), mas sim às espécies observadas durante as sessões de ground truthing e que foram
relevantes na parametrização do radar.
Em termos de resultados globais para a atividade de aves, o número total de rotas de aves registadas
pelo radar horizontal no período amostrado foi de 22 413 07 (6 979 913 em agosto; 6 724 394 em
setembro; 8 708 763 em novembro). Ao nível dos padrões de atividade diária, verificaram-se padrões
muito semelhantes entre as três campanhas de amostragem, traduzindo-se em picos de atividade de
aves nos períodos do amanhecer e entardecer.
O número total de rotas registadas pelo radar vertical no período amostrado foi de 2 078 934 (626 809
em agosto; 1 028 536 em setembro; 423 589em novembro). No que respeita aos padrões de utilização
no plano vertical, verificou-se que a grande maioria dos movimentos de aves ocorre até à altitude de
2000 pés (610 metros).
No que concerne aos grupos de espécies, verificou-se que o grupo das gaivotas foi aquele que
apresentou um maior número de movimentos na área, provavelmente potenciado pelo grande
número de movimentos de indivíduos isolados. Os seguintes grupos com maior número de
movimentos classificados foram as cegonhas e outras planadoras, falconiiformes e aves aquáticas
grandes e médias.
Quanto à análise espacial, verificou-se que no mês de agosto, o maior número de movimentos
concentrou-se sobretudo na zona das lagoas do EVOA, e na área de lezíria imediatamente a norte. Na
campanha de setembro e novembro, pareceu ocorrer uma utilização relativa maior na área de vasa, e
de forma mais dispersa pela margem/sapal, a sul da localização do radar. Tal poderá ter sido motivado
pela presença em maior número de espécies limícolas, que dependem das zonas de vasa estuarina
para alimentação, e da vegetação halófila para refúgio, podendo assim estar a contribuir de forma
mais relevante para o total de movimentos registados pelo radar. Também a noroeste, na zona de
lezíria, se verificou um número elevado de movimentos, que durante os trabalhos de ground truthing
se concluiu corresponder a uma área com movimentações agrícolas, tendo sido observados grandes
aglomerados de gaivotas, cegonhas, íbis, garças e abibes, associado a esses movimentos agrícolas.
Por fim, de sublinhar que o resumo apresentado em termos de resultados deverá ser tido em conta
com cautela, uma vez que se baseou numa amostragem de 3 meses, estando forçosamente os grupos
de espécies presentes e respetivos movimentos associados, relacionados com o período fenológico em
que decorreu o estudo.
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Ressalva-se ainda que, no estudo completo dos movimentos de aves na Ponta da Erva (Volume III –
Anexo 13.1) os resultados expostos para o risco de colisão não são muito informativos relativamente à
conservação da natureza e da biodiversidade, já esse fator não contribui para a avaliação do risco de
colisão, o qual pretende, por sua vez, refletir a probabilidade de ocorrência de danos nas aeronaves,
numa perspetiva de segurança aeronáutica.

5.7.2 ECOLOGIA AQUÁTICA
5.7.2.1 INTRODUÇÃO
O presente subcapítulo tem como objetivo a caracterização da componente biológica aquática, da
zona do Estuário do Tejo onde é prevista a extensão para sul da Pista 01/19 da BA6, localizada no
Montijo. Com base na caracterização dos respetivos habitats estuarinos e das comunidades aquáticas,
será possível analisar com maior precisão os impactes ambientais e propor medidas de minimização
para esses mesmos impactes.
De acordo com Vasconcelos et al. (2007), o Estuário do Tejo encontra-se bastante afetado por
pressões antropogénicas, apesar de ter sido caracterizado como tendo a menor vulnerabilidade
natural de entre um conjunto de estuários nacionais. O elevado efetivo populacional dos municípios
circunjacentes ao Estuário, uma componente agrícola bem desenvolvida e o crescimento portuário e
industrial ao longo dos últimos anos têm contribuído para a degradação do sistema.
Os vários estudos realizados para o Estuário do Tejo e outros trabalhos de investigação permitiram
compilar a informação necessária para desenvolver este subcapítulo. Desta forma, a metodologia
utilizada baseou-se, sempre que possível, na consulta da bibliografia disponível (e.g., relatórios
técnicos vários, artigos científicos, outros EIA) sobre o Estuário do Tejo e, em particular, sobre a área
de estudo, apesar de nesta última, a informação específica ser bastante escassa.
Apesar do Estuário do Tejo ser um sistema relativamente bem estudado em termos biológicos - seja
pelo valor económico das espécies animais existentes, seja pela importância dos ecossistemas
presentes -, a inexistência ou a inacessibilidade de informação específica local levou a que a
caraterização da área de estudo fosse, maioritariamente, obviada com a consulta de informação
disponível para zonas relativamente próximas a esta (sendo perfeitamente aceitável a sua
extrapolação espacial).
Por esta razão, e pelo facto de parte dessa informação não estar devidamente atualizada, a
caraterização de algumas componentes biológicas locais bem como do atual estado ecológico, foi
complementada com a realização de uma campanha de amostragem pontual na zona da extensão da
pista 01/19 da BA6 Montijo e área envolvente, realizada em novembro de 2018, com vista à
caraterização das comunidades de plantas do sapal e dos macroinvertebrados bentónicos, bem como
do estado de perturbação destas e qualidade ecológica da área de estudo traduzida por aquelas
comunidades. Foi ainda contemplada, nesta campanha de amostragem, a determinação da
concentração de clorofila a como indicador (indireto) da biomassa fitoplanctónica (ver Volume III –
Anexo 5.2).
Os ecossistemas de transição, como os estuários, estão, reconhecidamente, entre os ecossistemas
aquáticos de maior valor ecológico e económico do planeta. Sendo dos mais produtivos, apresentam
uma elevada disponibilidade de nutrientes, abundância e diversidade de produtores primários,
diversidade de habitats e riqueza faunística e florística aquáticas (Costanza et al., 1997). Muitas
espécies ictíicas de elevado interesse comercial utilizam estes habitats de forma permanente ou
ocasional como nursery (viveiro), sendo que os estuários poderão ainda fazer parte das rotas de
migração de peixes diádromos e constituírem importantes áreas de alimentação para aves invernantes
e migradoras (McLusky & Elliott, 2004; Odum, 1983).
270

A fauna aquática presente na área de estudo e, potencialmente, afetada pela implementação do
Projeto, contempla as comunidades biológicas do fitoplâncton, microfitobentos, macrófitas,
zooplâncton (incluindo o ictioplâncton), macroinvertebrados bentónicos, macroinvertebrados
nectónicos e ictiofauna estuarina. Estas comunidades biológicas são devidamente caracterizadas, tal
como se descreve nos próximos subcapítulos. Tendo em conta a exploração dos recursos haliêuticos e
a sua importância para as comunidades de pescadores locais, contemplou-se ainda, a caracterização
da pesca profissional, marisqueio e pesca lúdica na área de estudo.

5.7.2.2 COMUNIDADES BIOLÓGICAS
5.7.2.2.1

FITOPLÂNCTON

O fitoplâncton (comummente designado por microalgas) define-se como a comunidade de
microrganismos fotossintéticos que contribuem, parcialmente ou em grande parte, para a assimilação
do carbono orgânico e a sua transferência na cadeia alimentar. Constituem o fitoplâncton, algas
microscópicas, unicelulares, isoladas ou coloniais, e filamentosas que flutuam na coluna de água,
preferencialmente, na superfície (Boney, 1975; Bold, 1985; Eskinazi-Leça et al., 2004). O conhecimento
da comunidade fitoplanctónica é muito importante dado que estes organismos são, na sua grande
maioria, dotados de pigmentos fotossintéticos, como a clorofila a, constituindo o primeiro elo das
cadeias alimentares aquáticas (Odum, 1971).
O desenvolvimento sazonal, espacial e a sucessão das populações fitoplanctónicas encontra-se
fortemente associado aos fatores ambientais, tais como a intensidade luminosa, a temperatura
atmosférica e o caudal do rio. Os parâmetros físico-químicos da água, tais como temperatura,
turbidez, oxigénio dissolvido, pH e nutrientes orgânicos e inorgânicos, têm igualmente um papel
determinante no desenvolvimento destes organismos (Harris, 1986; Reynolds, 2006). As interações
bióticas relacionadas com a cadeia trófica podem, igualmente, regular as variações sazonais desta
comunidade (Amstrong, 1994; Caroco et al., 1997; Carpenter et al., 1987), contudo o efeito destes
fatores é demasiado complexo devido ao input de água doce e às marés (Alpine & Cloern, 1992;
Cloern, 1996; Pennock & Sharp, 1986). A sazonalidade e, por conseguinte, as variações de entrada de
água doce no estuário, são os principais fatores responsáveis pelas flutuações de frequência reduzida
na comunidade fitoplanctónica, contrariamente, à variabilidade que ocorre com frequência elevada
resultante das oscilações mareais (Aksnes & Lie, 1990; Cloern, 1991).
Os estuários apresentam, na sua generalidade, diferenças geomorfológicas muito grandes, resultando
em padrões de circulação, batimetria, gradientes horizontais e verticais e dinâmica temporal muito
diferentes, específicos de cada sistema (Monbet, 1992), sendo por isso fundamental estudar e avaliar
as variações do fitoplâncton num determinado sistema (Boynton et al., 1982; Cloern et al., 1989). No
caso do Estuário do Tejo, poucos são os estudos referentes a esta comunidade. No entanto, são de
salientar Brogueira et al. (2007), Cabrita, (1997), Cabrita & Moita (1995), que analisaram a
variabilidade temporal do fitoplâncton; Cabeçadas (1999) que avaliou a produção primária expressa
em carbono, e Cabrita (1997) e Cabrita et al. (1999) que avaliaram a produção primária expressa em
azoto. Mais recentemente, Gameiro (2009) estudou a dinâmica sazonal, interanual e produção
primária do fitoplâncton do Estuário do Tejo durante 7 anos (1999-2005). De acordo com Gameiro et
al. (2007), a comunidade fitoplanctónica do Estuário é dominada por diatomáceas (Classe
Bacillariophyceae) (57,0%), sendo os criptófitos (Classe Cryptophyceae) o segundo grupo de
microalgas dominante (23,0%). Os dinoflagelados (Classe Dinophyceae), os clorófitos (Classe
Chlorophyceae), os euglenófitos (Classe Euglenophyceae) e os prasinófitos (Classe Prasinophyceae)
contribuem, em média, para cerca de 19,7% do total da biomassa fitoplanctónica. Esta biomassa é,
notoriamente, menor durante as estações frias (i.e. outono, inverno) e começa a aumentar na
primavera, mantendo-se com valores elevados até ao final do verão (Gameiro, 2009; Whitlatch, 1982).
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As espécies de diatomáceas mais abundantes no Estuário do Tejo são Detonula pumila (Castracane)
Gran, Skeletonema costatum (Greville) Cleve, Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann &
J.C.Lewin, Thalassiosira mínima Gaarder, Navicula spp. e Chaetoceros socialis H.S.Lauder (Brogueira et
al., 2007; Cabrita et al., 1999; Gameiro et al., 2004; Sousa e Silva et al., 1969) (Figura 5.148).
O fitoplâncton é uma comunidade temporária nas plataformas intertidais, como é o caso da zona de
estudo, pois apenas se encontra presente nos períodos em que esta se encontra coberta por água na
preia-mar. Não obstante, a produção primária tende a ser mais elevada em zonas pouco profundas e
homogéneas, por serem águas bem misturadas e com um fornecimento contínuo de nutrientes de
origem natural e/ou antropogénica, contrariamente, às zonas mais profundas do Estuário e zonas
costeiras adjacentes (Whitlatch, 1982). No entanto, e de acordo com Saraiva (2001), o input de
nutrientes no Estuário do Tejo através de processos de lixiviação das margens e das estações de
tratamento de águas residuais situadas na sua envolvente, não constitui um fator significativo para a
produção de biomassa fitoplanctónica, contrariamente, à quantidade de luz disponível.

Detonula pumila (Castracane) Gran

Skeletonema costatum (Greville) Cleve

Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann &
J.C.Lewin

Thalassiosira mínima Gaarder

Navicula spp.
Fonte (fotos): http://algaebase.org/

Chaetoceros socialis H.S.Lauder

Figura 5.148 - Espécies de diatomáceas mais abundantes no Estuário do Tejo.

Em termos de biomassa total, o fitoplâncton do Estuário do Tejo apresenta uma concentração baixa ou
moderadamente baixa, com valores médios inferiores a 10 g.L-1, variando entre 1,4 g.L-1 e 7,4 g.L-1,
no inverno e no verão, respetivamente, o que se deve à considerável turbidez da água (Gameiro et al.,
2007). No Estuário do Tejo, é visível um padrão sazonal consistente, caracterizado por um único pico
anual de clorofila a no final da primavera ou no verão, apesar da existência de uma grande
variabilidade interanual (Gameiro, 2009).
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Classificação do estado da massa de água - Fitoplâncton
De acordo com o relatório “Estabelecimento de Sistemas de Classificação, Avaliação do Estado das
Massas de Água Costeiras e de Transição e Acompanhamento do Exercício de Intercalibração –
Elementos Biológicos – Fitoplâncton e Outras Plantas” (2014) no âmbito do projeto EEMA (Avaliação
do estado ecológico das massas de água costeiras e de transição adjacentes e do potencial ecológico
das massas de água fortemente modificadas - POVT-12-0133-FCOES-00017), a massa de água na qual
se integra a área de estudo (WB1) foi classificada com um estado de qualidade ecológica (EQS)
EXCELENTE, tendo em conta o elemento Fitoplâncton. Mais recentemente, os resultados obtidos pela
campanha de amostragem realizada em novembro de 2018 relativos à qualidade ecológica da área de
estudo e tendo por base o fitoplâncton (ver caracterização da situação de referência dos Recursos
Hídricos Superficiais e Volume III – Anexo 5.2), encontram-se alinhados com estes resultados. A área
de estudo apresentou um EQS ao nível do BOM/EXCELENTE.
5.7.2.2.2

MICROFITOBENTOS

As comunidades de microfitobentos constituem os principais produtores primários existentes nas
plataformas intertidais de muitos estuários, sendo compostas por microalgas bentónicas que vivem à
superfície dos sedimentos e espaços intersticiais onde ainda chega a luz. No caso do Estuário do Tejo,
a produção primária estimada por parte do microfitobentos é bastante superior à descrita por
Cabeçadas et al. (2000) para o fitoplâncton (Brotas & Catarino, 1995). Estas comunidades constituem
um elemento ativo dos ciclos biogeoquímicos nas interfaces sedimento-ar e sedimento-água (Ribeiro
et al., 2003), exibindo uma elevada variabilidade espacial (Guarini et al., 1998; Sandulli & Pinckney,
1999; Seuront & Spilmont, 2002) e temporal (Paterson et al., 1998; Pinckney et al., 1994) a diferentes
escalas, sendo que a variabilidade espacial se encontra mais relacionada com o gradiente salino e
disponibilidade de nutrientes (Underwood, 2002).
No Estuário do Tejo, as comunidades microfitobentónicas que colonizam as plataformas intertidais
vasosas são dominadas pelas diatomáceas (Classe Bacillariophyceae), cuja composição taxonómica é
determinada pela natureza do sedimento, i.e. vasa (diatomáceas epipélicas - pouco diversas e
dominadas por espécies birafídeas) e substrato arenoso (diatomáceas epipsâmicas - diversas e
complexas). De um modo geral, neste sistema, as espécies epipélicas dominantes pertencem aos
géneros Navicula (e.g. N. spartinetensis, N. gregaria), Gyrosigma (e.g. G. fasciola), Cylindrotheca (e.g.
C. signata, C. closterium) e Nitzschia (e.g. N. parvula), ao passo que as espécies epipsâmicas são muito
mais diversificadas e melhor adaptadas a sedimentos grosseiros, existentes em zonas de grande
hidrodinamismo.
A área de estudo contempla uma área bastante relevante em termos de extensão de plataforma
intertidal vasosa, incluindo a que contemplará o prolongamento da pista 01/19 presente na BA6, cujo
substrato, maioritariamente vasoso, é suscetível de ser colonizado pelas comunidades
microfitobentónicas listadas abaixo (Tabela 5.73).
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Tabela 5.73 - Lista de taxa de microfitobentos identificados na plataforma intertidal vasosa no Estuário do Tejo (Ribeiro et
al., 2003).
TAXA
Bacillariophyta
Achnanthes brevipes C.Agardh

Gyrosigma limosum Sterrenburg & Underwood

Amphora coffeaeformis (C.Agardh) Kützing
Amphora spp.
Bacillaria paxillifera (O.F.Müller) T.Marsson
Berkeleya sp.
Cocconeis sp.

Navicula cryptocephala Kützing
Navicula gregaria Donkin
Navicula cf. digito-radiata (W.Gregory) Ralfs
Navicula spp.
Nitzschia sigma (Kützing) W.Smith

Cosmioneis pusilla (W.Smith) D.G.Mann & A.J.Stickle

Nitzschia tubicola Grunow

Cyclotella meneghiniana Kützing

Nitzschia sp.

Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann & J.C.Lewin

Petrodictyon gemma (Ehrenberg) D.G.Mann

Cylindrotheca cf. signata Reimann & J.C.Lewin
Diploneis didyma (Ehrenberg) Ehrenberg
Entomoneis paludosa (W. Smith) Reimer

Plagiotropis sp. 1
Plagiotropis sp. 2
Pleurosigma angulatum (J.T.Quekett) W.Smith
Pleurosigma angulatum var. aestuarii (Brébisson) van
Heurck

Epithemia sp.
Frustulia interposita (Lewis) De Toni
Gyrosigma cf. acuminatum (Kützing) Rabenhorst var. gallicum
(Grunow) Cleve
Gyrosigma balticum (Ehrenberg) Rabenhorst
Gyrosigma fasciola (Ehrenberg) J.W.Griffith & Henfrey

Staurophora amphioxys (W.Gregory) D.G.Mann
Surirella cf. brightwellii W. Smith
Tryblionella apiculata W.Gregory
Tryblionella hungarica (Grunow) Frenguelli

Cyanophyta
Oscillatoria spp.

Merismopedia sp.

Euglenophyta
Euglena sp. 1

Euglena sp. 2

Classificação do estado da massa de água - Microfitobentos
De acordo com o relatório anteriormente mencionado no âmbito do projeto EEMA, não existem
quaisquer dados relativos ao estado de qualidade ecológica da massa de água onde a área de estudo
se insere com base neste elemento. Na realidade, não existe de momento uma ferramenta que
permita fazer a avaliação da qualidade de uma massa de água com base no microfitobentos, embora
alguns investigadores estejam, atualmente, a ponderar a utilização deste elemento como indicador de
qualidade.
5.7.2.2.3

MACRÓFITAS

As macrófitas assumem um papel muito importante nos sistemas estuarinos e costeiros devido à
elevada produtividade, ao papel que desempenham na dinâmica dos nutrientes e na incorporação de
substâncias poluentes como os metais pesados, contribuindo ainda para a diversidade faunística e sua
conservação. Este grupo inclui as macroalgas e a vegetação da área intertidal, nomeadamente, as
plantas de sapal, o caniçal e o juncal (Ferreira et al., 2003).
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Macroalgas
No Estuário do Tejo, foram identificados três tipos principais de habitats de macroalgas: 1. bancos de
antigas ostreiras na zona intertidal superior, constituídos por vasa compacta com conchas de bivalves
e/ou cascalho, 2. bancos de antigas ostreiras na zona intertidal inferior que só se encontram a
descoberto na baixa-mar de marés vivas e 3. sapais.
A colonização por macroalgas encontra-se fortemente dependente do tipo de substrato. A presença
de um substrato apropriado como cascalho, fragmentos de rochas e cascas de bivalves, bem como
recifes de ostreiras potencia a sua colonização pelas várias espécies de macroalgas. No subtidal, as
elevadas taxas de turbidez (Gameiro et al., 2007) e de sedimentação são fatores limitantes ao
estabelecimento destas comunidades. As áreas propícias ao estabelecimento das macroalgas no
Estuário do Tejo são estimadas em apenas 5% do total da área intertidal, pelo que a abundância
relativa destes produtores primários é, consideravelmente, menor, comparativamente, a outros
grupos e estuários temperados (Ferreira & Ramos, 1989). No entanto, a sua diversidade é, claramente,
importante, contando com a presença de mais de 20 espécies no sistema (Sousa-Dias & Melo, 2008).
No Estuário do Tejo, a alga castanha Fucus vesiculosus Linnaeus (Phaeophyceae), localizada,
preferencialmente, na zona superior da área intertidal, e a alga vermelha Gracilaria cf. gracilis
(Stackhouse) M.Steentoft, L.M.Irvine & W.F.Farnham (Rhodophyceae), normalmente presente na zona
inferior da área intertidal, destacam-se pelo seu tamanho e longevidade. Nas margens do Estuário,
acompanhando a alga F. vesiculosus podem encontrar-se cianobactérias, algas xantofíceas, algas
verdes (Chlorophyceae) como Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) Kützing, Ulva lactuca Linnaeus, Ulva
intestinalis Linnaeus, entre outras espécies do género Ulva (=Enteromorpha), bem como algas
vermelhas como Bangia atropurpurea (Mertens ex Roth) C.Agardh, Catenella repens (Lightfoot)
Batters, Gelidiella sp., Halurus flosculosus (J.Ellis) Maggs & Hommersand e Polysiphonia sp.
Nos recifes de ostreiras e, simultaneamente, à presença da alga G. gracilis, podem encontrar-se
diversas espécies de algas filamentosas e laminares de menores dimensões, tais como as clorofíceas
Blidingia marginata (J.Agardh) P.J.L.Dangeard ex Bliding, Bryopsis plumosa (Hudson) C.Agardh,
Chaetomorpha mediterranea (Kützing) Kützing, Cladophora albida (Nees) Kutzing, Cladophora
laetevirens (Dillwyn) Kützing e Cladophora prolifera (Roth) Kützing e as rodofíceas Aglaothamnion
pseudobyssoides (P.Crouan & H.Crouan) Halos, Anotrichium furcellatum (J.Agardh) Baldock,
Antithamnion cruciatum (C.Agardh) Nägeli, Ceramium virgatum J.D.Hooker & Harvey, Chondria
coerulescens (J.Agardh) Sauvageau, Cryptopleura ramosa (Hudson) L.Newton, Dasya sessilis Yamada,
Erythroglossum laciniatum (Lightfoot) Maggs & Hommersand, Erythroglossum sandrianum (Kützing)
Kylin, Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J.Agardh, Gelidiella sp., Griffithsia opuntioides J.Agardh,
Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse) Collins & Hervey, Polysiphonia atlantica Kapraun &
J.N.Norris, Polysiphonia denudata (Dillwyn) Greville ex Harvey, Polysiphonia nigra (Hudson) Batters e
Streblocladia collabens (C.Agardh) Falkenberg. De acordo com Sousa-Dias & Melo (2008), estas
espécies estão presentes ao longo de todo o ano, atingindo picos de maior abundância na primaveraverão, e mínimos no inverno. As algas do género Ulva são, periodicamente, muito abundantes em
todo o Estuário, incluindo áreas urbanizadas e relativamente degradadas. Constituem um grupo bemadaptado a situações de stress natural, como as variações de salinidade, e stress antropogénico, como
cargas orgânicas elevadas.
Na área de estudo, os pouco mais de 3 km de zona intertidal que se estende entre o heliporto da BA6
e o Cais do Seixalinho são ocupados, maioritariamente, por extensas plataformas vasosas com alguns
pequenos bancos de areia, substratos estes inadequados à colonização por macroalgas. Este facto
poderá indiciar a presença de pequenas manchas de F. vesiculosus e de algas verdes ulváceas, estas
últimas com percentagens de cobertura consideravelmente maiores.
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Vegetação da área intertidal
A vegetação da área intertidal, nomeadamente, as plantas de sapal, o caniçal e o juncal compõem
plantas superiores, completamente adaptadas às condições estuarinas de variação de salinidade e
grau de imersão. Os sapais estão presentes em todas os sistemas estuarinos e lagoas costeiras de
Portugal, ocorrendo, normalmente, em áreas hidrologicamente calmas favorecendo a deposição do
sedimento (o qual fica exposto nos períodos da baixa-mar) e o estabelecimento de espécies halófitas
(Caçador et al., 2013). Os solos onde se desenvolvem os sapais são solos halomórficos com elevados
teores de sais de sódio e matéria orgânica, sujeitos à ação das marés. A presença da vegetação de
sapal permite a fixação do sedimento e, por conseguinte, a consolidação dos solos. No Estuário do
Tejo, o sapal ocupa uma área aproximada de 13 km2 (Catarino, 1981), dos quais cerca de 1,4 km2 são
de Spartina maritima (Curtis) Fernald (Crespo, 1993).
A zonação do sapal é, essencialmente, definida pelo tipo de plantas com base na sua capacidade de
suportarem maiores ou menores períodos de imersão. Desta forma, podem distinguir-se três zonas:





Zona superior, que ocupa a faixa supratidal colonizada por espécies como Bolboschoenus
maritimus (L.) Palla, Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott, Sarcocornia perennis (Mill.) A.J.Scott,
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris, Suaeda vera Forssk. ex J.F.Gmel, Aster
tripolium L., Salicornia nitens P.W. Ball & Tutin, Puccinellia maritima (Huds.) Parl., Inula
crithmoides L., Limonium vulgare Mill. e Atriplex halimus L.;
Zona de transição, que ocupa a faixa mesotidal, colonizada por espécies como Halimione
portulacoides (L.) Aellen;
Zona inferior, colonizada, principalmente, pelas espécies do género Spartina [e.g. S. maritima
(Curtis) Fernald e S. stricta (Curtis) Fernald]. Ainda sobre os caules de S. maritima, encontra-se,
por vezes com abundância, a alga vermelha cespitosa Bostrychia scorpioides (Hudson)
Montagne, 1842, que pode estar acompanhada de outras espécies filamentosas de pequenas
dimensões.

Estes ecossistemas têm um papel muito importante na retenção e imobilização dos sedimentos em
suspensão na coluna de água e dos metais pesados, sendo por isso considerados como sistemas de
depuração que contribuem para a minimização da poluição química. Assumem, igualmente, um papel
muito importante para as faunas terrestre e aquática [e.g. caranguejo-verde Carcinus maenas
(Linnaeus, 1758), os camarões Crangon crangon (Linnaeus, 1758) e Palaemon varians Leach, 1813 [in
Leach, 1813-1814], tainha-fataça, Liza ramada (Risso, 1827), caboz-comum, Pomatoschistus microps
(Krøyer, 1838), Syngnathus sp. e Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)], funcionando como locais de
alimentação, reprodução e refúgio, em particular, de algumas espécies piscícolas, maioritariamente
residentes, com valor comercial. Apesar destes ecossistemas apresentarem, de um modo geral, uma
riqueza específica inferior aos bancos de vasa do estuário, constituem um elo importante nas cadeias
tróficas.
De acordo com Caçador et al. (2013) foram identificadas cerca de 10 espécies de plantas de sapal nas
plataformas intertidais vasosas existentes entre a embocadura do Estuário e o Montijo (Tabela 4.64).
Os dados resultantes da campanha de amostragem elaborada no âmbito do presente EIA, cujo
relatório é apresentado no Volume III – Anexo 5.2 confirmaram a constante presença das espécies
Atriplex halimus, Halimione portulacoides, Sarcocornia fruticosa, Sarcocornia perennis e Spartina
maritima.
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Tabela 5.74 - Lista de espécies identificadas nas plataformas intertidais vasosas existentes entre a embocadura do Estuário
do Tejo e o Montijo e respetivas percentagens de cobertura relativa (Caçador et al., 2013).
TAXA

PERCENTAGEM DE COBERTURA (%)

Arthrocnemum macrostachyum

0,8

Atriplex halimus

2,8

Polygonum maritimum

4,4

Halimione portulacoides

33,4

Inula crithmoides

0,8

Juncus maritimus

2,4

Sarcocornia fruticosa

39,4

Sarcocornia perennis

2,4

Spartina maritima

12,0

Suaeda vera

1,6

Em geral, nos estuários, e por vezes nos sapais (sapal inferior), em substratos lodosos, espécies do
género Zostera spp. (e.g. Zostera noltii Hornem) poderão estar presentes, formando prados que
frequentemente chegam a cobrir extensas áreas na zona intertidal. A informação disponível no que
concerne à presença deste género de ervas marinhas no estuário do Tejo é muito escassa, havendo
apenas alguns registos datados de 2002, com base em imagens do Google Earth, e de 2009 de Z. noltii
nas Salinas de Alcochete (Cunha et al., 2013). Alguns investigadores da área da Botânica Marinha, que
têm desenvolvido a sua investigação no estuário do Tejo, quando questionados relativamente à
presença de Z. noltii no sistema, afirmaram nunca a terem identificado na área de estudo,
nomeadamente, na zona sul da BA6 do Montijo. Para mais, sendo o substrato da zona inferior do sapal
da área de estudo bastante lodoso (percentagem de vasa superior a 90%), este dificulta a fixação
destas ervas marinhas, dada a sua instabilidade. A campanha de amostragem realizada em novembro
de 2008 no âmbito do presente EIA e que consta do Volume III – Anexo 5.2, permitiu identificar o tipo
de sedimento predominante na área de estudo tal como mencionado anteriormente, bem como
confirmar a ausência de Z. noltii na área amostrada.
Classificação do estado da massa de água - Macrófitas
Novamente e de acordo com o relatório anteriormente mencionado no âmbito do projeto EEMA, não
existem quaisquer dados relativos ao estado de qualidade ecológica da massa de água onde a área de
estudo se insere com base no elemento Macroalgas. No entanto, e ainda no que se refere às
macrófitas, aquele relatório classificou, com base nas comunidades de sapal, a massa de água WB1
(portanto onde se insere a área de estudo) com um EQS BOM. À data atual, e com base na campanha
de amostragem pontual realizada em novembro de 2018 (ver Volume III - Anexo 5.2), a área de
estudo foi classificada com um EQS MEDÍOCRE.
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É importante ressalvar, conforme já referido na análise do Estado Qualitativo da Massa de Água, no
fator ambiental Recursos Hídricos Superficiais, que este último resultado deverá ter em linha de conta
que aquela campanha de amostragem foi realizada numa altura em que algumas das espécies
apresentam um estado de dormência e, por isso, são dificilmente ou não são de todo identificadas,
conduzindo a uma diminuição da riqueza e diversidade, refletindo-se na expressão do índice AQuAIndex, utilizado para avaliar a qualidade ecológica da massa de água.
5.7.2.2.4

ZOOPLÂNCTON

O zooplâncton é composto por organismos animais que fazem parte integrante do O zooplâncton é
composto por organismos animais que fazem parte integrante do plâncton, constituindo um
importante elo de ligação entre o fitoplâncton (produtores primários) e os consumidores secundários
(e.g. juvenis de peixes). Pode ser dividido em meroplâncton que são organismos que,
temporariamente, fazem parte do plâncton, como ovos e larvas de várias espécies bentónicas e
nectónicas que se desenvolvem no plâncton até assentarem no substrato (e.g. organismos bentónicos,
de que fazem parte os equinodermes, os anelídeos e muitos crustáceos) e holoplâncton que são
organismos que fazem parte do plâncton durante todo o ciclo de vida (e.g. copépodes, alguns
crustáceos e moluscos como os pterópodes). No Estuário do Tejo, estas comunidades apresentam
picos de densidade na primavera e no outono, acompanhando a abundância do fitoplâncton (Sobral,
1982). A variação espacial do zooplâncton no Estuário é influenciada, principalmente, pela salinidade.
Os principais trabalhos desenvolvidos sobre estas comunidades no Estuário do Tejo datam da década
de 80 (Sobral, 1982) e início dos anos 2000 (Sim-Sim et al., 2003). Mais recentemente, poucos têm sido
os trabalhos publicados sobre estas comunidades do Tejo e, os que existem, foram realizados de uma
forma localizada ou pontual. No conjunto destes trabalhos foram identificados mais de 100 taxa ao
longo do estuário.
A montante, no Estuário, predominam os cladóceros e os copépodes das ordens Calanoida,
Cyclopoida, Harpacticoida e nauplii (Sim-Sim et al., 2003; Sobral, 1982), representados,
maioritariamente, pelas espécies dulçaquícolas Acartia (Acanthacartia) tonsa Dana, 1849, Bosmina
(Bosmina) longirostris (O. F. Müller, 1785), Calanipeda aquaedulcis Krichagin, 1873 e Daphnia spp.
(Sobral, 1982). De acordo com Cabral (1998), nestas mesmas áreas predominam ainda os misidáceos
[e.g. Mesopodopsis slabberi (Van Beneden, 1861)], enquanto que nas zonas mais a jusante do Estuário
dominam os copépodes Acartia clausii Giesbrecht, 1889, Centropages hamatus (Lilljeborg, 1853),
Paracalanus parvus (Claus, 1863), Euterpina acutifrons (Dana, 1847) e Oithona nana Giesbrecht, 1893.
É de esperar que na área de estudo, localizada na zona intermédia do Estuário, se verifique uma
abundância e biomassa consideráveis das espécies mencionadas em epígrafe, comparativamente, às
zonas de montante e junto à embocadura, por coexistirem espécies com afinidades marinha e
dulçaquícola. É ainda de referir que, de acordo com Sobral (1982), será de prever a presença de, pelo
menos, 74 taxa de zooplâncton, incluindo larvas de bivalves e crustáceos, entre outros (Costa et al.,
2008), considerando que as comunidades da área de estudo são idênticas às da zona intermédia do
Estuário (Tabela 5.75).
O ictioplâncton é uma componente específica do meroplâncton, constituída pelos ovos e larvas de
espécies ictíicas, cujo estudo pode fornecer informações importantes relativamente à abundância,
composição e potencial produtividade das comunidades ictíicas em períodos e locais de desova.
Paralelamente, a monitorização do ictioplâncton permite a identificação das áreas e dos períodos
críticos no desenvolvimento dos recursos aquáticos e, até mesmo, dirigir a aplicação de medidas
mitigadoras.
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Tabela 5.75 - Lista de taxa de zooplâncton referenciado para a zona intermédia do Estuário do Tejo (Costa et al., 2008)
Filo FORAMINIFERA

Filo ARTHROPODA (cont.)

Foraminifera ni

Insecta ni
Isias clavipes Boeck, 1865

Filo BRYOZOA

Larvas nauplii Copepoda ni

Larvas cifonauta ni

Larvas nauplii Lepas (Anatifa) anatifera Linnaeus, 1758
Larvas zoe Anomura n.i.

Filo CNIDARIA

Larvas zoe Atelecyclus rotundatus (Olivi, 1792)

Clytia sp.

Larvas zoe Carcinus maenas (Linnaeus, 1758)

Muggiaea atlantica Cunningham, 1892

Larvas zoe Corystes cassivelanus (Pennant, 1777)

Muggiaea kochi (Will, 1844)

Larvas zoe Crangon crangon (Linnaeus, 1758)

Obelia sp.

Larvas zoe Eurynome aspera (Pennant, 1777)
Larvas zoe Macropipus sp.

Filo ANNELIDA

Larvas zoe Maja sp.

Aphroditidae ni

Larvas zoe Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787)

Polydora sp.

Larvas zoe Palaemon serratus (Pennant, 1777)

Sabellariidae ni

Larvas zoe Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)

Spionidae ni

Larvas zoe Pinnotheres sp.
Larvas zoe Pirimela denticulata (Montagu, 1808)

Filo MOLLUSCA

Larvas zoe Portunus sp.

Larvas velígeras Bivalvia ni

Mesopodopsis slabberi (van Beneden, 1861)

Larvas velígeras Gastropoda ni

Microsetella sp.
Neomysis integer (Leach, 1814)

Filo ARTHROPODA

Oithona linearis Giesbrecht, 1891

Acartia clausii Giesbrecht, 1889

Oithona nana Giesbrecht, 1893

Acartia (Acanthacartia) tonsa Dana, 1849

Oithona plumifera Baird, 1843

Amphilochidae n.i.

Oithona setigera (Dana, 1849)

Anilocra sp.

Oncaea mediterranea (Claus, 1863)

Balanus sp.

Oncaea venusta Philippi, 1843

Calanus finmarchicus (Gunnerus, 1770)

Paracalanus parvus (Claus, 1863)

Calanus sp.

Parajassa pelagica (Leach, 1814)

Caligus sp.

Podon intermedius Lilljeborg, 1853

Caprella liparotensis Haller, 1879

Podon leuckartii (Sars G.O., 1862)

Centropages chierchiae Giesbrecht, 1889

Pseudocalanus elongatus (Boeck, 1865)

Centropages hamatus (Lilljeborg, 1853)

Rhopalophthalmus mediterraneus Nouvel, 1960

Centropages typicus Krøyer, 1849

Temora longicornis (Müller O.F., 1785)

Clausocalanus arcuicornis (Dana, 1849)
Clausocalanus furcatus (Brady, 1883)

Filo CHAETOGNATA

Clytemnestra scutellata Dana, 1847

Parasagitta friderici (Ritter-Záhony, 1911)

Corophium sp.
Corycaeus sp.

Filo ECHINODERMATA
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Filo FORAMINIFERA

Filo ARTHROPODA (cont.)

Cumacea n.i.

Larvas plutei Ophiothrix fragilis (Abildgaard in O.F. Müller, 1789)

Daphnia sp.

Larvas plutei Ophiura albida Forbes, 1839

Eurydice sp.
Euterpina acutifrons (Dana, 1847)

Filo CHORDATA

Gnathia sp.

Oikopleura sp.

Harpacticoida ni

Fritillaria sp.

5.7.2.2.5

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS

Os macroinvertebrados bentónicos desempenham um papel fundamental nos ciclos de nutrientes e
compostos orgânicos entre o sedimento e a coluna de água, constituindo uma fonte alimentar para
muitas espécies de peixes e aves. Devido à sua íntima associação com o substrato, ao razoável
sedentarismo que exibem e ao facto de apresentarem, genericamente, ciclos de vida relativamente
curtos, as espécies que as constituem respondem de forma direta e bastante rápida mesmo a
pequenas alterações no meio aquático (Hartley, 1982; Pereira et al., 1998). De facto, estes organismos
são bastante sensíveis a perturbações no seu habitat, nomeadamente, a variações na granulometria e
nos teores de matéria orgânica dos sedimentos e contaminação destes por substâncias tóxicas
(Pearson & Rosenberg, 1978; Silva et al., 1999). Alguns macroinvertebrados mais tolerantes possuem a
capacidade de colonizar zonas extrínsecas à sua área de distribuição original e aí proliferar, podendo
tornar-se espécies exóticas invasoras, provocando sérias alterações no equilíbrio dos ecossistemas em
que se vão inserir e até a nível económico (Mack et al., 2000). Em certos casos, estão descritas
situações de afetação de recursos haliêuticos, bem como de atividades ou infraestruturas humanas
(Bax et al., 2003). Apesar da importância dos macroinvertebrados bentónicos (níveis ecológico,
económico e qualidade ambiental), os estudos até então existentes são, relativamente, limitados no
espaço e no tempo (e.g. Chainho et al., 2008), apesar de até existirem séries temporais mais ou menos
longas sobre estas comunidades relacionadas, sobretudo, com programas de monitorização (e.g. Costa
et al., 2008; Silva et al., 2006). Alguns invertebrados bentónicos, nomeadamente, certos bivalves, são
muito apreciados em termos gastronómicos, tendo elevado valor piscatório e comercial. Certos
poliquetas, por seu turno, são, particularmente, valorizados como isco para a pesca, sendo por isso
capturados e usados para esse fim. O interesse económico de alguns destes organismos constitui,
assim, um fator adicional de importância desta componente do ecossistema estuarino.
A distribuição espacial dos macroinvertebrados bentónicos, em particular nos sistemas de transição
como os estuários, é influenciada por vários fatores ambientais e biológicos (Austen et al., 1999;
Calvário, 2001; Van Hoey et al., 2004; Ysebaert et al., 2003). De entre os fatores ambientais, são
relevantes o tipo de substrato, a composição do sedimento, a salinidade, o tempo de emersão e o
potencial redox (Conde et al., 2013; Rodrigues et al., 2011; Silva, 2006). Os fatores biológicos estão
relacionados com a disponibilidade de alimento, a intensidade da predação, os efeitos reprodutivos na
dispersão e colonização e o comportamento das espécies. São também visíveis padrões de
variabilidade temporal associados a mudanças sazonais e a fenómenos de recrutamento, ou variações
interanuais, relacionadas com condições ambientais extremas, como por exemplo, situações de seca
ou de cheia (Attrill & Power, 2000). As comunidades de macroinvertebrados bentónicos do Estuário do
Tejo apresentam uma grande heterogeneidade espacial com povoamentos distintos com base nas
características do sedimento e da região onde habitam (e.g. Calvário, 1982; Costa et al., 1996; 1997;
1998).
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Os estudos realizados até então no Estuário do Tejo sobre as comunidades de macroinvertebrados
bentónicos indicam que, de um modo geral, nas zonas intermédias e montante deste sistema estas
comunidades são dominadas pelos anelídeos (poliquetas e oligoquetas), seguidos dos bivalves,
anfípodes e isópodes. De acordo com Calvário (1982) e Costa et al. (1996; 1997; 1998), são os
povoamentos de ostreiras que ostentam uma maior diversidade de espécies, registando-se menores
valores nas zonas de vasa do intertidal e nas de vasa-arenosa do subtidal (Gaudêncio et al., 1991). A
riqueza e a densidade dos macroinvertebrados bentónicos também variam temporalmente, atingindo
os seus máximos no verão e no outono, sendo a primavera a época mais vulnerável por causa do
recrutamento na maioria das espécies (Silva et al., 2006).
Nos ambientes intertidais, uma das espécies de macroinvertebrados bentónicos mais comum é o
poliqueta Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776) (Figura 5.149A). Esta espécie constitui uma
importante fonte de alimento para algumas aves limícolas, como a tarambola-cinzenta [Pluvialis
squatarola (Linnaeus, 1758)] e algumas espécies de peixes como os linguados (Solea spp.), sendo alvo
de apanha comercial como isco para a pesca. A espécie Diopatra neapolitana Delle Chiaje, 1841
(Figura 5.149B), conhecida vulgarmente como casulo, é, provavelmente, também explorada como isco
vivo. São igualmente comuns, nos ambientes intertidais, os oligoquetas, os poliquetas das famílias
Cirratulidae, Capitellidae [e.g. Capitella capitata (Fabricius, 1780)] e Spionidae [Streblospio shrubsolii
(Buchanan, 1890), Pygospio elegans Claparède, 1863], os crustáceos Corophium spp. (Figura 5.149C),
Cyathura carinata (Krøyer, 1847) (Figura 5.149D), o pequeno búzio Peringia ulvae (Pennant, 1777)
(Figura 5.149E), o berbigão Cerastoderma spp. (Figura 5.149), a lambujinha Scrobicularia plana (da
Costa, 1778) (Figura 5.149G) e o mexilhão Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 (Figura 5.149H).
Além de muito abundantes nas plataformas intertidais vasosas do Estuário do Tejo, a maioria destes
organismos são tolerantes ao enriquecimento orgânico do sedimento (Silva et al., 2006). Poder-se-ão
ainda encontrar outras espécies de poliquetas de pequena dimensão, cumáceos, anfípodes, isópodes e
larvas de insetos.
Na área de estudo, os resultados obtidos pela campanha de amostragem realizada em novembro de
2018 (Volume III – Anexo 5.2) corroboram a presença das espécies mencionadas em epígrafe com
base no registo bibliográfico, destacando-se a espécie P. ulvae como a mais abundante, seguindo-se a
classe Polychaeta, maioritariamente, representada pelas famílias Cirratulidae (Aphelochaeta sp.),
Hesionidae [Psamathe fusca Johnston, 1836], Nephtyidae [Nephtys caeca (Fabricius, 1780)], Spionidae
[e.g. P. elegans, S. shrubsolii], Ampharetidae [Melinna palmata Grube, 1870], entre outras famílias
com menor representatividade. A classe Bivalvia mostrou-se presente com alguma representatividade
pelas espécies Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) e S. plana, tal como seria expectável com base na
descrição anterior. Ainda com menor representatividade, espécies de cumáceos [Iphinoe trispinosa
(Goodsir, 1843)], anfípodes [Leptocheirus pilosus Zaddach, 1844; Monocorophium acherusicum (Costa,
1853) e Melita palmata (Montagu, 1804)], isópodes [C. carinata, Idotea chelipes (Pallas, 1766) e
Sphaeroma serratum (Fabricius, 1787)] e larvas de Dolichopodidae foram identificadas na área de
estudo.
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A. Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776)

B. Diopatra neapolitana Delle Chiaje, 1841

C. Corophium spp.

D. Cyathura carinata (Krøyer, 1847)

E. Peringia ulvae (Pennant, 1777)

F. Cerastoderma spp.

G. Scrobicularia plana (da Costa, 1778)

H. Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819

Fonte (fotos): http://www.marinespecies.org/index.php
Figura 5.149 - Macroinvertebrados bentónicos com elevada probabilidade de ocorrência na área de
estudo

França et al. (2009) constatou valores baixos de riqueza específica na plataforma intertidal vasosa de
Alcochete, contando que a dominância das espécies era assegurada pela presença de S. plana, C.
carinata, H. diversicolor e P. ulvae, tal como previamente verificado em registos anteriores para a
mesma área (Rodrigues et al., 2006). O mesmo pôde verificar-se para a área de estudo à qual se refere
o presente EIA (ver Volume III – Anexo 5.2).
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Classificação do estado da massa de água – Macroinvertebrados bentónicos
No âmbito da DQA e com base no projeto EEMA já anteriormente referido no presente documento, o
relatório desenvolvido para o elemento biológico Macroinvertebrados Bentónicos classificou a massa
de água WB1 do Estuário do Tejo (onde se localiza a área de estudo) com um EQS BOM. Sendo esta
classificação demasiado generalista tendo em conta as dimensões da massa de água WB1 do Tejo
versus área de estudo, a campanha de amostragem levada a cabo em novembro de 2018 (Volume III –
Anexo 5.2) teve como principal objetivo restringir a avaliação da qualidade ecológica à zona sul
adjacente à BA6 e atualizar as condições do EQS dessa mesma zona. Assim, e com base nos resultados
obtidos pelo índice BAT, a área de estudo apresentou um EQS MEDÍOCRE.
Apesar desta ferramenta ser a indicada pela DQA para a avaliação da qualidade ecológica com base no
elemento Macroinvertebrados Bentónicos, é importante ter em atenção alguns constrangimentos do
BAT quando aplicado a zonas intertidais, como é o caso da área de estudo.
Efetivamente o índice BAT, quando aplicado a zonas de intertidal, pode não refletir o seu verdadeiro
estado ecológico, conforme discussão que se apresenta constante no Volume III - Anexo 5.2. Estas
zonas, por estarem naturalmente sujeitas a condições ambientais adversas, apresentam uma riqueza e
diversidades muito baixas, pois são poucos os macroinvertebrados bentónicos que possuem condições
biológicas que lhes permitem sobreviver neste tipo de ambientes. Esta referência foi já realizada no
capítulo relativo ao Estado Qualitativo da Massa de Água, no fator ambiental Recursos Hídricos
Superficiais.
5.7.2.2.6

MACROINVERTEBRADOS NECTÓNICOS

Crustáceos Decápodes
Os crustáceos decápodes e os cefalópodes constituem os grupos de macroinvertebrados nectónicos
analisados neste subcapítulo. Os crustáceos decápodes fazem parte integrante das comunidades
epibênticas e nectónicas, e constituem o recurso alimentar preferencial de várias espécies ictíicas,
funcionando como um elo importante da cadeia trófica.
Das 15 espécies de crustáceos decápodes, identificadas no Estuário do Tejo (Cabral et al., 2007; Costa
et al., 1996; Costa et al., 1998; França et al., 2008; Gaudêncio et al., 1991; Salgado et al., 2004a),
destacam-se o caranguejo-verde [Carcinus maenas (Linnaeus, 1758)] (Figura 5.150A) e o camarãomouro [Crangon crangon (Linnaeus, 1758)] (Figura 5.150B), ambos pela sua dominância e importância
ecológica e/ou comercial. Destacam-se ainda o camarão-branco Palaemon longirostris H. Milne
Edwards, 1837 [in H. Milne Edwards, 1834-1840] (Figura 5.150C) e o camarão-branco-legítimo
Palaemon serratus (Pennant, 1777) (Figura 5.150D). Estas espécies possuem uma vasta distribuição
pelo Estuário do Tejo, embora com algumas especificidades de acordo com as condições ambientais
(e.g. salinidade, temperatura).
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A. Carcinus maenas (Linnaeus, 1758)

B. Crangon crangon (Linnaeus, 1758)

C. Palaemon longirostris H. Milne Edwards, 1837 [in H. Milne
Edwards, 1834-1840]

D. Palaemon serratus (Pennant, 1777)

E. Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853

F. Macropodia rostrata (Linnaeus, 1761)

G. Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)

H. Penaeus kerathurus (Forskål, 1775)

I. Polybius henslowii Leach, 1820

Fonte (fotos): http://www.marinespecies.org/index.php
Figura 5.150 - Espécies de crustáceos decápodes mais abundantes no Estuário do Tejo
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De acordo com Costa et al. (1998), o C. crangon é a espécie mais abundante nas áreas intermédia e
superior do Estuário, representando mais de 60,0% das capturas dos crustáceos, que em conjunto com
o caranguejo-verde servem de alimento preferencial ao robalo [Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)],
ao congro [Conger conger (Linnaeus, 1758)] e à enguia [Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)]. Por outro
lado, os camarões branco e branco-legítimo apresentam, normalmente, densidades bastante
inferiores, com o primeiro a ter mais afinidade com salinidades baixas, enquanto o segundo é uma
espécie essencialmente marinha, ocorrendo no Estuário em épocas e locais em que a salinidade é mais
elevada. Por conseguinte, é provável que o camarão-branco (P. longirostris) tenha maior probabilidade
de ocorrer na área de estudo comparativamente ao P. serratus. As zonas do Estuário como a área de
estudo (plataformas intertidais vasosas), além das regiões adjacentes aos sapais e do subtidal vasoso,
são apontados por vários autores como sendo os habitats mais importantes para o estabelecimento
destas comunidades nectónicas (Salgado et al., 2004a; França et al., 2008).
Pode destacar-se ainda, de acordo com registos de Cabral (1998), Costa et al. (1998), Cabral & Costa
(1999) e Cabral et al. (2007), a presença do caranguejo-chinês Eriocheir sinensis H. Milne Edwards,
1853 (Figura 5.150E), da aranha-do-mar Macropodia rostrata (Linnaeus, 1761) (Figura 5.150F), do
caranguejo Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761) (Figura 5.150G), da gamba-manchada Penaeus
kerathurus (Forskål, 1775) (Figura 5.150H) e, na área jusante do Estuário, do caranguejo pilado
Polybius henslowii Leach, 1820 (Figura 5.150I).
As poucas referências bibliográficas que existem para o Estuário do Tejo, relativamente às
comunidades de crustáceos decápodes na zona intermédia do Estuário, descrevem a presença de 9
espécies; no entanto, Costa et al. (1998) e Cabral et al. (2007) observaram a dominância de C. maenas,
C. crangon e Palaemon spp. nas baías do Montijo e Seixal. Os resultados obtidos pela campanha de
amostragem na área de estudo realizada em novembro de 2018 permitiram apenas identificar, no que
se refere a este grupo taxonómico, a presença de C. maenas (Volume III – Anexo 5.2).
Cefalópodes
Relativamente ao grupo dos cefalópodes, até à atualidade, poucos são os trabalhos desenvolvidos no
Estuário do Tejo. Não obstante, alguns trabalhos mais recentes permitiram a identificação de 5
espécies: Sepia officinalis Linnaeus, 1758 (Figura 5.151A); Sepiola rondeletii Leach, 1817 (Figura
5.151B) e Alloteuthis subulata (Lamarck, 1798) (Figura 5.151C) (Martins et al., 1994); Loligo vulgaris
Lamarck, 1798 (Figura 5.151E) e Octopus vulgaris Cuvier, 1797 (Figura 5.151F) (Costa et al., 1998), as
duas últimas com uma presença ocasional no estuário. As três primeiras espécies ocorrem de uma
forma frequente, sendo que S. rondeletii constitui a espécie mais abundante.
De acordo com Costa et al. (1998) e Cabral et al. (2007), o aumento dos efetivos capturados de S.
officinalis na baía do Montijo e de S. rondeletii na zona intermédia do Estuário durante a estação
estival, indica que estas espécies utilizam o Estuário do Tejo como local de desova e permanência dos
juvenis durante os primeiros meses de vida.
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A. Sepia officinalis Linnaeus, 1758

B. Sepiola rondeletii Leach, 1817

C. Alloteuthis subulata (Lamarck, 1798)

D. Loligo vulgaris Lamarck, 1798

E. Octopus vulgaris Cuvier, 1797

Fonte (fotos): http://www.marinespecies.org/index.php
Figura 5.151 - Espécies de cefalópodes identificadas no Estuário do Tejo

5.7.2.2.7

ICTIOFAUNA ESTUARINA

Os estuários desempenham um papel fundamental para as comunidades ictíicas, muitas delas com
elevado valor comercial (Able, 2005). O Estuário do Tejo constitui uma área de utilização temporária
ou permanente por parte de juvenis que utilizam o Estuário como nursery (viveiro) e por indivíduos
adultos, de diferentes espécies ictíicas, tendo em conta e.g. a diversidade de habitats, a favorabilidade
das condições ambientais, a disponibilidade de alimento e o refúgio de predadores (Beck et al., 2001;
Costa & Bruxelas, 1989; Haedrich, 1983). Dada a sua reconhecida importância como nursery, a maioria
dos estudos realizados (Cabral, 1998; Cabral & Costa, 2001; Cabral & Costa, 1999; Costa & Bruxelas,
1989; Vinagre et al., 2006) centram-se na região montante do estuário, por aqui se encontrarem as
maiores plataformas de intertidal vasoso, subtidal vasoso e extensas áreas de sapal, habitats estes
caracterizados como sendo os mais valiosos para estas comunidades (França et al., 2008; Salgado et
al., 2004a; Salgado et al., 2004b).
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Com base na informação existente, foram inventariadas no Estuário do Tejo mais de 100 espécies
distintas, incluindo as espécies das regiões costeiras adjacentes até à embocadura do Estuário (Costa
et al., 1996; Costa et al., 1998; Martins et al., 1994), mas apenas foram capturadas um total de 72
espécies no seu interior (Cabral et al., 2001; Cabral, 1998; Costa et al., 1991; Costa et al., 1998; Costa
et al., 2007; Costa, 1982; Horta et al., 2004; Neves et al., 2008 Salgado et al., 2004b; Thiel et al., 2003),
sendo que algumas destas espécies têm um registo de ocorrência inferior a duas décadas. A Tabela
4.66 inclui as principais espécies ictíicas referenciadas para o Estuário do Tejo (adaptado de Costa et
al., 2008).
De entre as espécies listadas na Tabela 5.76, o caboz-comum (Pomatoschistus microps) e o caboz-daareia (P. minutus) surgem ao longo de todo o Estuário do Tejo com densidades elevadas,
desempenhando um papel importante na cadeia trófica. Outras espécies como a tainha-fataça (Liza
ramada), os sargos (Diplodus vulgaris e D. bellottii), a corvina-legítima (Argyrossomus regius), o
xarroco (Halobatrachus didactylus), o linguado-legítimo (Solea solea) e o robalo-legítimo
(Dicentrarchus labrax) apresentam, atualmente, efetivos consideráveis no estuário, sendo que o
último se destaca por ter uma ampla distribuição no sistema (Cabral, 1998; Cabral et al., 2007; Costa et
al., 1998; Thiel et al., 2003).
Tabela 5.76 - Lista de espécies ictíicas referenciadas para o Estuário do Tejo
TAXA

NOME COMUM

FEN.

ESTATUTO
(1)

(2)

IC

Alosa alosa (Linnaeus, 1758)

Sável

AN

EN

V

€€€

Alosa fallax (Lacepède, 1803)

Savelha

AN

EN

V

€€

Ammodytes tobianus Linnaeus, 1758

Galeota-menor

M

CT

€€

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Enguia-europeia

CA

CT

€€€

Aphia minuta (Risso, 1810)

Caboz-transparente

MO

€

Argyrosomus regius (Asso, 1801)

Corvina-legítima

MO

€€€

Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)

Carta-do-Mediterrâneo

MO

€€

Atherina boyeri Risso, 1810

Peixe-rei do Mediterrâneo

ER

Atherina presbyter Cuvier, 1829

Peixe-rei

MO

€

Balistes capriscus Gmelin, 1789

Pampo

M

€€

Barbus bocagei Steindachner, 1864

Barbo

AD

Belone belone (Linnaeus, 1761)

Peixe-agulha

M

Boops boops (Linnaeus, 1758)

Boga

M

Bothus podas (Delaroche, 1809)

Carta-de-olhos-grandes

MO

€

Callionymus lyra Linnaeus, 1758

Peixe-pau-lira

MO

€

Callionymus maculatus Rafinesque, 1810

Peixe-pau-malhado

M

€

Chelidonichthys lucernus (Linnaeus, 1758)

Cabra-cabaço

MO

€€

Chelon labrosus (Risso, 1827)

Tainha-liça

MO

€€

Ciliata mustela (Linnaeus, 1758)

Laibeque-de-cinco-barbilhos

MO

Citharus linguatula (Linnaeus, 1758)

Carta-de-bico

Conger conger (Linnaeus, 1758)

Congro

MO

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

Carpa

AO

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)

Robalo-legítimo

MO

EN

DD

€

NT

€
€€

CT

K

M

€€

€
€€

CT

€€€
€

CT

€€€
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TAXA

NOME COMUM

FEN.

ESTATUTO
(1)

(2)

IC

Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792)

Robalo-baila

MO

Dicologlossa cuneata (Moreau, 1881)

Lingua

MO

Dicologlossa hexophthalma (Bennett, 1831)

Lingua

MO

Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)

Sargo-alcorraz

MO

CT

€€€

Diplodus bellottii (Steindachner, 1882)

Sargo-do-Senegal

MO

CT

€€€

Diplodus sargus (Linnaeus, 1758)

Sargo-legítimo

MO

CT

€€€

Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)

Sargo-safia

MO

CT

€€€

Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)

Biqueirão

ER

Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758)

Laibeque

MO

Gobius niger Linnaeus, 1758

Caboz-negro

ER

Gobius paganellus Linnaeus, 1758

Caboz-da-rocha

ER

Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801)

Xarroco

ER

Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758)

Cavalo marinho

MO

Labrus merula Linnaeus, 1758

Bodião-tordo

MO

Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Lampreia-de-rio

AN

Liza aurata (Risso, 1810)

Tainha-garrento

MO

€€

Liza ramada (Risso, 1827)

Tainha-fataça

CA

€€

Mugil cephalus Linnaeus, 1758

Tainha-olhalvo

MO

€€

Mullus surmuletus Linnaeus, 1758

Salmonete-legítimo

MO

Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758)

Cação-liso

M

Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)

Goraz

M

CT

€€€

Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758)

Pargo-legítimo

MO

CT

€€€

Parablennius gattorugine (Brünnich, 1768)

Marachomba

ER

Petromyzon marinus (Linnaeus, 1758)

Lampreia-marinha

AN

VU

V

€€€

Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)

Solha-das-pedras

MO

DD

CT

€€€

Pollachius pollachius (Linnaeus, 1758)

Juliana

M

CT

€€

Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838)

Caboz-comum

ER

€

Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770)

Caboz-da-areia

ER

€

Psetta maxima (Linnaeus,1758)

Pregado

MO

Raja clavata Linnaeus, 1758

Raia-lenga

M

€€

Raja undulata Lacepède, 1802

Raia-curva

M

€€

Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)

Sardinha

MO

€€€

Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 1758)

Rodovalho

MO

Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)

Serrano-alecrim

M

€€

Serranus hepatus (Linnaeus, 1758)

Serrano-ferreiro

M

€€

Solea lascaris (Risso, 1810)

Linguado-da-areia

M

CT

€€

Solea senegalensis Kaup, 1858

Linguado-do-Senegal

MO

CT

€€€
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€€€
CT

€€
€

€€
K

€
€

K

€
€€

I

€
€

CR

V

CT

€

€€€
€

€

CT

CT

€€€

€€€

TAXA

NOME COMUM

FEN.

ESTATUTO
(1)

(2)

IC

Solea solea (Linnaeus, 1758)

Linguado-legítimo

MO

CT

€€€

Sparus aurata Linnaeus, 1758

Dourada

MO

CT

€€€

Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)

Choupa

MO

CT

€€

Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758)

Espadilha

MO

€

Symphodus bailloni (Valenciennes, 1839)

Bodião

MO

€

Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788)

Bodião-cinzento

MO

€

Syngnathus abaster Risso, 1827

Marinha

ER

€

Syngnathus acus Linnaeus, 1758

Marinha-comum

ER

€

Syngnathus sp.

€

Syngnathus typhle Linnaeus, 1758

Marinha-de-focinho-grosso

ER

€

Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)

Carapau

M

€€€

Trigla lyra Linnaeus, 1758

Cabra-lira

MO

€€

Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758)

Faneca

M

CT

€€€

Taxonomia; Nome comum; Fenologia (Fen.) (M – marinhas, MO – marinho-oportunistas, ER – estuarino-residentes, AN – migradoras
anádromas, CA – migradoras catádromas, AD – água doce, AO – água doce oportunistas) (Elliott et al., 2007); Estatuto de conservação (CR –
Criticamente em Perigo, EN – Em Perigo; VU/V – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; I – Indeterminado; DD – Informação Insuficiente; K –
Insuficientemente Conhecido; CT – Comercialmente Ameaçado) (1) Cabral et al. (2005), (2) SNPRCN (1993); Interesse comercial (IC) (€€€ elevado, €€ - médio e € - reduzido ou nenhum). SNPRCN – Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza.

As espécies marinhas e marinhas oportunistas (MS+MO) representam cerca de 74% da riqueza
específica do eEstuário do Tejo. As espécies designadas como MO utilizam o Estuário como nursery,
reproduzindo-se no mar e as larvas e juvenis entram no Estuário à procura de alimento e abrigo,
permanecendo aí durante as primeiras fases de crescimento. Este facto não impede que se
encontrem, no Estuário, indivíduos adultos que possam entrar à procura de alimento. Estas espécies
englobam o robalo (D. labrax) que utiliza, como viveiro, as zonas baixas e próximas dos sapais (como é
o caso da área de estudo), o linguado-legítimo (Solea solea), o linguado-do-Senegal (S. senegalensis), a
corvina-legítima (A. regius) e os sargos (Diplodus spp.). Outras espécies, embora com menores
abundâncias tais como a dourada (Sparus aurata), a choupa (Spondyliosoma cantharus) e o salmonete
(Mullus sumuletus) podem ser encontradas no Estuário, utilizando-o como nursery. Estas espécies
marinhas que utilizam o Estuário como nursery têm, atualmente, o estatuto CT (Comercialmente
ameaçado). Cerca de 15% da riqueza específica do Estuário corresponde às espécies designadas por
residentes, nomeadamente, os cabozes (Gobius niger, G. paganellus, P. minutus e P. microps) e o
xarroco (H. didactylus), que frequentam as zonas intertidais do Estuário, alimentando-se,
essencialmente, de poliquetas (Salgado et al., 2004b). É importante referir a presença da lampreia-derio (Lampetra fluviatilis) classificada como CR (Criticamente em Perigo), do sável (Alosa alosa), da
savelha (Alosa fallax) e da enguia-europeia (Anguilla anguilla) como EN (Em Perigo) e a lampreiamarinha (Petromyzon marinus) como VU (Vulnerável).
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A Baía do Montijo é, reconhecidamente, uma área propícia à ocorrência da enguia-europeia (A.
anguilla) e da corvina-legítima (A. regius). No caso da primeira espécie, as larvas (meixão), entram no
Estuário no período de outubro a abril, registando um pico de abundância entre dezembro e março
(Costa, 1989; Domingos, 2003). No caso da corvina-legítima, esta é comum na margem sul, perto da
baía do Montijo (Cabral et al., 2007; Costa et al., 1996; Costa et al., 1998; Costa et al., 2005). De acordo
com Cabral et al. (2007), na baía do Montijo é frequente a presença de juvenis de robalo-legítimo (D.
labrax), biqueirão (Engraulis encrasicolus), sargo-do-Senegal (D. bellottii), sargo-safia (D. vulgaris),
pargo-legítimo (Pagrus pagrus) e xarroco (H. didactylus). A presença dos cabozes (Pomatoschistus
spp.) e das tainhas será, neste caso, uma constante. Não poderá ser assim descartada a importância da
baía do Montijo e área envolvente como potenciais nurseries, áreas de reprodução e de postura para
muitas espécies de peixes. No entanto, e no caso particular da área de estudo, entenda-se, como já foi
referido ao longo do corpo do texto, que se trata de uma zona de intertidal em que a presença de
algumas espécies ictíicas (essencialmente, Pomatoschistus spp.) poderá ocorrer esporadicamente com
a subida da maré pela busca de alimento ou pela procura de refúgio dos predadores. A sua
permanência apenas poderá dever-se à existência de canais e esteiros em que a presença de água
aquando da baixa-mar seja uma constante.
Classificação do estado da massa de água – Comunidades ictíicas
De acordo com o Plano da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5), maio 2016, os peixes
têm sido identificados como responsáveis por um estado de qualidade ecológica RAZOÁVEL. De entre
os elementos utilizados no âmbito da campanha de amostragem realizada em novembro de 2018, os
peixes não foram considerados com vista à avaliação da qualidade ecológica da área de estudo, pelo
facto desta se localizar numa zona intertidal, onde a presença de espécies ictíicas é bastante limitada,
tal como enunciado anteriormente.
5.7.2.2.8

AVIFAUNA AQUÁTICA

Tal como já referido, o Estuário do Tejo é sobejamente reconhecido pela sua importância para a
comunidade de aves aquáticas migradoras, estando abrangido pelos estatutos internacionais de
proteção como a ZPE (Zona de Proteção Especial), a IBA (Zonas Importantes para as Aves) e Ramsar.
Das cerca de 200 espécies de ocorrência regular, 46 encontram-se incluídas no anexo I da Diretiva
Aves (Diretiva 79/409/CEE) (Costa et al., 2003). O Estuário situa-se na rota de migração de importantes
contingentes de aves invernantes que o procuram em busca de alimento, tranquilidade e refúgio,
preparando-se para a época de reprodução. Apesar de ser observável durante todo o ano a presença
de aves limícolas é, sobretudo, durante o outono e o inverno que se assiste a números que
ultrapassam, largamente, os 20000 espécimes, de muitas espécies protegidas por Diretivas Europeias.
A zona ribeirinha da baía do Montijo constitui um excelente habitat para a avifauna aquática do
Estuário que aí, tal como em outras zonas com características semelhantes, encontra refúgio, alimento
e condições ideais para a reprodução e nidificação. Esta zona, formada essencialmente por sedimentos
vasosos (Volume III - Anexo 5.2), forma, indubitavelmente, um dos biótopos mais importantes no que
respeita à produção de alimento para a avifauna migradora invernante, por serem zonas colonizadas
por muitas espécies de macroinvertebrados bentónicos.
A caracterização da avifauna aquática poderá ser consultada no subcapítulo 5.7.1.4.5.1.
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5.7.2.3 EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS HALIÊUTICOS
5.7.2.3.1

PESCA COMERCIAL

Dada a diversidade e abundância de espécies ictíicas no Estuário do Tejo, a pesca constitui, desde há
muito tempo, uma atividade muito importante para um grande número de comunidades locais,
distinguindo-se, por isso, vários núcleos piscatórios ao longo das margens do Estuário. Estes núcleos
ou comunidades, são pequenas e com identidades culturais distintas, encontrando-se dispersas por
vários concelhos como é o caso do Montijo, Gaio-Rosário, Barreiro, Seixal, Trafaria, entre outros
localizados a montante destes. Esta é uma atividade principal para a maioria dos indivíduos que se
dedicam inteiramente à sua prática, ou seja, a sua fonte de rendimento básica, sendo uma atividade
secundária, sobretudo para desempregados e reformados. Os pouco mais de meio milhar de
pescadores licenciados para pescar no Estuário do Tejo utilizam artes como o palangre, o tresmalho,
armadilhas como os covos e os galrichos, e os arrastos de vara, as quais são, particularmente,
direcionadas para a captura do robalo-legítimo (Dicentrarchus labrax), dos linguados (Solea solea e S.
senegalensis), da corvina-legítima (Argyrosomus regius), da enguia-europeia (Anguilla anguilla), do
congro (Conger conger), do choco vulgar (Sepia officinalis), do camarão-mouro (Crangon crangon) e do
camarão-branco-legítimo (Palaemon serratus) (Baeta et al., 2005; Costa et al., 2005).
Na região jusante do Estuário, no subtidal, a captura de bivalves é uma prática comum, utilizando-se a
ganchorra (arte não licenciada) para o efeito, sendo as ostras (Crassostrea spp.), os berbigões
(Cerastoderma spp.), a amêijoa-boa [Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758)], a lambujinha
(Scrobicularia plana) e a amêijoa-macha [Venerupis corrugata (Gmelin, 1791)], as espécies mais
capturadas (Ramajal et al., 2016). A ameijoa-japonesa [Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve,
1850)] apresenta uma ampla distribuição, estando presente, maioritariamente, pela zona intermédia e
baías (junto à Ponte Vasco da Gama e nas baías do Barreiro, Seixal e Montijo), apresentando uma área
de distribuição mais alargada que as restantes espécies, demonstrando desta forma estar bemadaptada às condições ambientais variáveis do Estuário (Carvalho, 2017). A explosão populacional
registada nos últimos anos para esta espécie não indígena (Gaspar, 2010) levou a uma apanha dirigida
e intensa em algumas áreas do Estuário do Tejo, de uma forma permanente e continuada, tendo
originado um circuito comercial com muitas práticas ilegais. A exploração, maioritariamente ilegal,
deste recurso contribui para o estabelecimento de uma economia paralela e diretamente em conflito
com uma atividade sustentável e controlada, como se pode verificar pelo facto da grande maioria das
vendas ser efetuada a intermediários e não em lotas (Ramajal et al., 2016). Por outro lado, nas zonas
intertidais é bastante frequente a apanha de diversos poliquetas [minhoca-da-pesca (Hediste
diversicolor), casulo (Diopatra neapolitana) e ganso (Marphysa sanguinea (Montagu, 1813))] a serem
utilizados como isco para a pesca, ou pelos próprios apanhadores para a sua atividade piscatória ou
para venda aos pescadores desportivos, que exercem esta atividade no Estuário do Tejo.
Nas baías do Seixal e do Montijo, esta última onde se inclui a área de estudo, tem-se verificado a
prática regular da atividade piscatória, quer nas áreas adjacentes à embocadura, quer no seu interior,
sendo que, neste caso, a enguia-europeia (A. anguilla) constitui a espécie-alvo, pescada com galrichos.
São ainda alvo de pesca o choco-vulgar (S. officinalis), o xarroco (H. didactylus), o robalo-legítimo (D.
labrax), o congro (C. conger) e a amêijoa-japonesa (R. philippinarum). Particularmente, na área de
estudo, apenas há registos visuais (comunicação pessoal) da apanha de algumas espécies de
poliquetas (referenciadas em epígrafe) com vista à sua utilização como isco.
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5.7.2.3.2

PESCA LÚDICA

No Estuário do Tejo, a pesca desportiva ou lúdica, apesar de ter um impacte bastante menor no
ecossistema e na economia, comparativamente à pesca comercial, deverá ser considerada visando a
sustentabilidade do sistema. Esta atividade é praticada, normalmente, nas docas e margens
artificializadas, embora muitos pescadores sejam proprietários de uma embarcação de recreio que
também é utilizada para este fim. As espécies-alvo são, normalmente, o robalo-legítimo (D. labrax), a
corvina-legítima (A. regius), os linguados (Solea spp.), a enguia-europeia (A. anguilla) e a amêijoajaponesa (R. philippinarum). No caso da baía do Montijo, não há qualquer informação no que respeita
às espécies capturadas com base nesta atividade e, considerando que a área de estudo, em particular,
se localiza numa extensa zona de intertidal vasosa, a probabilidade da existência de pesca desportiva
ou lúdica nessa mesma área é praticamente nula.

5.7.3 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO
Relativamente aos sistemas ecológicos, na ausência do projeto, prevê-se a manutenção do status quo,
ou seja, das tendências atuais no que diz respeito à conservação da integridade das Áreas Classificadas
do Estuário do Tejo e à manutenção dos usos atuais do solo e das tendências de transformação do
território na BA6, com a manutenção dos atuais biótopos e habitats que caracterizam a atual Base
Aérea.
No que diz respeito à Flora e Vegetação, admite-se que as pressões atuais serão mantidas, a gestão
praticada não sofrerá alterações substanciais e que as comunidades naturais presentes se mantenham
relativamente estáveis a curto prazo. Também é previsível a manutenção da atual floresta de
produção de Pinheiro-manso (Pinus pinea), atualmente existente na área da BA6 e pontualmente
marcada por Pinheiro-bravo (Pinus pinaster). A área florestal possui ainda algumas áreas mais
pequenas menores de Eucalipto.
A longo prazo, e assumindo a melhoria da qualidade da água do Rio Tejo (ver subcapítulo da Evolução
da Situação de Referência sem Projeto para os Recursos Hídricos Superficiais) e alguma requalificação
das praias nas áreas envolventes da BA6, poderá aumentar a pressão antrópica sobre o litoral,
nomeadamente ao nível dos habitats naturais presentes, como os dos habitats dunares, levando a um
acentuar do seu estado de degradação, quer por pisoteio, quer pelo aumento da proliferação de
espécies exóticas. Assume-se, ainda assim, que haverá o necessário enquadramento da gestão de
resíduos, de modo a evitar o seu abandono nas praias e nos habitats naturais envolventes. É também
expectável que, a longo prazo, o aumento da área ocupada por espécies invasoras propicie venha a
diminuir a redução da representatividade dos habitats de matos psamófilos e matos
termomediterrânicos na área da BA6. Também os habitats de juncal e as orlas de sapal e caniçal
poderão observar uma redução da extensão ocupada no futuro (médio/longo prazo) devido a
alterações no regime hídrico, decorrentes das Alterações Climáticas.
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Na ausência do projeto, prevê-se ainda a manutenção das tendências atuais em termos de
conservação das espécies abrangidas pela legislação europeia e nacional de conservação da natureza;
a manutenção do estado atual das trajetórias regulares (diárias e sazonais) de vertebrados voadores
no Estuário do Tejo e deste para outras áreas; e a manutenção dos usos atuais do solo junto ao litoral
e áreas ribeirinhas, embora, com as alterações climáticas e a prevista subida do nível médio do mar e
do nível de água no Estuário do Tejo, os biótopos ribeirinhos sejam os que maior afetação podem
sofrer, nomeadamente sistemas naturais relevantes para a conservação e a biodiversidade, como as
áreas de salinas e antigas salinas, sapais, zonas intertidais, entre outros. Também o aumento
significativo previsto para a temperatura média e as alterações dos índices térmicos, assim como uma
diminuição da precipitação total, promoverão alterações significativas nos habitats atuais. Deste
modo, é esperado que as alterações climáticas induzam uma perda importante das atuais áreas
húmidas, afetando as espécies que utilizam os seus habitats.
Com as alterações climáticas, e devido à celeridade com que ocorrem, tenderão a ser estabelecidos
sucessivos novos equilíbrios dinâmicos com a criação de sucessivas novas áreas húmidas em novas
áreas inundadas, e que, em termos de conservação e biodiversidade necessitarão de um período
alargado para se diferenciarem.
Em torno da BA6 muitos dos limites junto à zona ribeirinha são já artificializados, pelo que a maioria
dos atuais habitats naturais na envolvente da base aérea tenderão a desaparecer.
De referir ainda que, atendendo às características biológicas e ecológicas da componente aquática
encontrada na área de estudo, descritas na situação de referência, não é expectável que ocorra uma
evolução ecológica diferenciada da área, num cenário de não execução do projeto, a menos da que
venha naturalmente a resultar das alterações climáticas e do modo como estas influenciarão os
habitats marinho e estuarinos.
De salientar, no entanto, que, as medidas previstas no PGBH RH5 para a massa de água Tejo-WB1, e
elencadas no fator ambiental Recursos Hídricos Superficiais contribuirão para uma evolução positiva
do Estado Ecológico da massa de água.

5.8 USO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
5.8.1 INTRODUÇÃO
Neste subcapítulo é analisada a ocupação atual do solo na área de estudo, assim como as várias
figuras de ordenamento do território para ela definidas. Mais adiante é identificada a área de estudo
considerada.
A análise da ocupação do solo permitirá a identificação das unidades de ocupação atual do território,
ou seja, a sua caracterização em termos de consagração do território aos vários tipos de atividades a
que este pode ser destinado.
Adicionalmente, e porque o Projeto em estudo, pela sua natureza, pode alterar as dinâmicas
territoriais e urbanísticas numa envolvente mais alargada por se constituir como um polo atrativo para
atividades de comércio e logística, para além de um atrativo em termos de fixação de população no
concelho do Montijo e concelhos limítrofes, realizou-se uma análise mais alargada no que respeita à
ocupação do solo de caráter urbano e industrial.
São ainda analisadas as figuras de ordenamento do território definidas para a área de estudo, assim
como as condicionantes ao uso do solo, servidões e restrições de utilidade pública em vigor.
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5.8.2 CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E PADRÕES DE
OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO
5.8.2.1 OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO NA ENVOLVENTE PRÓXIMA DA ÁREA DE PROJETO
A área de estudo desenvolve-se nos concelhos de Alcochete e Montijo e define-se como sendo uma
zona onde se encontram usos que denotam uma forte presença humana, de carácter
predominantemente suburbano. É marcante a presença do Estuário do Rio Tejo e dos ecossistemas
associados, assim como a presença de usos industriais e logísticos que caracterizamos concelhos
limítrofes da Área Metropolitana de Lisboa.
A área analisada abrange uma faixa de 500 m de largura em redor do atual perímetro da Base Aérea
do Montijo (BA6), assim como uma faixa de pelo menos 250 m em redor do eixo de implantação das
alternativas equacionadas para o acesso rodoviário de ligação do Aeroporto do Montijo à A12, cuja
construção está prevista no contexto do presente Projeto.
A análise da ocupação atual do território incidiu sobre a área em estudo permitiu identificar os
seguintes usos (Desenho n.º 5.1, Volume IV - Anexo Cartográfico):
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Pistas, caminhos, plataformas e espaços associados: cerca de 14 % da área cartografada
corresponde à zona onde se desenvolvem as pistas de aterragem atuais da BA6, caminhos de
circulação e plataformas de estacionamento dos aviões, incluindo-se nesta classe as áreas de
vegetação predominantemente herbácea e arbustiva que as separam. Esta é uma tipologia de
forte presença em planta, mas que no local se dilui na envolvente, uma vez que consiste na
presença de zonas pavimentadas numa matriz de solo permeável, notada sobretudo quando
está a ser ocupada por aeronaves;



Áreas sociais militares: a área da BA6 inclui uma zona de edifícios de caráter social e
administrativo, incluindo o edifício de comando, aquartelamento, cantinas, campos de jogos,
etc. Esta tipologia ocupa cerca de 21 ha;



Infraestruturas aeroportuárias e militares: A área da BA6 inclui ainda vários edifícios e
infraestruturas dispersos por toda a área e que incluem a torre de controlo, hangares, paióis,
depósitos vários, ETAR, etc. No total, estas estruturas e edifícios ocupam cerca de 6 ha;



Infraestrutura portuária e espaços associados: esta tipologia corresponde ao cais do
Seixalinho e respetiva área de parqueamento, que ocupa um total de cerca de 6 ha;



Outras infraestruturas: nesta categoria, na área cartografada, inclui-se parte de uma
subestação elétrica, a subestação de São Francisco, localizada no extremo do buffer
considerado em torno do futuro acesso ao aeroporto, e também parte da ETAR do Seixalinho;



Indústria e logística: esta classe ocupa cerca de 29 ha no extremo sudeste da faixa em redor
da BA6 e numa pequena parcela no buffer em torno dos acessos. Inclui algumas unidades
industriais e agroindustriais, de tipologia variada;



Tecido urbano: esta classe corresponde sobretudo à povoação de Samouco, a nordeste da
BA6, incluindo ainda o extremo sul de São Francisco e as quintas da Praia e dos Cavaleiros e
alguns aglomerados habitacionais de menor dimensão. Ocupa um total de cerca de 32 ha em
redor da BA6 e de 8 ha na envolvente do novo acesso previsto;



Sistemas culturais e parcelares complexos: esta tipologia é constituída por áreas de pequena
propriedade, por sua vez divididas em parcelas de pomar, vinha, culturas de sequeiro, culturas
de regadio e habitação. Corresponde a uma malha intrincada de várias tipologias de uso
agrícola, juntamente com tecido urbano disperso. Desenvolve-se em cerca de 8% da área de
estudo, num total de 53 ha em torno da BA6 e de 102 ha no buffer em torno das alternativas
em estudo para o futuro acesso;



Culturas agrícolas anuais: esta classe corresponde a parcelas de cultura de dimensão variável
com rotação de culturas anuais de sequeiro, por vezes com culturas hortícolas em regime de
regadio. Ocorre quase exclusivamente ao longo da faixa em torno do futuro acesso ao
aeroporto, onde forma a matriz na qual se recortam os restantes usos, num total de cerca de
175 ha (8,7% da área cartografada);



Matos e vegetação herbácea natural: foram cartografadas algumas áreas cobertas por
vegetação espontânea arbustiva e herbácea. Algumas das manchas visitadas apresentam uma
invasão considerável por acácias. Estas formações são comuns dentro do perímetro da BA6,
em torno da zona das pistas e formando clareiras na matriz florestal que a envolve. Ocupam
cerca de 175 ha na BA6 e 16 ha na faixa em torno dos acessos, o que corresponde a
9,5% da área cartografada;



Áreas florestais: esta classe de ocupação do solo surge exclusivamente dentro do perímetro
da BA6 e corresponde maioritariamente a pinhais de pinheiro-manso, parte dos quais
instalada com objetivos de produção. Inclui também algumas manchas de eucaliptal e de
sobreiral. Também nesta tipologia é comum a presença de manchas de acácias. Estas florestas
constituem a tipologia de ocupação dominante na área cartografada, ocupando cerca de
352 ha (17,5% do total);



Praias e areais: ao longo do limite norte e oeste da BA6, a transição entre a superfície
terrestre e as unidades fluviais (desembocadura fluvial e lodaçais) é feita por uma faixa
estreita de areia, que forma uma praia contínua. Esta unidade ocupa 28,5 ha da área
cartografada;



Sapais: no limite sul da BA6, a transição entre a superfície terrestre e as unidades fluviais é
feita por uma faixa de sapal, parte do qual se desenvolve dentro do seu perímetro. Esta
unidade é constituída pela porção do território diariamente sujeita a períodos de submersão
por água salgada e colonizada por vegetação halófila arbustiva e herbácea e ainda por algumas
lagoas de águas salgadas e salobras. Ocupa uma área de 60 ha, que correspondem a 3% da
área cartografada;



Lodaçais e zonas intermarés: parte do sistema fluvial incluído na área cartografada é
constituído por áreas de aplanadas e de cota elevada, sem vegetação, que ficam a descoberto
durante um curto período de tempo no extremo da maré baixa. Os lodaçais correspondem a
14% da área cartografada;



Desembocaduras fluviais: finalmente, a restante área não terrestre da área analisada é
ocupada pela desembocadura do Rio Tejo, permanentemente coberta pelas águas do rio. Esta
unidade ocupa cerca de 300 ha (15% da área cartografada). Tabela 5.6

A extensão ocupada por cada uma destas tipologias é apresentada na Tabela 5.77.
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Tabela 5.77 – Ocupação do solo por tipologias de uso
OCUPAÇÃO DO SOLO

TOTAL (HA)

TOTAL (%)

Áreas florestais

351,90

17,45

Desembocaduras fluviais

300,91

14,92

Lodaçais em zonas intermarés

287,44

14,25

Pistas, caminhos, plataformas e espaços associados

283,07

14,03

Matos e vegetação herbácea natural

191,49

9,49

Culturas agrícolas anuais

174,47

8,65

Sistemas culturais e parcelares complexos

154,96

7,68

Sapais

60,52

3,00

Infraestruturas aeroportuárias e militares

59,22

2,94

Tecido urbano

40,24

2,00

Indústria e logística

28,80

1,43

Praias e areais

28,45

1,41

Infraestruturas rodoviárias e espaços associados

24,42

1,21

Áreas sociais militares

21,32

1,06

Infraestrutura portuária e espaços associados

5,89

0,29

Outras infraestruturas

3,87

0,19

2016,98

100,00

Total

5.8.2.2 CONTEXTO ALARGADO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
Para a definição da área de estudo a considerar na análise alargada das tipologias de ocupação do solo
urbano e industrial, sua evolução e relação com as dinâmicas demográficas consideraram-se os
concelhos de Alcochete e Moita na sua totalidade, assim como a parte ocidental do concelho do
Montijo.
Estes são os concelhos que se situam na proximidade da área de estudo, considerando não a distância
em linha reta, mas a distância a percorrer, usando a rede viária disponível. Numa fase inicial do
trabalho considerou-se a possibilidade de incluir nesta análise também o concelho do Barreiro e a
freguesia do Pinhal Novo, em Palmela; o primeiro pela clara proximidade (em linha reta) à área da BA6
e o segundo por ser um território contíguo aos concelhos analisados e cujo centro dista apenas cerca
de 15 km da atual entrada da BA6. No entanto, com o decorrer das análises realizadas, percebeu-se
que os concelhos de Alcochete, Moita e Montijo dispõem de capacidade suficiente para responder à
procura expectável no horizonte de projeto (considerando as áreas existentes e futuras já previstas
nos atuais PDM) sem que para tal seja necessário proceder à alteração dos respetivos planos diretores
ou recorrer à afetação de áreas sensíveis. Considera-se assim que os concelhos de Palmela e Barreiro
serão sempre áreas marginalmente afetadas pelo Projeto em análise, uma vez que a oferta de espaços
urbanos e urbanizáveis nas áreas mais próximas será sempre mais apetecível.
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Esta realidade pode no entanto alterar-se, com a eventual concretização de alguns “projetos”
rodoferroviários que estão previstos para a envolvente do Aeroporto do Montijo, como por exemplo a
construção da ponte de ligação entre os municípios do Montijo e Barreiro, ou da Terceira Travessia do
Tejo (ligação Chelas-Barreiro). Nesse caso as dinâmicas urbanas aqui caracterizadas poderão ser
alteradas. Como se desconhece em que altura estes projetos poderão vir a ser concretizados, a análise
decorrente da sua implantação é realizada no capítulo dos impactes cumulativos (Volume II.C Capítulo 9).
A área de estudo é apresentada na Figura 5.152 e as respetivas áreas sintetizadas na Tabela 5.78.

Figura 5.152 - Área de análise em contexto alargado
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Tabela 5.78 - Concelho e freguesias da área de análise em contexto alargado e respetivas áreas
CONCELHOS E FREGUESIAS
ALCOCHETE

ÁREA (ha)
12 836

Samouco

476

São Francisco

416

Alcochete
MOITA

11 944
5 526

Moita
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira

1 794
642

Alhos Vedros

1 791

Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos

1 299

MONTIJO (parte ocidental)

5 688

Sarilhos Grandes

1 177

Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia

1 365

Montijo e Afonsoeiro

3 146

A análise do contexto alargado de desenvolvimento territorial pretende caracterizar a disponibilidade
de alojamento e a sua relação com a população residente. Tomou-se como referência o período de
2010/2011, que corresponde à data da última cartografia de ocupação do solo disponível (2010) e dos
últimos censos realizados em Portugal (2011), focando ainda, de forma menos aprofundada, os
espaços de indústria e logística.
Esta caracterização, tendo também em consideração as áreas de expansão previstas em PDM e as
projeções de evolução da população efetuada no âmbito do presente EIA (ver metodologia no
Volume III – Anexo 7), permitiu efetuar uma análise da dinâmica urbana focada na capacidade que os
três municípios terão para comportar um aumento da procura de espaços de alojamento,
equipamentos e indústria, e que será apresentada no capítulo dos impactes Volume II.C.
5.8.2.2.1

OCUPAÇÃO DO SOLO

A cartografia de ocupação do solo apresentada para a área de estudo em contexto alargado resulta de
uma reclassificação da COS2010, tendo em conta os objetivos propostos.
A COS2010 é uma cartografia de âmbito nacional produzida pela DGT (Direção Geral do Território) a
partir da já existente COS2007 e de vários dados auxiliares disponíveis, com uma unidade mínima
cartográfica de 1 ha e 225 classes temáticas. Estas classes foram agrupadas na cartografia aqui
apresentada em 20 classes, mantendo-se um elevado grau de discriminação apenas nas tipologias de
ocupação do solo que correspondem aos territórios artificializados e agrupando-se as áreas agrícolas,
florestais e naturais.
A cartografia assim obtida é apresentada na Desenho n.º 5.2 do Volume IV - Anexo Cartográfico e
sintetizada na Tabela 5.79, abaixo.
Da análise conjunta destes dois elementos constata-se que os usos predominantes nesta área são
ainda os usos agrícolas e florestais, que correspondem a 58% da área total, com uma maior
contribuição do concelho de Alcochete, cujo extremo leste apresenta ainda um forte carácter rural.
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O Rio Tejo e seus afluentes ocupam uma área significativa de cada um destes concelhos, num total de
quase 5 200 ha (21,6% do total da área analisada).
O tecido urbano e respetivos espaços intersticiais (estacionamentos e logradouros) ocupam, no seu
conjunto, 2,9% da área do concelho de Alcochete (4% da sua área terrestre), estando na sua quase
totalidade na freguesia de Alcochete; esta tipologia de espaços ocupa 13,8% da área do concelho da
Moita (17,5% da sua área terrestre), a maioria concentrado nas freguesias de Alhos Vedros e Moita; e
13,4% da área da parte ocidental do concelho do Montijo (15% da sua porção terrestre),
maioritariamente na freguesia de Montijo e Afonsoeiro, mas também na freguesia de Atalaia e Alto
Estanqueiro - Jardia. No seu total, o tecido urbano ocupa 8% da área cartografada, que correspondem
a 10% da sua área terrestre.
Os espaços de indústria correspondem a 3,1% da área terrestre da área analisada, num total de 577
ha, concentrados sobretudo no concelho do Montijo (245 ha), mas também significativos nos
concelhos de Alcochete (173 ha) e da Moita (159 ha).
Finalmente, importa referir que as estruturas aeroportuárias da atual BA6 ocupam cerca de 7% da
parte ocidental do concelho do Montijo, num total de 2% da parte terrestre da área analisada.
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Tabela 5.79 - Síntese da ocupação do solo na área de análise em contexto alargado e respetivas áreas

Freguesia da Baixa da
Banheira e Vale da
Amoreira

77,4

0,6

48,0

73,3

133,1

Tecido urbano contínuo predominantemente
horizontal

78,3

28,6

27,0

133,9

1,0

50,3

81,7

30,0

Estacionamentos e logradouros

5,9

0,0

0,0

5,9

0,0

4,9

3,4

Tecido urbano descontínuo

81,8

5,8

32,9

120,5

0,9

134,1

Tecido urbano descontínuo esparso

27,0

1,3

8,0

36,3

0,3

Indústria

161,3

2,6

9,3

173,2

Comércio e equipamentos gerais

80,8

9,2

2,9

Redes viárias e ferroviárias

94,4

10,5

Estaleiros navais

0,0

Aeroportos

294,6

5,3

0,0

2,7

164,8

3,0

42,7

1,4

0,0

9,7

0,2

119,0

1,0

2,7

256,8

5,1

28,1

1,4

2,9

1,3

81,7

55,6

7,1

93,0

0,7

23,2

38,2

2,9

107,8

0,8

17,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Áreas de extração de inertes e deposição de
resíduos

27,9

0,0

0,0

Áreas em construção

4,8

0,0

Áreas abandonadas em territórios artificializados

15,5

Espaços verdes, equipamentos desportivos,
culturais e de lazer
Culturas agrícolas
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Freguesia de Montijo e
Afonsoeiro

Freguesia de Moita

9,2

(ha e % do
total)

Freguesia de Atalaia e Alto
Estanqueiro-Jardia

Freguesia de Alhos Vedros

4,1

Total
(ha e % do total)

Total

Freguesia de Sarilhos
Grandes

Freguesia de São Francisco

64,2

(ha)

Freguesia de Gaio-Rosário
e Sarilhos Pequenos

Freguesia de Samouco

Tecido urbano contínuo predominantemente
vertical

OCUPAÇÃO DO SOLO, OBTIDA A PARTIR DA
COS 2010

PARTE OCIDENTAL DO CONCELHO DO
MONTIJO

CONCELHO DA MOITA

Freguesia de Alcochete

CONCELHO DE ALCOCHETE

TOTAL
Total

(HA E % DO
TOTAL)

(ha e % do
total)

198,4

243,5

4,3

615,5

2,6

108,4

160,0

311,1

5,5

609,8

2,5

0,0

0,0

24,7

24,7

0,4

40,3

0,2

4,6

78,8

34,0

24,2

137,0

2,4

514,2

2,1

37,5

0,7

11,0

17,4

19,0

47,4

0,8

121,1

0,5

14,6

158,9

2,9

43,2

81,3

120,6

245,1

4,3

577,2

2,4

16,3

7,2

85,0

1,5

1,2

21,2

82,5

104,8

1,8

282,8

1,2

20,2

6,9

0,0

45,0

0,8

9,4

11,0

58,1

78,6

1,4

231,3

1,0

4,8

0,0

0,0

0,0

4,8

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

380,2

380,2

6,7

380,2

1,6

27,9

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

13,2

17,8

0,3

45,7

0,2

4,6

9,4

0,1

26,4

1,2

14,4

1,4

43,4

0,8

0,0

19,0

35,1

54,1

1,0

106,9

0,4

1,2

0,4

17,1

0,1

25,9

1,2

8,7

5,0

40,8

0,7

4,5

2,3

37,8

44,6

0,8

102,5

0,4

28,7

5,2

3,0

36,8

0,3

17,7

14,0

42,5

9,1

83,3

1,5

3,5

7,7

42,3

53,6

0,9

173,7

0,7

3112,2

101,6

260,1

3473,9

27,1

574,8

980,7

43,6

284,0

822,0

532,2

1959,8

34,5

7316,7

30,4

1882,9 34,1 605,6

PARTE OCIDENTAL DO CONCELHO DO
MONTIJO

Freguesia de Moita

Freguesia da Baixa da
Banheira e Vale da
Amoreira

Freguesia de Gaio-Rosário
e Sarilhos Pequenos

0,0

0,0

2489,2

19,4

0,0

0,0

24,1

0,0

24,1

Florestas e meios terrestres naturais e
seminaturais

1813,4

90,0

56,0

1959,3

15,3

393,6

373,2

100,8

106,7

974,3

Zonas húmidas

639,0

23,0

0,0

662,0

5,2

110,7

1,8

16,0

131,2

259,7

Corpos de água

3219,2

193,0

0,0

3412,2

26,6

271,7

2,6

195,0

691,3

Total 11943,6

476,1

416,3

12835,8

100

1790,8

1794,2

642,3

1258,8 5526,1 100 1176,4

Total
(ha e % do total)

Freguesia de Montijo e
Afonsoeiro

Freguesia de Alhos Vedros

2489,2

(ha)

Freguesia de Atalaia e Alto
Estanqueiro-Jardia

Freguesia de São Francisco

Sistemas agroflorestais

OCUPAÇÃO DO SOLO, OBTIDA A PARTIR DA
COS 2010

Freguesia de Sarilhos
Grandes

Freguesia de Samouco

CONCELHO DA MOITA

Freguesia de Alcochete

CONCELHO DE ALCOCHETE

1,7

0,0

0,0

1,7

0,0

2515,0

10,5

234,6

187,6

752,7

1174,9

20,7

4108,5

17,1

4,7

62,9

3,5

122,4

188,8

3,3

1110,5

4,6

1160,5 21,0

77,3

0,0

542,6

619,9

10,9

5192,6

21,6

1320

3146

5687,6

100

24049,3

100

Total
(ha e % do
total)

0,4

TOTAL
Total

(HA E % DO
TOTAL)

(ha e % do
total)

17,6
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5.8.2.2.2

POPULAÇÃO E ALOJAMENTO

A análise dos dados dos Censos de 2011 permitem perceber em maior detalhe a dinâmica
populacional e urbanística do tecido urbano, que na cartografia realizada corresponde a 374 ha no
concelho de Alcochete, 763 ha na Moita e 764 ha na parte ocidental do Montijo, num total de cerca de
1 900 ha.
Foi ainda possível atualizar a informação relativa à população para 2017, apenas para cada concelho,
com base no Anuário Estatístico da Região Área Metropolitana de Lisboa 2017, edição de dezembro de
2018.
Na Tabela 5.80 apresenta-se uma síntese da população residente na área em análise. Observa-se que o
concelho da Moita é aquele que reúne um maior valor de população residente, assim como uma maior
densidade populacional, maioritariamente concentrada na União das Freguesias de Baixa da Banheira
e Vale da Amoreira. As freguesias de Alcochete e Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos destacam-se como
as freguesias com menor densidade populacional, a primeira pela grande extensão de área rural que
abrange e a segunda pelo baixo efetivo populacional.
Tabela 5.80 - População residente na área de análise em contexto alargado

N.º DE PESSOAS
2011*

POPULAÇÃO RESIDENTE (2011)
Concelho de Alcochete

17 569

DENSIDADE
POPULACIONAL (PAX/ha)
EM 2011
1,37

Freguesia de Alcochete

12239

1,02

Freguesia do Samouco

3143

6,60

Freguesia de São Francisco

2187

5,26

Concelho da Moita

66 029

11,95

Freguesia de Alhos Vedros

15050

Freguesia da Moita

17653

9,84

União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira

30949

48,20

União das freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos

2377

1,83

Parte ocidental do concelho do Montijo

45 620
Sarilhos Grandes

8,40

8,02
3424

2,91

União das freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia

5085

3,73

União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro

37111

11,80

*Com base no Anuário Estatístico da Região Área Metropolitana de Lisboa 2017, edição de dezembro de 2018, verificou-se que a população
de Alcochete atingiu os 19 285 habitantes em 2017, e a população da Moita decresceu para 64 616 habitantes. Não foi possível nesta fase
apresentar os dados por freguesia, nem para a parte Ocidental do concelho do Montijo, e como toda a informação disponível ao nível da
caracterização do uso do solo (COS) e ainda disponibilizada pelas câmaras para a ocupação do território correspondem a anos menos
recentes, mantém-se a análise realizada para o ano 2011, por forma a manter o estudo coerente.

A Tabela 5.81 sintetiza a ocorrência de alojamento por concelho em 2011. Os concelhos da Moita e
Montijo (parte ocidental) apresentam um número elevado de fogos usados como residência
permanente, tendo Alcochete um número de fogos mais baixo. Finalmente destaca-se o elevado
número de alojamentos vagos, cerca de 14% do total nos concelhos de Alcochete e Montijo e 16% no
concelho da Moita, num total de 10 210 alojamentos em toda a área analisada.
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Tabela 5.81 - Alojamentos na área de análise em contexto alargado (2011)
ALOJAMENTOS POR
CONCELHO (N.º)

RESIDÊNCIA
HABITUAL

RESIDÊNCIA
SECUNDÁRIA

VAGOS

OUTROS

TOTAL

Alcochete

6 730

832

1 251

16

8 829

Moita

25 868

3 155

5 600

50

34 673

Montijo (parte ocidental)

18 110

2 072

3 359

68

23 609

Fonte: INE, Censos 2011 (cálculos próprios)

A Tabela 5.82 agrega informação das duas tabelas anteriores e permite perceber qual o número médio
de ocupantes por alojamento, considerando os alojamentos clássicos que foram classificados como
residência habitual. Em todo os concelhos da área em análise, o valor obtido é próximo de 2,5 pessoas
por alojamento.
Tabela 5.82 - Relação entre população residente e alojamento na área de análise em contexto alargado (2011)

POPULAÇÃO RESIDENTE

ALOJAMENTOS
(RESIDÊNCIA HABITUAL)

NÚMERO MÉDIO DE
OCUPANTES POR
ALOJAMENTO

Alcochete

17 569

6730

2,61

Moita

66 029

25 868

2,55

Montijo (parte ocidental)

45 620

18 110

2,52

CONCELHO

5.8.2.2.3

OCUPAÇÃO DO SOLO E ÁREAS URBANAS E INDUSTRIAIS DISPONÍVEIS

A análise da ocupação do Solo e das Áreas Urbanas e Industriais disponíveis foi realizada através da
quantificação da oferta de alojamento disponibilizada pelos respetivos municípios (Alcochete, Montijo
e Moita) ou estimada a partir do cruzamento da ocupação do solo com a cartografia de ordenamento
dos PDM dos mesmos municípios.
O município de Alcochete disponibilizou informação cartográfica detalhada sobre o estado atual do
tecido urbano do concelho, relativa a 2017,a partir da qual foi possível estimar as possibilidades de
expansão urbana e empresarial neste território. Na cartografia de “áreas de expansão recente não
edificada” (ver Volume III – Anexo 4) estima-se que seja possível construir 2 622 fogos. São ainda
identificados, adicionalmente, 88 edifícios devolutos e 20 edifícios parcialmente devolutos em núcleos
antigos, 15 edifícios degradados e 15 edifícios em ruínas em núcleos antigos. Estes últimos não foram,
porém, considerados, uma vez que parte dos mesmos está já contabilizada como alojamento vago dos
censos de 2011.
A cartografia disponibilizada mostra ainda que o concelho tem ainda disponíveis 43 lotes em áreas
empresariais, com uma área média de 3 200 m2 cada, num total de 13,76 ha” (ver Volume III –
Anexo 4).
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Para o município da Moita, no que respeita aos fogos potenciais, utilizou-se a informação constante
no 1.º Relatório do Estado do Ordenamento do Território do Município da Moita (2010-2012),
elaborado pela câmara municipal da Moita em 2013, que atualiza as estimativas que serviram de base
à revisão do PDM da Moita, de 2010. Este relatório está ainda atual, uma vez que a atividade
urbanística esteve parada entre 2013 e a atualidade. Neste documento estima-se que a capacidade
das áreas - plano (P1, P2 e UOPG) é de 13 140 fogos; a do loteamento de iniciativa municipal do Alto
do Vale da Amoreira (ou NOPQ) é de 1 350 fogos; e a capacidade obtida através do preenchimento
intersticial das malhas já urbanizadas é de 2 510 fogos. No total, a capacidade de oferta deste
concelho é de 17 000 fogos.
A estimativa de área disponível para indústria e equipamentos foi feita a partir da carta de
ordenamento do PDM e da carta de ocupação do solo. A área de “Espaço de uso múltiplo”, onde é
admitida a instalação de indústria, que ainda se encontrava livre em 2010 é estimada em 13 ha no
espaço rural e em 98 ha no espaço urbano, num total de 111 ha.
No caso do município do Montijo usaram-se dados espaciais resultantes do cruzamento da carta de
ordenamento do respetivo PDM (atualmente em vigor), com a carta de ocupação do solo atrás
apresentada, conjugados com os parâmetros de urbanização constantes do regulamento do PDM
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/97, de 1 de fevereiro, alterada pela Declaração de
retificação n.º 253/2015, de 8 de abril, e pelo Aviso n.º 1076/2015, de 29 de janeiro). Os valores
obtidos apresentam-se na Tabela 5.83.
No que respeita à capacidade da parte ocidental do município para comportar novas unidades
industriais, estimou-se que se encontram livres 23 ha em “Área urbanizada industrial”, 13,8 ha em
“Área urbanizável industrial “, 48,5 ha em “Área industrial existente” e 62 ha em “Área industrial
proposta”, num total de 147,3 ha.
Tabela 5.83 - Estimativa dos fogos potenciais para a parte ocidental do concelho do Montijo.

Área Urbanizada Mista - Consolidada

ÁREA SEM
OCUPAÇÃO
URBANA (HA)

519,1

127,4

DENSIDADE
GLOBAL
MÁXIMA
(FOGOS/HA)

N.º DE FOGOS
PASSÍVEIS DE
CONSTRUÇÃO

Alto Estanqueiro-Jardia

55,5

15,2

10

151

Atalaia

23,9

9,1

20

181

Montijo

299,9

44,3

40

1 771

Sarilhos Grandes

139,7

58,9

20

1 177

Área Urbanizada Mista - a reabilitar

15,4

4,5

Alto Estanqueiro-Jardia

1,1

0,0

7

0

Atalaia

12,2

4,4

7

30

Sarilhos Grandes

2,0

0,1

7

0

Área Urbanizada Mista - a preservar

83,4

12,1

Atalaia

8,6

1,8

10

17

Montijo

74,7

10,3

25

258

27,8

10

277

Área Urbanizável Mista

269,2
Alto Estanqueiro-Jardia
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ÁREA
TOTAL
(HA)

114,7
45,5

ÁREA
TOTAL
(HA)
Montijo
Área Urbanizada Habitacional - a reabilitar

ÁREA SEM
OCUPAÇÃO
URBANA (HA)

223,7
92,2

DENSIDADE
GLOBAL
MÁXIMA
(FOGOS/HA)

N.º DE FOGOS
PASSÍVEIS DE
CONSTRUÇÃO

86,9

25

2 172

42,4

Alto Estanqueiro-Jardia

67,2

37,3

7

260

Montijo

11,7

0,5

10

4

Sarilhos Grandes

13,3

4,7

7

32

2,9

2,9

Alto Estanqueiro-Jardia

2,8

2,8

10

27

Sarilhos Grandes

0,1

0,1

20

2

Área Urbanizada Habitacional - Consolidada

Área Urbanizável Habitacional

164,7

125,1

Atalaia

25,9

6,7

30

200

Montijo

138,7

118,5

50

5 923

Total de fogos passíveis de serem construídos

12 482

Assim, é possível constatar que, no que respeita à oferta de alojamento, no município de Alcochete
existe a possibilidade de construir 2 622 fogos, aos quais acrescem 1 251 vagos, num total de 3 873,
alojamentos estes com capacidade para albergar 10 110 pessoas, considerando os valores médios de
ocupantes por alojamento de 2011.
O concelho da Moita tem uma capacidade de oferta total estimada em 22 600 fogos, que podem alojar
57 687 pessoas.
Finalmente, para a parte ocidental do concelho do Montijo estimou-se uma capacidade total de oferta
de alojamento de 15 841 fogos.
Considerando a área de análise alargada na sua totalidade, a mesma tem uma capacidade total de
oferta de alojamento estimada em 42 314 fogos.
Também no que respeita à possibilidade desta área albergar futuramente novas unidades
empresariais e industriais esta área apresenta uma capacidade considerável, estimando-se em 258 ha
a área disponível para instalações industriais nos concelhos da Moita e do Montijo, aos quais acresce
um total de 43 lotes disponíveis no concelho de Alcochete em áreas empresariais.
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Tabela 5.84 - Síntese da análise realizada.
ALCOCHETE

MONTIJO
OCIDENTAL

MOITA

TOTAL

Total de fogos passíveis de serem construídos (un.)

2 622

17 000

12 482

32 104

Alojamentos vagos (un.)

1 251

5 600

3 359

10 210

3 873

22 600

15 841

42 314

2,61

2,55

2,52

2,56

10 110

57 687

39 904

107 701

-

110,9

147,3

258,2

43

-

-

43

Total (un.)
Número médio de ocupantes
por alojamento (n.º pessoas/un.)
Capacidade de alojamento adicional (n.º pessoas)

Área disponível para indústria (ha)
Lotes disponíveis em áreas empresariais

Para além da caracterização dos concelhos do Montijo, Alcochete e Moita, que se considera que
possam ter afetações diretas ao nível das dinâmicas territoriais, decorrentes da implantação do
projeto, já analisadas acima, importa ainda caracterizar as áreas dos concelhos do Barreiro, Moita e
Seixal, que serão afetadas diretamente pelos sobrevoos das aeronaves, e que poderão ver
condicionadas a ocupação futura do seu território para determinados tipos de usos (Desenho n.º 1.4
do Volume IV – Anexo Cartográfico). Esta condicionante decorre dos níveis sonoros que se poderão
fazer sentir nestas áreas. Desta forma, recorreu-se à área de estudo definida para o Ambiente Sonoro
correspondente à área de influência acústica, isto é, a área onde se prevê poderem ser ultrapassados
os valores limite acústicos definidos legalmente a nível nacional devido ao Projeto em avaliação, para
zonas mistas.
Na referida área de influência foram cartografados, com base na consulta dos PDM atualmente em
vigor e no ortofotomapa mais recente, os espaços ainda disponíveis nesta área do território, tanto
para expansão urbanística e de equipamentos e lazer, como para expansão industrial.
De referir que, das várias classes de espaços de cada um dos PDM analisados, foram retirados os
espaços que neste momento já se encontram ocupados.
Assim apresenta-se na tabela seguinte a quantificação aproximada dos espaços disponíveis para
urbanização, instalação de novas indústrias e equipamentos coletivos e de lazer. Estas áreas são ainda
apresentadas no Desenho n.º 5.7, do Volume IV- Anexo Cartográfico.
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Tabela 5.85 – Áreas disponíveis para urbanização, instalação de novas indústrias e equipamentos coletivos e de lazer
2

ÁREA (m )

ÁREA (ha)

BARREIRO
Equipamento em Áreas de Expansão

4996,51

0,50

708 456,91

70,85

713 453,42

71,35

62908,19

6,29

279 446,03

27,94

418 221,17

41,82

Solo Urbanizável - Espaços de Atividades Económicas (EAE) - EAE 2 - Indústria e
Logística

41 122,94

4,11

Solo Urbanizável - Espaços Verdes

54 136,36

5,41

95 625,512

9,56

Habitação em Áreas de Expansão
TOTAL
MOITA
Espaços de Equipamentos Coletivos Propostos
Espaços Verdes Urbanos Propostos
TOTAL
SEIXAL

TOTAL

5.8.3 MODELOS DE ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO
Dada a importância do Aeroporto para a Área Metropolitana de Lisboa (AML), considera-se importante
abordar as estratégias preconizadas nos programas operacionais e planos estratégicos cujos objetivos
versam sobre a sua área de implantação e envolvente.
No que respeita a figuras de ordenamento do território e, genericamente, aos instrumentos do
sistema de gestão territorial com incidência na área do Projeto, a abordagem ao tema foi feita tendo
em conta os vários níveis, nacional, regional e municipal.

5.8.3.1 PROGRAMAS OPERACIONAIS E PLANOS ESTRATÉGICOS
5.8.3.1.1

PROGRAMA OPERACIONAL DA REGIÃO DE LISBOA 2014 – 2020

No Programa Operacional da Região de Lisboa (POR Lisboa) 2014-2020 é definida a respetiva
estratégia com vista a contribuir para a estratégia da União Europeia (UE) para um crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo para a coesão económica, social e territorial.
Os objetivos do POR Lisboa são reforçar a competitividade regional e consolidar a posição de Lisboa
entre as regiões inovadoras da UE, integrando-o plenamente na economia do conhecimento.
O POR Lisboa aposta em duas linhas de intervenção para o reforço da competitividade e
internacionalização da Região: (1) Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da
inovação; (2) Reforço da competitividade das PME.
No POR Lisboa é analisado cada uma das linhas estratégicas definidas para a Região de Lisboa, uma
das quais a seguinte: Construir uma região com elevada qualidade ambiental e eficiência energética,
suportada num sistema urbano policêntrico harmoniosamente interligado com os espaços naturais e
servido por mobilidade ecoeficiente, resiliente às alterações climáticas e aos riscos naturais,
contribuindo para o Crescimento Sustentável na União Europeia, promovendo a sustentabilidade e
eficiência no uso de recursos na Região de Lisboa.
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Para esta linha estratégica é referido que a sustentabilidade territorial do processo de
desenvolvimento regional pressupõe uma abordagem convergente e integrada de três domínios
fundamentais: ambiental, económico e social, e que para se atingirem os objetivos de
desenvolvimento da Região é importante ter em conta um conjunto de prioridades de investimento
ligadas ao domínio da sustentabilidade e da utilização eficiente dos recursos.
No POR Lisboa chama-se a atenção para o facto de o incremento da melhoria do desempenho
ambiental em determinadas atividades constituir um fator básico de competitividade das mesmas, já
que os recursos naturais, paisagísticos e patrimoniais numa região como Lisboa constituem um capital
territorial diferenciador e fortemente competitivo para a atração de capital empresarial e humano, no
contexto europeu e mundial.
A escolha dos objetivos temáticos e das prioridades de investimento não incide sobre áreas
diretamente relacionadas com o projeto do Aeroporto do Montijo.
5.8.3.1.2

PLANO AÇÃO REGIONAL DE LISBOA 2014 – 2020

O Plano de Ação Regional de Lisboa (PAR Lisboa) 2014-2020 tem como objetivos: (i) Incorporar e
disseminar conhecimento sobre a estratégia “Europa 2020” e o Quadro Estratégico Comum da União
Europeia; (ii) Diagnosticar e debater a situação de desenvolvimento da Região de Lisboa e identificar
prioridades estratégicas, domínios/projetos de investimento relevantes e abordagens territoriais no
horizonte 2014-2020; (iii) Articular a elaboração do PAR Lisboa com a do Programa Territorial
Integrado para a AML; (iv) Assegurar uma ampla participação institucional e empresarial, bem como
uma mobilização pública em torno da preparação do próximo período de programação 2014-2020; (v)
Assegurar a existência de um quadro estratégico, regulamentar e institucional capaz de garantir uma
utilização eficiente dos recursos previstos para o próximo período de programação.
Do Diagnóstico Prospetivo realizado, nos domínios-chave – Crescimento Inteligente, Crescimento
Sustentável, Crescimento Inclusivo e Capacitação Regional - destaca-se a conclusão de que, numa
perspetiva de desenvolvimento sustentado, interessa à Região de Lisboa potenciar a sua posição
geoestratégia organizando-se como plataforma de intermediação no relacionamento da Europa com o
resto do mundo, explorando a sua situação no contexto da economia do mar e assumindo a sua
capitalidade no âmbito das regiões euro-atlânticas.
Ao nível dos Sistemas Produtivos e Especialização Inteligente do Crescimento Inteligente, é
diagnosticado que o turismo representa um setor económico consolidado e relevante na Região de
Lisboa, com expressão nas formas mais modernas da procura turística internacional (Ex: City Breaks,
Turismo de Negócios e de Cruzeiros, Golfe, Turismo de Natureza e o clássico Sol & Mar), e com um
efeito de atratividade turística que tem vindo a reforçar-se (parágrafos 46 e 47).
Em termos de acessibilidade e conexões com o exterior, a Região de Lisboa acolhe equipamentos e
infraestruturas logísticas do sistema de transportes fundamentais para a internacionalização da
economia portuguesa (aeroportos, portos, plataformas logísticas), destacando-se o Aeroporto da
Portela, o qual constitui a principal porta de entrada nacional para os fluxos internacionais de
passageiros, acumulando cerca de metade do total destes e 60% da carga movimentada nos
aeroportos da ANA.
Refere-se que, tanto no segmento de passageiros, como no de carga, a procura do Aeroporto da
Portela tem vindo a crescer (entre 2007 e 2011 registou um aumento de 11% em carga e 12% em
passageiros), pelo que importa dar resposta adequada ao crescimento da procura previsível
(parágrafos 56 e 57).
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No PAR Lisboa 2014-2020 foi efetuada a Análise SWOT da Região Lisboa para os quatro domínioschave de análise.
Ao nível do Crescimento Inteligente – Sistemas Produtivos e Especialização Inteligente destaca-se
como Ponto Forte, a construção de equipamentos e das principais infraestruturas logísticas do sistema
de transportes e de internacionalização, e também relevante, nos Pontos fracos, a rede ferroviária de
ligação internacional obsoleta e com problemas de interoperabilidade nas ligações à Europa e
problemas de conectividade e modernização nas ligações ferroviárias nacionais. Das Ameaças
identificadas destacam-se as seguintes: (a) Disfuncionalidades no sistema logístico e económico
decorrentes da atual dispersão e fragmentação das atividades económicas na Região de Lisboa e dos
incrementos dos custos de contexto; (b) Estagnação do investimento na logística e transportes, em
vertentes estratégicas para a internacionalização e para organização e funcionamento do sistema
urbano; (c) Aeroporto da Portela com problemas de capacidade para responder aos aumentos de
tráfego expectáveis.
A análise da posição de Lisboa na Estratégia de Desenvolvimento Regional, designadamente na
Globalização, destaca que uma primeira potencialidade respeita ao papel que Lisboa consiga assumir:
(i) no encontro do Mediterrâneo com o Atlântico, reforçando a sua atratividade enquanto destino
turístico e cultural pelo aproveitamento das recentes tendências globais, nomeadamente no turismo
de cruzeiros, e no desenvolvimento das funções de intermediação que se mostrem adequadas às
necessidades de cadeias de valor fragmentadas que exigem maior capacidade de adaptação à
alteração dos fatores competitivos; e (ii) no encontro da Europa com a África e as Américas. Lisboa,
com a sua localização geográfica no cruzamento central no eixo atlântico (confluência de três
continentes) e periférica relativamente à Europa, tem um posicionamento estratégico para a assunção
de funções de intermediação qualificada, através do desenvolvimento de atividades logísticas
competitivas, integradas em cadeias de valor ágeis e flexíveis à escala global, que relancem a
importância da região na ligação entre continentes (Europa, África e Américas) (parágrafos 242 e 243).
Comparando Lisboa com outras regiões metropolitanas europeias, o PAR destaca que esta apresenta
desempenhos baixos nos rankings na temática transportes, pois a posição favorável de Lisboa na
subtemática “transporte aéreo de passageiros” não é acompanhada em termos do “transporte aéreo
de mercadorias (parágrafo 256)”.
A partir do quadro das prioridades estratégicas estabelecidas para cada domínio chave do PAR foram
definidos os Instrumentos de Política Pública que permitirão operacionalizar a ação conducente ao
cumprimento dos objetivos e das metas regionais, tendo-se definido Linhas Estratégicas de Atuação.
Nestas Linhas não se encontram incluídas ações específicas mais diretamente relacionadas com a
necessidade de expansão da capacidade aeroportuária na Região de Lisboa.
5.8.3.1.3

PLANO ESTRATÉGICO DA REGIÃO DE LISBOA, OESTE E VALE DO TEJO

O Projeto do Aeroporto do Montijo vai em certa medida, ao encontro da política de desenvolvimento
preconizada no Plano Estratégico da Região de Lisboa, Oeste e Vale do Tejo (PERLOVT), ao possibilitar
a transformação da Região de Lisboa e Vale do Tejo numa região euro-atlântica competitiva no
sistema das regiões europeias:
C.2 – Desenvolver novas infraestruturas eficientes de mobilidade europeia e mundial.
C.2.1) Desenvolver infraestruturas de internacionalização e capacidades de gestão no domínio das
actividades internacionalizadas
C.2.1.1) Novo aeroporto - Promover as acções e condições para a construção, em tempo útil, do Novo
Aeroporto Internacional de Lisboa com capacidade competitiva, qualidade funcional e estética
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Este eixo estratégico tem como sub-objetivo promover ações e condições para a construção, em tempo
útil, do Novo Aeroporto de Lisboa, com capacidade competitiva, qualidade funcional e estética.
Apesar do projeto em análise não se constituir como a solução preconizada neste Plano, vai de certa
forma ao encontro dos seus objetivos estratégicos.
5.8.3.1.4

PLANO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURAS 2014-2020 (PETI3+)

O Governo aprovou, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2011, de 10 de novembro,
o Plano Estratégico dos Transportes (PET), para o horizonte 2011-2015. A sua extensão até 2020
(PETI3+) foi publicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A/2015, de 20 de agosto.
Na visão de longo prazo (2050) do sistema de transportes e infraestruturas definida neste Plano
estabelecem-se 19 objetivos, dos quais se destacam:
- Uma rede de transportes e infraestruturas totalmente integrada na Rede Transeuropeia de
Transportes (RTE -T) e no Céu Único Europeu, promovendo o mercado único europeu e a livre
circulação de pessoas e bens; […]
- Uma rede de transportes e infraestruturas como uma vantagem competitiva do sector do
turismo, tanto nas ligações internacionais como nas ligações internas; […]
- Uma rede de aeroportos nacional competitiva, com capacidade para movimentação de
passageiros e aeronaves que será expectável no horizonte 2050 e ligada à rede rodoviária e
ferroviária pesada ou ligeira;
- Uma posição de liderança no transporte aéreo entre a Europa e a América do Sul e África,
através da dinamização de um verdadeiro hub aeroportuário Português;
Da análise SWOT realizada neste Plano ao setor dos transportes e infraestruturas em Portugal,
destaca-se:
Pontos fortes:
- perspetivas de crescimento futuro no tráfego aeroportuário nos segmentos de passageiros e
carga;
- aumento do número de passageiros movimentados nos aeroportos portugueses;
- maior atratividade de companhias aéreas: reforço da operação de companhias já instaladas
nos aeroportos portugueses e instalação de novas companhias aéreas.
Pontos fracos:
- capacidade ao nível do número de movimentos por hora para carga e passageiros de algumas
infraestruturas aeroportuárias;
- insuficiência de espaço para a expansão do atual aeroporto de Lisboa.
Oportunidades:
- posicionamento geoestratégico de Portugal enquanto hub para as ligações aéreas entre a
Europa e a América do Sul e África;
- dimensão, crescimento e potencialidades do sector do turismo;
- implementação da iniciativa do Céu Único Europeu, prevendo-se a triplicação da capacidade
do espaço aéreo, reduzido para metade os custos associados à gestão do tráfego aéreo.
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Ameaças:
- risco de desvio de tráfego aéreo para infraestruturas aeroportuárias de outros países que
também utilizem com o sistema hub-and-spoke.
- ocorrência das infraestruturas aeroportuárias europeias, em especial da Península Ibérica.
Dos objetivos estratégicos 2014 - 2020 definidos no PETI3+ destacam-se:
A. Contribuir para o crescimento económico, apoiando as Empresas Portuguesas e a criação de
emprego, incluindo através de: […]
3. Potenciar o papel das infraestruturas e serviços de transportes no desenvolvimento do sector
do turismo nacional e promover a melhoria das condições de acolhimento e da qualidade do
serviço e informação ao público nos transportes, contribuindo para o grau de satisfação dos
passageiros, em particular dos turistas;
4. Alavancar as vantagens competitivas de Portugal decorrentes do seu posicionamento
geoestratégico, na interceção de grandes corredores internacionais marítimos e aéreos.
B. Assegurar a competitividade do sector dos transportes e a sua sustentabilidade financeira
para os contribuintes portugueses.
No âmbito dos investimentos prioritários, são estabelecidos seis eixos de desenvolvimento
prioritários para o horizonte 2014 - 2020. Para o Corredor da fachada atlântica inclui-se o
desenvolvimento do Aeroporto de Lisboa, o qual faz parte do Plano Estratégico da ANA.
Ainda de acordo com o mesmo documento, os princípios a assegurar nos projetos a concretizar no
horizonte 2014-2020 são os seguintes:
1) Enquadrar-se nos Objetivos Estratégicos do PETI3+;
2) Afetar os recursos públicos aos projetos que constituam maiores prioridades para o
horizonte em causa;
3) Garantir a existência de uma efetiva capacidade do Estado para suportar a totalidade dos
encargos ao longo da vida útil de cada projeto, na fase de construção, operação e manutenção;
4) Verificar a existência um saldo custo-benefício positivo, tendo por base projeções credíveis e
prudentes, segundo metodologias reconhecidas internacionalmente;
5) Correto dimensionamento e otimização dos projetos, constituindo a solução mais eficiente,
mais económica e mais adequada ao cumprimento dos objetivos que se pretendam atingir, por
comparação com as demais alternativas possíveis para o efeito;
6) Assegurar o cumprimento integral da legislação ambiental nacional e comunitária, de forma
racional e em articulação com o cumprimento dos princípios anteriores.
5.8.3.1.5

PLANO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PENÍNSULA DE SETUBAL

Não foi possível proceder à análise deste Plano uma vez que este não foi disponibilizado em tempo útil
pela Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal (ADREPES), apesar de ter sido
solicitado o seu fornecimento (ver Volume III – Anexo 4).

311

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES  RELATÓRIO SÍNTESE
VOLUME II.B – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E SUA EVOLUÇÃO SEM PROJETO
JULHO 2019  VERSÃO 02

5.8.3.2 PLANOS E PROGRAMAS DE ÂMBITO SUPRAMUNICIPAL
5.8.3.2.1

PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

A Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, alterada pela Declaração de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de
setembro, e pela Declaração de Retificação n.º 103-A/2007, de 2 de novembro, aprovou o Programa
Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT).
Este documento estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território
nacional e define o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de
gestão territorial.
No que respeita ao contexto estratégico, o relatório do PNPOT prevê para a Região de Lisboa e Vale
do Tejo, em particular para a Área Metropolitana de Lisboa, o papel mais determinante na organização
do território nacional. Um dos vários elementos estratégicos referidos em particular reporta-se às
previstas importantes mudanças nos fatores de estruturação interna da região, com destaque para a
relocalização do aeroporto na Ota e para uma rede de acessibilidades que rompe com a lógica radial
historicamente prevalecente, criando nós potenciadores de novas polarizações.
Das opções estratégicas territoriais definidas para a Região de Lisboa e Vale do Tejo destacam-se as
seguintes:
- Afirmar a região no contexto das grandes regiões capitais europeias e valorizar o seu potencial de
interface entre a Europa e o Mundo;
- Modernizar e reforçar a competitividade das infraestruturas de conectividade internacional marítimas
e aeroportuárias;
(parágrafo 53 do capítulo 3)
No que respeita a estratégia e modelo territorial para 2025, o PNPOT define como objetivo a
implementação da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, pondo em relevo o
contributo das políticas de ordenamento do território, para que Portugal seja:
− Um espaço sustentável e bem ordenado;
− Uma economia competitiva, integrada e aberta;
− Um território equitativo em termos de desenvolvimento e bem-estar;
− Uma sociedade criativa e com sentido de cidadania.
(parágrafo 9 do capítulo 4)
Para que Portugal tenha uma economia competitiva, integrada e aberta, o PNPOT realça o transporte
aéreo como opção fundamental no que toca à mobilidade internacional de passageiros:
O funcionamento recente deste modo em regime puro de mercado implica a concentração de
serviços num número reduzido de aeroportos, sendo importante que Portugal disponha de um
aeroporto com dimensão de tráfego e condições de operacionalidade que permitam tirar
partido de algumas vantagens naturais de que dispõe para se afirmar como hub para destinos
no Brasil e na África Ocidental. Desta opção pode decorrer o aumento das frequências e dos
destinos servidos diretamente no continente Europeu, e portanto uma integração mais
eficiente da nossa economia na União Europeia.
(parágrafo 29 do capítulo 4)
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Quanto aos dois últimos vetores do modelo territorial, integrando sistema urbano, acessibilidade e
conectividade internacional, o parágrafo 67 do capítulo 4 do PNPOT refere o seguinte:
1. Os principais motores da competitividade situar-se-ão no litoral e estruturar-se-ão em torno
de polos urbanos articulados em sistemas policêntricos:
– o Arco Metropolitano do Porto […],
– o Sistema Metropolitano do Centro Litoral […],
– o Arco Metropolitano de Lisboa […],
– o Arco Metropolitano do Algarve […].
2. A construção do novo Aeroporto Internacional de Lisboa, o desenvolvimento da rede
ferroviária de alta velocidade e a criação de um corredor multimodal para mercadorias que
ligue o sistema portuário Lisboa/Setúbal/Sines a Espanha e ao centro da Europa, são
elementos estratégicos na recomposição da rede de infraestruturas de conectividade
internacional.
O plano de ação do PNPOT identifica como um dos 24 problemas para o ordenamento do território o
subdesenvolvimento dos sistemas aeroportuário, portuário e ferroviário de suporte à conectividade
internacional de Portugal, no quadro ibérico, europeu, atlântico e global.
Assim, no programa das políticas definido, destacam-se os seguintes objetivos e medidas prioritárias:
Objetivo estratégico 2: Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração
nos espaços ibérico, europeu, atlântico e global.
Objetivo específico 2.2: Melhorar os sistemas e infraestruturas de suporte à conetividade
internacional de Portugal no quadro ibérico, europeu, atlântico e global.
Medida prioritária 1. Construir o Novo Aeroporto Internacional de Lisboa com condições
operacionais adequadas em termos de segurança e ambiente, ajustadas ao desenvolvimento
dos segmentos de negócios estratégicos de passageiros e carga e à promoção de conexões e
interfaces dos transportes aéreos com os transportes terrestres, como forma de garantir uma
maior coerência, integração e competitividade ao conjunto das infraestruturas de transporte,
enquanto fator determinante do desenvolvimento económico e social do País, bem como
potenciar a inserção do País na rede global de transporte aéreo, através da
captação/distribuição de tráfego nas rotas entre a Europa, África e América do Sul (20072013).
A necessidade de reforçar a capacidade aeroportuária no arco metropolitano de Lisboa é claramente
identificada como prioritária no PNPOT para reforçar a competitividade do país, melhorando as suas
infraestruturas e capacidade de conetividade e transporte. Aquando da elaboração deste documento,
antes de 2007, as expetativas económicas eram claramente distintas das atuais, claramente mais
otimistas, pelo que o Plano previa a construção de um novo aeroporto de raiz, localizado na Ota. A
opção de construção de um novo aeroporto foi abandonada após a crise económica que o país
atravessou. Mantém-se, no entanto, a necessidade de reforço da capacidade aeroportuária, que se
pretende que seja alcançada através da implementação do projeto em análise.
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5.8.3.2.2

PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ÁREA METROPOLITANA DE
LISBOA

O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML) foi
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 8 de abril. O Governo deliberou
alterar o PROT-AML pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2008, de 5 de junho. No entanto,
esta proposta não prosseguiu por motivos de alteração do contexto macroeconómico nacional e
internacional e de suspensão da concretização das infraestruturas de transportes.
O PROT-AML fundamenta-se em quatro prioridades essenciais: 1) Sustentabilidade ambiental; 2)
Qualificação metropolitana; 3) Coesão socio territorial; e 4) Organização do sistema metropolitano de
transportes.
O objetivo global definido na visão estratégica deste Plano consiste em dar dimensão e centralidade
europeia e ibérica à AML, espaço privilegiado e qualificado de relações euroatlânticas, com recursos
produtivos, científicos e tecnológicos avançados, um património natural, histórico, urbanístico e
cultural singular, terra de intercâmbio e solidariedade, especialmente atrativa para residir, trabalhar e
visitar.
Para alcançar este objetivo, foram delineadas várias linhas estratégicas de desenvolvimento, cuja
concretização assenta fundamentalmente num conjunto de doze medidas. Relativamente ao projeto
em causa pode destacar-se a terceira: Reforço das acessibilidades internas e externas (portos,
aeroportos e redes transeuropeias).
A estratégia territorial definida para a AML propõe recentrar a área metropolitana e policentrar a
região. A passagem da situação atual para a situação desejada, polinucleada, implica um conjunto
articulado de linhas de política territorial referentes aos diversos tipos de espaços, as quais se
traduzem em:
1) Incentivar os espaços motores como aceleradores do desenvolvimento e da internacionalização da
AML;
2) Apoiar e enquadrar o desenvolvimento dos espaços emergentes e as áreas com potencial de
reconversão/renovação, para que cumpram funções de reestruturação e qualificação da AML;
4) Proteger e valorizar recursos naturais, os estuários, a orla costeira e os espaços agroflorestais
sensíveis, integrando-os num conceito alargado de região metropolitana;
5) Definir o sistema estruturante de transportes da AML, as suas articulações externas (nacionais,
ibéricas, internacionais) e a integração das principais infraestruturas portuárias e aeroportuárias.
No que respeita às acessibilidades, a estratégia territorial para a AML proposta tem como
instrumentos fundamentais de implementação um conjunto de programas integrados apoiados nos
seguintes sistemas de execução:
Sistema de transportes metropolitano - autoridade metropolitana de transportes;
Porto de Lisboa/Setúbal;
Novo aeroporto internacional;
Redes transeuropeias na AML.
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O modelo territorial proposto, com base em 17 unidades territoriais identificadas, assim como a
estruturação do sistema de transportes e logística previsto, assenta no pressuposto estabelecido no
PNPOT de que será construído um novo aeroporto, localizado na unidade Carregado/Ota/Azambuja.
O esquema do modelo territorial definido resulta da aplicação das opções estratégicas ao território da
AML, de modo a concretizar o modelo territorial, através da definição do sistema urbano, das
unidades territoriais metropolitanas, das redes de infraestruturas e equipamentos regionais e da rede
urbana, que se concretizam como:
•
•

•

Unidades territoriais — identificação de espaços com características homogéneas ou
específicas, a serem alvo de intervenção integrada;
Estrutura metropolitana de protecção e valorização ambiental — estrutura ecológica
metropolitana constituída pelos espaços naturais e protegidos, por espaços agrícolas,
florestais, agro-florestais e verdes urbanos com dimensão e importância regional e por
corredores ecológicos e áreas vitais;
Transportes e logística — definição das redes de acessibilidades fundamentais, com
explicitação das prioridades da execução e das orientações para a implantação das áreas
de logística aos diversos níveis.
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Fonte: PROT-AML, figura 7

Figura 5.153 - Esquema do Modelo Territorial
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Unidades territoriais:
A área do Projeto e respetivas acessibilidades sobrepõe-se à Unidade Territorial n.º 9, denominada
“Espaço de Transição Nascente” e, numa pequena área a sul na zona do sapal, à Área Vital e Unidade
Territorial 1 “Estuário do Tejo” (Figura 5.154).
A unidade “Espaço de Transição Nascente” é definida do seguinte modo:
O espaço de transição nascente abrange uma extensa faixa de território plano que se estende
entre Alcochete, Pinhal Novo e Palmela. Nesta faixa, configura-se uma área agrícola
relativamente diversificada em termos de dimensão das parcelas — desde as herdades aos
foros — mas sistematicamente marcada por ocorrências de habitação dispersa pouco densa,
que culminam nos foros do concelho de Palmela, a par da existência de pequenos núcleos
rurais.
Embora a construção dispersa ligada à exploração agrícola fosse já uma característica desta
unidade, as tendências de dispersão acentuaram-se significativamente com as novas condições
de acessibilidade trazidas pela Ponte de Vasco da Gama. Simultaneamente, alterou-se em
definitivo o grosso das motivações da construção dispersa no espaço rural, uma vez que grande
parte da actual procura é constituída por população urbana, que opta por habitar em meio
rural, mas exige os padrões de conforto do meio urbano.
Esta unidade desempenha um papel importante, quer ao nível da exploração agrícola, pelo
elevado potencial dos seus solos, quer ao nível do equilíbrio do aquífero.
Em termos de sistema urbano, as duas aglomerações de maior relevo são os aglomerados de
Alcochete e Pinhal Novo. […]
As orientações territoriais definidas para este espaço são as seguintes:
1.3.9 — Espaço de transição nascente
1.3.9.1 — Aproveitar as potencialidades de Alcochete associadas ao Estuário do Tejo e à área
protegida envolvente, para fins turísticos e de recreio e lazer de baixa densidade, bem como de
investigação relacionada com esses elementos naturais;
1.3.9.2 — Reforçar e diversificar as relações funcionais de Alcochete com a unidade do arco
ribeirinho;
1.3.9.3 — Fomentar o desenvolvimento de Pinhal Novo em complementaridade com a área de
Coina;
1.3.9.4 — Controlar os fenómenos de edificação dispersa, em especial nas áreas de ocupação
agrícola;
1.3.9.5 — Orientar e incentivar os novos tipos de oferta na produção de espaço urbano e as
dinâmicas da procura, integrando os princípios de qualidade ambiental e urbanística
pretendidos para esta unidade territorial;
1.3.9.6 — Proteger as áreas com recursos geológicos cartografados na Carta de Recursos
Geológicos, impedindo a sua afectação a outros usos que inviabilizem a sua exploração futura,
promovendo, ainda, estudos que ordenem adequadamente estas áreas e as já esgotadas.
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Fonte: PROT-AML, figura 8.

Figura 5.154 - PROT-AML. Unidades Territoriais
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A unidade n.º 1 “Estuário do Tejo”, que confina com a área do Aeroporto do Montijo, sendo apenas
afetada em reduzida extensão pela extensão da Pista 01/19, é definida do seguinte modo:
O Estuário do Tejo constitui o espaço central da AML, sendo em torno das suas margens que se
iniciou o desenvolvimento do sistema urbano, em ligação com os modos de vida ribeirinhos que
a sua presença proporcionava, e sendo através dele que se fazem as ligações entre a margem
norte e a margem sul da área urbana mais densa da AML.
Em termos naturais, o Estuário é uma área de importância estratégica ao nível metropolitano e
nacional. Os seus valores naturais decorrem, em particular, da sua dimensão, diversidade,
riqueza florística e faunística e, de um modo geral, da variedade de ecossistemas que nele
ocorrem, estando classificados como reserva natural e zona de protecção especial para a
avifauna.
Existem conflitos e ameaças a esta unidade decorrentes de usos ribeirinhos, do seu
funcionamento como meio receptor da bacia hidrográfica do Rio Tejo, bem como de
actividades localizadas na envolvente urbana, entre elas algumas associadas ao porto de
Lisboa.
O Estuário tem condições para o desenvolvimento de actividades económicas e de recreio e
lazer importantes para a evolução da AML e para funcionar como elemento aglutinador e
estruturador do desenvolvimento de uma cidade de duas margens, integrando as condições
ambientais particulares e traduzindo uma das ideias-chave do modelo territorial proposto:
«Recentrar a Área Metropolitana no Estuário do Tejo».
As orientações territoriais definidas para este espaço são as seguintes:
1.3.1 — Estuário do Tejo
1.3.1.1 — Preservar e recuperar os valores naturais de grande diversidade e riqueza ecológica
que constituem o Estuário do Tejo, elemento central e valor ambiental estruturante da AML,
potenciando a sua utilização para fins de turismo, recreio e lazer em articulação com o
desenvolvimento dos núcleos urbanos ribeirinhos e com os valores naturais existentes;
1.3.1.2 — Requalificar os espaços urbanos ribeirinhos e as margens do estuário, promovendo
um enquadramento paisagístico e funcional adequado ao seu valor ambiental e ao seu papel
como elemento de centralidade e de identidade sociocultural;
1.3.1.3 — Reconverter e renovar as áreas/espaços e unidades funcionais que englobem
grandes complexos industriais desactivados ou em desactivação que devem ser integrados em
projectos de requalificação global de áreas ribeirinhas, nomeadamente na frente ribeirinha de
Lisboa e eixo de Vila Franca de Xira e na frente ribeirinha de Almada-Seixal-Barreiro.
A compatibilização do Projeto em estudo com os objetivos definidos no PROT-AML é analisada no
Volume II.C. Será ainda efetuada a devida articulação com os Fatores Ambientais Recursos Hídricos
Superficiais – Qualidade da Água e Socioeconomia.
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Estrutura metropolitana de proteção e valorização ambiental:
A estrutura ecológica metropolitana é constituída pelos espaços naturais e protegidos, por espaços
agrícolas, florestais, agro-florestais e verdes urbanos com dimensão e importância regional e por
corredores ecológicos e áreas vitais. Engloba a rede primária, que inclui quatro áreas estruturantes
primárias com as respetivas ligações/corredores estruturantes primários; a rede secundária, que
engloba as áreas e os corredores ou ligações formados por áreas e sistemas com dimensão suficiente
para serem claramente identificados e com importância metropolitana e local na sustentabilidade do
modelo territorial; e as áreas e ligações/corredores vitais, cujo conceito decorre da constatação do
facto de nas áreas urbanas consolidadas, não estruturadas, fragmentadas e desordenadas do território
metropolitano, o espaço livre, não edificado, ser já de dimensão e configuração que o remete para
espaço residual, ainda que nalguns casos com dimensão aparente significativa.
Uma das áreas estruturantes primárias é o Estuário do Tejo:
[…] é o elemento central da AML e constitui uma área húmida da maior importância a nível

nacional e europeu. Apresenta uma biodiversidade muito elevada e uma excepcional
diversidade paisagística, constituindo o elemento de referência simbólica da cidade de Lisboa e
de toda a AML.
Possui áreas classificadas de importância internacional, nomeadamente:
Reserva Natural do Estuário do Tejo;
Zona de protecção especial, ao abrigo da directiva aves;
Sítio da Lista Nacional de Sítios, directiva habitats;
Sítio ao abrigo da Convenção de RAMSAR;
Biótopo CORINE.
Os valores naturais, tratando-se de uma zona húmida, são muito diversificados a nível de flora
e comunidades locais e da fauna (em especial a avifauna; é uma das 10 zonas húmidas mais
importantes da Europa para aves aquáticas migratórias).
Na margem sul assumem particular importância, pelas ameaças a que estão sujeitos, os
esteiros e as zonas entre marés das linhas de água da península de Setúbal que drenam para o
estuário.
Espaço de actividades económicas e de lazer importante a aproveitar.
Os principais conflitos e ameaças decorrem dos usos marginais que resultam das actividades
localizadas na envolvente urbana e de funcionar como meio receptor da bacia hidrográfica do
Rio Tejo.
Os seus valores naturais decorrem, em particular, da sua dimensão, da diversidade e riqueza
florística e faunística, e da variedade de ecossistemas que nele ocorrem.
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Fonte: PROT-AML, figura 9 e 9.3

Figura 5.155 - PROT-AML. . Rede Ecológica Metropolitana
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As orientações setoriais definidas para a Estrutura Metropolitana de Proteção e Valorização Ambiental
são as seguintes:
1.2.2.1 — A estrutura metropolitana de protecção e valorização ambiental é constituída pelos
espaços integrantes da REM [Rede Ecológica Metropolitana], pelas áreas incluídas na Reserva
Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional e Rede Natura, assim como pelas áreas
agrícolas, florestais, silvestres e naturais que contribuem de forma decisiva para a
sustentabilidade ambiental da AML;
1.2.2.2 — A REM concretiza os espaços e territórios essenciais para a estrutura metropolitana
de protecção e valorização ambiental, incluindo as áreas e corredores estruturantes primários
e secundários e as áreas e corredores vitais para a AML, que devem ser integrados nos
instrumentos de planeamento territorial;
1.2.2.3 — A implementação da REM, nos seus diferentes níveis, deve ser concretizada nos
processos de planeamento, de requalificação urbana e de urbanização e ter como suporte o
apoio a projectos, acções e obras que cumpram e concretizem os objectivos e as propostas da
estrutura metropolitana de protecção e valorização ambiental.
As normas específicas definitas também para a Estrutura Metropolitana de Proteção e Valorização
Ambiental, em particular para as Áreas Estruturantes Primárias, são as que se seguem:
2.2.2.1 — Os IPT [Instrumentos de Planeamento Territorial]:
a) E os instrumentos de natureza especial devem definir modelos de uso, ocupação e
classificação do solo que decorram de estudos globais para as áreas indicadas e que
considerem a função ecológica destes territórios como dominante, prioritária e
estruturante, garantindo que as intervenções nas áreas de fronteira e no seu interior não
põem em causa a sua função dominante nem lhe diminuem ou alteram o carácter;
b) Devem introduzir restrições ao licenciamento de novas indústrias consideradas
ambientalmente desajustadas nos territórios das serras de Sintra e Arrábida, cabo Espichel
e matas de Sesimbra, assinalados na carta da REM, promovendo as intervenções que
conduzam a melhorias ambientais relativamente à situação de referência.
2.2.2.2 — As administrações central e municipal devem:
a) Definir e promover a concretização, nas áreas de exploração de inertes, de regras para a
sua exploração faseada e recuperação paisagística;
b) Definir critérios específicos de licenciamento para as actividades de turismo, recreio e
lazer que sejam compatíveis com as suas funções dominantes, estabilizadoras do sistema,
garantindo sempre a sua inserção regional e ambiental.
Para o projeto em análise é relevante a norma específica 2.2.2.1.a), que determina que o uso e
ocupação do solo nestas áreas devem ser definidos após a realização de estudos que considerem a sua
função ecológica e garantam a sua preservação, sem que a mesma seja diminuída ou alterada. Acerca
da afetação das funções ecológica e hidrológica destas áreas, veja-se a caracterização da situação de
referência apresentada para os fatores ambientais Solos e Capacidade de Uso dos Solos, Recursos
Hídricos (Superficiais e Subterrâneos) e Sistemas Ecológicos; acerca da afetação da Reserva Agrícola
Nacional, Reserva Ecológica Nacional e Rede Natura, vejam-se as respetivas análises, no Volume II.C –
Avaliação de Impactes.
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Ações urbanísticas:
Finalmente, e uma vez que a implementação do esquema do modelo territorial do PROT-AML
pressupõe a adoção de orientações, mecanismos e apoios necessários à concretização das ações
urbanísticas a desenvolver ao nível do planeamento municipal, há que considerar as orientações do
Plano de acordo com as características dominantes das unidades territoriais definidas no esquema do
modelo territorial.
Assim, para as áreas de dispersão urbana a controlar, o PROT-AML determina o seguinte:
3.6.1 — Os IPT devem:
a) Definir mecanismos que impeçam a habitação dispersa e concentrem o alojamento,
designadamente segundo padrões de habitação de baixa densidade, nas proximidades de
núcleos urbanos ou rurais existentes, desencorajando o fraccionamento da propriedade,
regulamentando o destaque para construção e definindo a dimensão mínima da parcela
edificável por categoria de espaço;
b) Criar medidas que visem o ordenamento e estruturação do povoamento no espaço rural,
a contenção da construção dispersa e o enquadramento e dinamização de actividades e
usos compatíveis com as características do território e com as actividades agrícolas e
florestais dominantes.
O projeto em estudo, não constituindo um Instrumento de Planeamento Territorial, não se enquadra
diretamente no âmbito destas orientações. Poderá, indiretamente, contribuir para um aumento da
procura de habitação na sua envolvente.
Transportes e logística:
Com efeito, a versão em vigor do PROT-AML é explícita quanto à necessidade de aproveitar as
“oportunidades que poderão decorrer dos grandes investimentos públicos e privados, que vão ter
lugar na AML, para tornar este território mais rico, mais coeso e mais competitivo, nomeadamente: o
NAL, a Alta Velocidade Ferroviária (AVF) e a Terceira Travessia do Tejo (TTT)”.
No entanto, por motivos de alteração do contexto macroeconómico nacional e internacional,
infraestruturas como as referidas anteriormente estão neste momento em suspenso. Não obstante,
no âmbito do projeto do Aeroporto do Montijo interessa, ainda assim, revisitar as recomendações do
PROT-AML que já apontam para “a criação de sistemas de capacidade intermédia que respondam às
necessidades de mobilidade na coroa de transição da AML, através da criação de ligações transversais
devidamente articuladas com o sistema pesado, que permitissem reforçar a oferta de transportes
públicos nestas ligações muito sustentadas atualmente no TI”.
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Fonte: PROT-AML, Figura 13

Figura 5.156 - PROT-AML. Infraestruturas de transporte da AML. Nova Travessia do Tejo e Redde Ferroviária de Alta
Velocidade
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Este documento aponta ainda a importância da estruturação dos seguintes corredores:






“Corredor transversal Paço de Arcos/Oeiras-Cacém;
Circular Algés-Amadora-Odivelas-Loures, estabelecendo a ligação entre os concelhos da coroa
de transição na margem norte;
Corredor transversal de TP em sítio próprio que garanta a articulação entre o setor
Almada/Seixal com o setor Barreiro-Moita e que corresponde, grosso modo, ao projeto de
expansão do Metro Sul do Tejo. Um projeto que preconiza a ligação Corroios – Fogueteiro (2.ª
Fase) e a ligação Fogueteiro-Seixal e Seixal-Barreiro (3.ª Fase). Este corredor deve ser
entendido como um eixo transversal estruturante para a consolidação territorial do Arco
Ribeirinho Sul e para a construção da “metrópole de duas margens centrada no Tejo”. Estas
ligações permitirão articular em TP o setor Almada/Seixal e Barreiro/Moita, articulando-as
com as interfaces fluviais do Barreiro e do Seixal e ferroviárias do Fogueteiro e Amora, e com a
Quimiparque no Barreiro e a Nova Centralidade do Seixal, sendo por isso um projeto
estruturante para a AML Sul;
Deverá ainda equacionar-se o prolongamento do corredor transversal de TP a partir da atual
rede do MST à Costa da Caparica e à Cidade da Água, como previsto no PROTAML e no Plano
de Urbanização Almada Nascente (PUAN).”

Desta forma, estando o Aeroporto do Montijo localizado no concelho do Montijo e, por isso, na AML, é
importante que a estratégia de mobilidade e soluções de transporte que venham a ser preconizadas
para esta infraestrutura aeroportuária sigam as orientações estratégicas definidas nos macroinstrumentos de gestão do território, contribuindo para a coerência e eficácia do ecossistema de
transportes preconizado.
5.8.3.2.3

SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito
do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Este foi alterado pelo Decreto-Lei n.º
17/2009, de 14 de janeiro, pelo Decreto-Lei n.º 83/2014, de 23 de maio, que estabelece as medidas e
ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios,
modificando matérias relativas ao fogo técnico, à instrução do procedimento de contraordenação e à
distribuição do produto das coimas; e pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto.
De acordo com o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 124/2006 (alterado), o Sistema de Defesa da Floresta
contra Incêndios consiste no seguinte:
1 - O SDFCI prevê o conjunto de medidas e ações de articulação institucional, de planeamento e
de intervenção relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios, nas vertentes
da compatibilização de instrumentos de ordenamento, de sensibilização, planeamento,
conservação e ordenamento do território florestal, silvicultura, infraestruturação, vigilância,
deteção, combate, rescaldo, vigilância pós-incêndio e fiscalização, a levar a cabo pelas
entidades públicas com competências na defesa da floresta contra incêndios e entidades
privadas com intervenção no setor florestal.
2 - No âmbito do SDFCI, a prevenção estrutural assume um papel predominante, assente na
atuação de forma concertada de planeamento e na procura de estratégias conjuntas,
conferindo maior coerência regional e nacional à defesa da floresta contra incêndios.
3 - No âmbito do SDFCI, cabe:
a) Ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, I. P.), a coordenação das
ações de prevenção estrutural, nas vertentes de sensibilização, planeamento, organização
do território florestal, silvicultura e infraestruturação de defesa da floresta contra incêndios;
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b) À Guarda Nacional Republicana (GNR) a coordenação das ações de prevenção relativas à
vertente da vigilância, deteção e fiscalização;
c) À Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) a coordenação das ações de combate,
rescaldo e vigilância pós-incêndio.
4 - Compete ao ICNF, I. P., a organização e coordenação do dispositivo de prevenção estrutural,
que durante o período crítico se integra na estrutura operacional prevista no dispositivo
especial de combate a incêndios florestais (DECIF).
5 - Compete ainda ao ICNF, I. P., a manutenção, à escala nacional, de um sistema de
informação relativo a incêndios florestais através da adoção de um sistema de gestão de
informação de incêndios florestais (SGIF), e os registos das áreas ardidas.
6 - O sistema referido no número anterior recebe informação dos sistemas de gestão de
ocorrências, gestão de recursos humanos, materiais e financeiros de todos os agentes de
defesa da floresta contra incêndios, assegurando-se por protocolos a confidencialidade,
transparência e partilha de informação entre todas as entidades públicas e privadas.
7 - (Revogado.)
8 - Todas as entidades públicas que integram o SDFCI ficam sujeitas ao dever de colaboração e
têm acesso aos dados do SGIF necessários à definição das políticas e ações de prevenção
estrutural, vigilância, deteção, combate, rescaldo, vigilância ativa pós-rescaldo e fiscalização.
9 - As regras de criação e funcionamento do SGIF são aprovadas, mediante proposta do ICNF, I.
P., ouvida a ANPC e a GNR.
10 - É criada no âmbito do ICNF, I. P., uma equipa responsável por impulsionar, acompanhar e
monitorizar a aplicação do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (PNDFCI),
com um coordenador nomeado nos termos da legislação aplicável.
11 - Anualmente, até 30 de setembro, a equipa referida no número anterior apresenta o plano
e orçamento para aplicação do PNDFCI para o ano seguinte, a autonomizar no Orçamento do
ICNF, I. P., explicitando as verbas a afetar pelo Estado e, indicativamente, as verbas a
disponibilizar por outras entidades.
12 - Até 21 de março de cada ano a equipa referida no n.º 10 elabora o balanço e as contas
relativamente à aplicação do PNDFCI no ano anterior, indicando o grau de cumprimento das
metas definidas.
O capítulo II do referido documento diz respeito ao planeamento da defesa da floresta contra
incêndios, em particular a secção III e os artigos 7.º a 10.º:
Artigo 7.º - Planeamento da defesa da floresta contra incêndios
[…]
2 - O planeamento nacional, através do PNDFCI, organiza o sistema, define a visão, a
estratégia, eixos estratégicos, metas, objetivos e ações prioritárias.
3 - O planeamento distrital tem um enquadramento tático e caracteriza-se pela seriação e
organização das ações e dos objetivos definidos no PNDFCI à escala distrital, orientando por
níveis de prioridade, as ações identificadas a nível municipal.
4 - O planeamento municipal tem um carácter executivo e de programação operacional e
deverá cumprir as orientações e prioridades distritais e locais, numa lógica de contribuição
para o todo nacional.
[…]
Artigo 10.º - Planeamento municipal de defesa da floresta contra incêndios
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1 - Os PMDFCI, de âmbito municipal ou intermunicipal, contêm as ações necessárias à defesa
da floresta contra incêndios e, para além das ações de prevenção, incluem a previsão e a
programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a
eventual ocorrência de incêndios.
[…]
O enquadramento do projeto em análise no Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área
Metropolitana de Lisboa é feito seguidamente, no ponto 5.8.3.2.4. O enquadramento no Plano
Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Montijo e Alcochete é feito no ponto
5.8.3.2.5.
5.8.3.2.4

PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

O Plano Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo (PROF-LVT) foi publicado pela
Portaria n.º 52/2019 de 11 de fevereiro e retificado peloa Declaração de Retificação n.º 13/2019, de 12
de abril. A Figura 5.157 apresenta a sobreposição da área do projeto em estudo com a Carta Síntese
deste plano.

Figura 5.157 - Plano Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo
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O PROF-LVT está alinhado com a visão definida pela Estratégia Nacional para as Florestas, com
referências aos anos 2030 e 2050, e assume os princípios da Lei de Bases da Política Florestal, bem
como os princípios orientadores de um bom desempenho. O PROF define os seguintes objetivos
específicos (Artigo 10.º):
a) Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual;
b) Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos;
c) Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados;
d) Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão apresentam
uma gestão de acordo com as corretas normas técnicas;
e) Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora protegidas;
f) Aumentar o contributo das florestas para a mitigação das alterações climáticas;
g) Promover a gestão florestal ativa e profissional;
h) Desenvolver e promover novos produtos e mercados;
i) Modernizar e capacitar as empresas florestais;
j) Aumentar a resiliência dos espaços florestais aos incêndios;
k) Aumentar a resiliência dos espaços florestais relativa a riscos bióticos;
l) Reconverter povoamentos mal adaptados e/ou com produtividade abaixo do potencial;
m) Assegurar o papel dos espaços florestais na disponibilização de serviços do ecossistema;
n) Promover a conservação do solo e da água em áreas suscetíveis a processos de
desertificação;
o) Promover a conservação do regime hídrico;
p) Aperfeiçoar a transferência do conhecimento técnico e científico mais relevante para as
entidades gestoras de espaços florestais;
q) Promover a conservação e valorização dos valores naturais e paisagísticos;
r) Promover a melhoria da gestão florestal;
s) Potenciar o valor acrescentado para os bens e serviços da floresta;
t) Promover a Certificação da Gestão Florestal Sustentável;
u) Promover a melhoria contínua do conhecimento e das práticas;
v) Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais;
w) Aumentar a qualificação técnica dos prestadores de serviços silvícolas e de exploração
florestal.
Definem-se também objetivos específicos associados às funções principais identificadas para cada subregião homogénea. Para a Península de Setúbal consideram-se os seguintes (Artigo 14.º):
1 - Nesta sub-região homogénea, com igual nível de prioridade, visa-se a implementação e o
desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais:
a) Função geral de produção;
b) Função geral de proteção;
c) Função geral de recreio e valorização da paisagem.
2 - As normas de silvicultura a aplicar nesta sub-região homogénea correspondem às normas
das funções referidas no número anterior.
3 - Nesta sub-região devem ser privilegiadas as seguintes espécies florestais:
a) Espécies a privilegiar (Grupo I):
i) Alfarrobeira (Ceratonia siliqua);
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ii) Eucalipto (Eucalyptus spp.);
iii) Medronheiro (Arbutus unedo);
iv) Pinheiro-bravo (Pinus pinaster);
v) Pinheiro-manso (Pinus pinea);
vi) Sobreiro (Quercus suber);
vii) Ripícolas;
b) Outras espécies a privilegiar (Grupo II):
i) Azinheira (Quercus rotundifolia);
ii) Carvalho-português (Quercus faginea, preferencialmente Q. faginea subsp. broteroi);
iii) Carvalho-negral (Quercus pyrenaica);
iv) Cipreste-comum (Cupressus sempervirens);
v) Lódão-bastardo (Celtis australis);
vi) Nogueira (Juglans spp.);
vii) Pinheiro-de-alepo (Pinus halepensis).
A área em análise inclui zonas classificadas como corredores ecológicos. Acerca desta tipologia, o
PROF-LVT determina o seguinte (Artigo 9.º):
1 - Os corredores ecológicos ao nível dos PROF constituem uma orientação macro e tendencial
para a região em termos de médio/longo prazo, com o objetivo de favorecer o intercâmbio
genético essencial para a manutenção da biodiversidade, incluindo uma adequada integração
e desenvolvimento das atividades humanas, encontrando-se identificados na Carta Síntese.
2 - As intervenções florestais nos corredores ecológicos devem respeitar as normas de
silvicultura e gestão para estes espaços, as quais se encontram identificadas no Capítulo E do
Documento Estratégico do PROF e referenciadas no Anexo I do presente Regulamento.
3 - Os corredores ecológicos devem ser objeto de tratamento específico no âmbito dos planos
de gestão florestal e devem ainda contribuir para a definição da estrutura ecológica municipal
no âmbito dos planos territoriais municipais (PTM) e dos planos territoriais intermunicipais
(PTIM).
4 - Estes corredores devem ser compatibilizados com as redes regionais de defesa da floresta
contra os incêndios, sendo estas de caráter prioritário.
Sobre as áreas florestais sensíveis, que também intersetam a área de estudo, o PROF-LVT determina o
seguinte:
Risco de incêndio (Artigo 13.º)
1 - A identificação e demarcação das áreas florestais sensíveis, integrando em termos de
perigosidade de incêndio, a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de
junho, na sua redação atual, consta da Carta Síntese e da carta das áreas florestais sensíveis
que acompanha o Documento Estratégico.
2 - As intervenções nas áreas florestais sensíveis devem respeitar as normas de silvicultura,
constantes do Capítulo E que integra o relatório do PROF de Lisboa e Vale do Tejo,
especificamente para estes espaços e que se encontram referenciadas no Anexo I.
Áreas florestais expostas a pragas e doenças (Artigo 14.º)
1 - A identificação e delimitação das áreas florestais sensíveis expostas a pragas e doenças
constam da Carta Síntese e da carta das áreas florestais sensíveis que acompanha o
Documento Estratégico.
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2 - As intervenções nas áreas florestais sensíveis devem respeitar as normas de silvicultura,
constantes no Capítulo E que integra o relatório do PROF de Lisboa e Vale do Tejo,
especificamente para estes espaços e que se encontram referenciadas no Anexo I.
Considerando a extensa área florestal existente na área da atual BA6, há que compatibilizar a gestão
desta área florestal, independentemente de continuar a ser da competência da autoridade militar ou
de passar para a ANA, com os objetivos específicos associados à sub-região homogénea Península de
Setúbal, atrás expostos.
5.8.3.2.5

PLANO INTERMUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DE MONTIJO E
ALCOCHETE

O Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PIMDFCI) visa operacionalizar ao nível
local e municipal as normas contidas na legislação de Defesa da Floresta Contra Incêndios, em
particular o Decreto-Lei n.º 83/2014, de 23 de maio (que altera o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de
junho), que estrutura o Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
Segundo o PIMDFCI de Montijo e Alcochete,
A definição de estratégias e medidas de ação a adotar no âmbito do PIMDFCI de Montijo e
Alcochete exige um processo prévio de enquadramento do concelho ao nível do sistema de
gestão territorial e do sistema nacional de defesa da floresta contra incêndios. Esta análise
permite identificar a natureza do território (urbana, periurbana ou rural), a função dominante
dos espaços florestais e os valores ecológicos em causa, assim como, as principais medidas a
serem desenvolvidas de forma a diminuir as áreas ardidas anualmente e o impacte dos
incêndios nos espaços florestais.
Os Planos de Gestão Florestal são os instrumentos de gestão territorial e de defesa da floresta contra
incêndios de âmbito infra-municipal, mais especificamente ao nível da propriedade ou da exploração
florestal. Todos os instrumentos de gestão florestal deverão explicitar medidas de silvicultura
preventiva e a sua integração e compatibilização com os esquemas superiores de organização e
proteção dos espaços florestais, designadamente as orientações regionais de reflorestação do PROF.
Ainda de acordo com o PIMDFCI de Montijo e Alcochete,
O Plano de Gestão Florestal (PGF) é um instrumento de administração de espaços florestais
que, de acordo com as orientações definidas no PROF, determina, no espaço e no tempo, as
intervenções de natureza cultural e de exploração dos recursos, visando a produção sustentada
dos bens e serviços por eles proporcionado e tendo em conta as atividades e os usos dos
espaços envolventes (Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro). Neste âmbito, identificam-se
nos concelhos de Montijo e Alcochete os seguintes PGF:
• A Base Aérea do Montijo n.º 6 situa-se nas freguesias Samouco (Alcochete) e UF de Montijo e
Afonsoeiro (Montijo) e tem uma área de 898,46 ha sob sua gestão;
[…]
O PGF da BA6 foi submetido a Consulta Pública em outubro de 2010 e garante a aplicação do PIMDFCI
de Montijo e Alcochete na área florestal incluída na área de estudo, refletindo, por inerência, os
objetivos do PROF-AML e a operacionalização ao nível local das normas que estruturam o Sistema de
Defesa da Floresta Contra Incêndios.
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5.8.3.2.6

PLANO NACIONAL DA ÁGUA

O Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro, aprova o Plano Nacional da Água (PNA), nos termos do
n.º 4 do artigo 28.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2008, de 31 de maio, e cria a Comissão
Interministerial de Coordenação da Água.
Neste plano é definida a estratégia nacional para a gestão da água, estabelecendo as grandes opções
da política nacional da água e os princípios de orientação dessa política, a aplicar pelos planos de
gestão de regiões hidrográficas e por outros instrumentos de planeamento das águas.
A gestão das águas preconizada neste plano prossegue três objetivos fundamentais: a proteção e
requalificação dos ecossistemas no que respeita às suas necessidades de água; a promoção do uso
sustentável da água baseado na proteção a longo prazo dos recursos hídricos; e a mitigação dos
efeitos das inundações e das secas.
O PNA propõe para a área em análise a elaboração de um Plano para o desenvolvimento e a proteção
da qualidade ambiental do Estuário do Rio Tejo, uma vez que esta é uma área de grande importância
para o desenvolvimento do país, com várias atividades económicas muito relevantes localizadas nas
suas margens (portuárias, indústria naval e outra indústria pesada, unidades PCIP), mas também com
várias zonas protegidas, desde ZPE e SIC do Estuário do Tejo a águas de recreio e águas para
aquicultura, o que resulta em passivos ambientais ainda por resolver.
O projeto em análise enquadra-se na Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5). Na área de
estudo, as orientações deste plano são vertidas no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e
Ribeiras do Oeste, analisado no subcapítulo seguinte.
5.8.3.2.7

PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO E RIBEIRAS DO OESTE 2016-2021

O Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) 2016-2021 (PGRH RH5) foi
publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de março, e pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração de
Retificação n.º 22-B/2016, de 20 de novembro.
Com o PGRH RH5 pretende-se realizar uma abordagem integrada à gestão dos recursos hídricos e
definem-se os seguintes objetivos estratégicos:
. OE1 - Adequar a Administração Pública na gestão da água;
. OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água;
. OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras;
. OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos;
. OE5 - Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água;
. OE6 - Promover a sustentabilidade económica da gestão da água;
. OE7 - Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água;
. OE8 - Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais;
. OE9 - Posicionar Portugal no contexto luso-espanhol.
Do ponto de vista operacional, definiu-se um conjunto de medidas, enquadradas nos seguintes eixos e
respetivos programas de medidas:
PTE1 – Redução ou eliminação de cargas poluentes;
PTE2 – Promoção da sustentabilidade das captações de água;
PTE3 — Minimização de alterações hidromorfológicas;
PTE4 — Controlo de espécies exóticas e pragas;
PTE5 — Minimização de riscos;
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PTE6 — Recuperação de custos dos serviços da água;
PTE7 — Aumento do conhecimento;
PTE8 — Promoção da sensibilização;
PTE9 — Adequação do quadro normativo.
Não foram identificadas relações diretas entre o projeto em análise e o PGRH RH5. No entanto,
indiretamente, a presença do Aeroporto do Montijo pode ter impactes consideráveis no troço final do
Rio Tejo. Assim, o projeto foi desenvolvido no sentido de ativamente minimizar as interferências com
as águas do estuário, nomeadamente no que respeita à qualidade da água e hidromorfologia. Estes
aspetos são discutidos em detalhe no capítulo respeitante à avaliação de impactes do factor ambiental
Recursos Hídricos Superficiais e no fator ambiental Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar (Volume
II.C).
5.8.3.2.8

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS DE INUNDAÇÕES DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO E
RIBEIRAS DO OESTE

A Diretiva 2007/60/CE, de 23 de outubro, relativa à Diretiva de Avaliação e Gestão dos Riscos de
Inundações, transposta para direito nacional através do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro,
visa estabelecer um quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações, com o objetivo de
reduzir as consequências associadas às inundações prejudiciais para a saúde humana, o ambiente, o
património cultural e as atividades económicas.
Estes objetivos deverão ser atingidos através da identificação dos locais considerados sujeitos a riscos
significativos associados a eventos de inundação, e pela aplicação de medidas especificadas nos Planos
de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI).
O PGRI do Tejo e Ribeiras do Oeste, de maio de 2016, abrange as zonas críticas de Abrantes, Santarém,
Vila Franca de Xira, Loures e parte de Odivelas, Torres Vedras e Tomar, não sendo nenhuma destas
zonas críticas coincidentes com a área de estudo do Aeroporto do Montijo.
5.8.3.2.9

ESTRATÉGIA PARA O TURISMO 2027

O Turismo 2020 constitui um referencial estratégico que estabelece os objetivos e as prioridades de
investimento para o Turismo do País e das Regiões, especificamente para o Portugal 2020, refletindo o
que os agentes do tecido empresarial do turismo, do desenvolvimento regional, do sistema científico e
tecnológico nacional e da promoção turística do território nacional consideraram prioritário ser
apoiado pelos fundos comunitários para o turismo do País.
A Estratégia para o Turismo 2027 foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 134/2017,
de 27 de setembro.
Este documento tem como objetivos:
i) Proporcionar um quadro referencial estratégico a 10 anos para o turismo nacional;
ii) Assegurar a estabilidade e a assunção de compromissos quanto às opções estratégicas para
o turismo nacional;
iii) Promover uma integração das políticas setoriais;
iv) Gerar uma contínua articulação entre os vários agentes;
v) Agir com sentido estratégico no presente e no curto/médio prazo.
A acessibilidade aérea de Portugal é abordada em vários pontos deste documento. O aumento das
acessibilidades aéreas é identificado como um aspeto positivo, a sua distribuição ao longo de todo o
ano como um aspeto a melhorar.
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Dos cinco eixos e linhas estratégicas de atuação definidos no documento, destaca-se o eixo 4 — Gerar
redes e conectividade – e a linha de atuação alargar e reforçar rotas aéreas ao longo do ano, em
particular a seguinte tipologia de atuação: Reforço da competitividade aérea de Portugal enquanto
destino turístico, nomeadamente, das suas infraestruturas aeroportuárias.

5.8.3.3 PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Relativamente aos planos municipais de ordenamento do território com incidência sobre a área de
estudo (Aeroporto Complementar e respetivos acessos), foram analisados os Planos Diretores
Municipais dos Concelhos do Montijo e de Alcochete. Os Planos Diretores Municipais são instrumentos
fundamentais das autarquias para a definição das regras de ocupação e transformação do solo.
A análise que se apresenta em seguida incide sobre a cartografia de Ordenamento dos PDM e sobre a
regulamentação estabelecida para as tipologias de ordenamento previstas para a área onde se prevê a
implementação do projeto em análise.
5.8.3.3.1

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DO MONTIJO

O Plano Diretor Municipal do Montijo foi publicado no Diário da República n.º 27, I série B, a 1 de
fevereiro de 1997, através da Resolução do Concelho de Ministros n.º 15/97. Foi alterado pela
Declaração de Retificação n.º 253/2015, publicada na II série do Diário da República n.º 68, de 8 de
abril, e pelo Aviso n.º 1076/2015, II série do Diário da República n.º 20, de 29 de janeiro.
Em setembro de 2004 a Câmara Municipal de Montijo deliberou iniciar a elaboração da Revisão do
PDM, tendo publicado o Edital n.º 635/2004 que torna pública a deliberação de Câmara, seguindo-se a
publicação em Diário da República.
Pela análise da respetiva Carta de Ordenamento verifica-se que o projeto em análise se sobrepõe às
seguintes classes e categorias de espaço: na classe “Espaço afeto a instalação de interesse público”,
categorias “Área de instalação de defesa nacional” e “Área de instalação portuária da APL” (extensão
da pista); na classe “Espaço aquícola”, categoria “Área ribeirinha” (extensão da pista). A faixa onde se
prevê a criação dos acessos ao aeroporto sobrepõe-se a: classe “Espaço urbano”, categoria “Área
urbanizada mista”; classe “Espaço agrícola”, categorias “Área agrícola da RAN” e “Área agrícola não
incluída na RAN”; classe “Espaço florestal”, categoria “Área de mata e mato de proteção”; classe
“Espaço-canal de infraestrutura”, categoria “Rede municipal de estradas e caminhos” (EM 501 e CM
1004).
Acerca destas tipologias, o regulamento do PDM determina o seguinte:
Categorias de espaço urbano
No espaço urbano poderão ser diferenciadas as seguintes categorias de espaço, consoante o
uso dominante diferenciado do solo, onde é autorizada a construção de infraestruturas
urbanísticas e edificações através de licenciamento municipal de loteamento urbano e de
construção:
a) Área urbanizada mista (UM) — correspondente à área central caracterizadora da área
urbana e ainda ao espaço urbano onde se implantam, de forma mista, equipamento, comércio,
serviço, habitação e áreas livres de utilização pública.
(art.º 9.º do Regulamento do PDM)
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O PDM prevê ainda um zonamento desta categoria, que não está ainda disponível para a zona em
análise. Nestes casos, aplica-se o definido para a tipologia “Zona a preservar”:
Zonamento das categorias de espaço urbano
1 —Consoante o grau de desenvolvimento e de integração na estrutura urbana, o espaço
urbano é diferenciado nas seguintes zonas, correspondentes a áreas homogéneas bem
caracterizadas e diferenciadas quanto ao seu desenvolvimento urbanístico:
a) Zona a preservar (P) — correspondente a zona com valor cultural, ambiental e urbano a
sujeitar a estudos e regulamentos de proteção e salvaguarda, onde se deverá interditar o
aumento significativo da área de pavimentos e da densidade populacional, bem como obstar à
sua progressiva terciarização ou especialização funcional, e promover a sua revitalização.
(art.º 9.º do Regulamento do PDM)
Espaço agrícola
1 —O espaço agrícola é destinado no seu uso geral dominante à produção agrícola e pecuária.
2 —Abrange os solos de elevada aptidão agrícola com características apropriadas à exploração
cultural, os solos que através de investimentos fundiários obtenham essa aptidão,
designadamente os abrangidos por obras de fomento agrícola, hidroagrícola, pela implantação
de sistemas de rega e de drenagem, e ainda os solos que por atividades agrícolas e pecuárias
específicas.
(art.º 28.º do Regulamento do PDM)
Categorias de espaço agrícola
1 —No espaço agrícola são consideradas as seguintes categorias de espaço:
a) Área agrícola da RAN—área destinada à produção agrícola e pecuária, submetida às
disposições estabelecidas no regime jurídico da RAN, onde deverá ser garantido o objetivo de
proteção do solo como recurso natural insubstituível, de fundamental importância para a
sobrevivência, fixação e bem-estar das populações e para uma evolução equilibrada da
paisagem. […]
b) Área agrícola não incluída na RAN—área destinada à produção agrícola e pecuária mas não
submetida ao regime jurídico da RAN nem ao regime específico das obras de fomento
hidroagrícola. […]
2 —No espaço agrícola abrangido pela REN observam-se as disposições do seu regime jurídico;
quando se verifique a sobreposição dos regimes da RAN e da REN dever-se-á assegurar a
manutenção das atividades tradicionais instaladas, sem prejuízo do disposto nos respetivos
regimes legais.
(art.º 29.º do Regulamento do PDM)
Espaço florestal
1 —O espaço florestal é destinado no seu uso geral dominante à produção florestal, à atividade
silvo-pastoril e ao uso múltiplo da floresta, exercendo ainda as funções de proteção ambiental.
2 —Os principais povoamentos florestais são constituídos, no concelho do Montijo, por
montado de sobro, eucaliptal e pinhal. […]
(art.º 34.º do Regulamento do PDM)
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Categorias de espaço florestal
1 —No espaço florestal são consideradas as seguintes categorias de espaço: […]
b) Área de mata e mato de proteção—área cuja função principal é a proteção e,
secundariamente, os outros usos da floresta; constituída pelas faixas de proteção dos cursos de
água, pelas comunidades de vegetação instaladas nas unidades pedológicas litossolos de
arenitos, nas zonas de relevo acidentado e nas encostas de vale que pendem para as ribeiras
principais, estabelece um contínuo natural para salvaguarda do património genético, defesa e
valorização dos recursos hídricos, redução dos riscos de erosão do solo e de incêndio.
b.1) Na área descrita a produção florestal deve ser constituída na base de espécies autóctones
e observar a legislação aplicável; […]
2 —No espaço florestal abrangido pela REN observam-se as disposições do seu regime jurídico.
(art.º 35.º do Regulamento do PDM)
Espaço-canal de infraestrutura
1 —O espaço-canal de infraestrutura é destinado às plataformas, faixas de reserva das redes
fundamentais e seus equipamentos de comunicações públicas rodoviárias e ferroviárias,
transporte de energia em AT, gasoduto, oleoduto, adutor da EPAL.
2 —Nas faixas de reserva e de proteção não ocupadas pelas plataformas das redes referidas,
observam-se as disposições estabelecidas para a classe de espaço definida na planta de
ordenamento, sem prejuízo da observância das condicionantes impostas.
(art.º 39.º do Regulamento do PDM)
Categorias de espaço-canal de infraestrutura
1 —No espaço-canal de infraestrutura são consideradas as seguintes categorias de espaço: […]
c) Rede municipal de estradas e caminhos — constituída pelas plataformas e faixas de reserva
das seguintes comunicações públicas rodoviárias, estradas e caminhos da rede municipal: […]
(art.º 40.º do Regulamento do PDM)
Rede municipal de estradas e caminhos
1 —Nas comunicações públicas rodoviárias da rede municipal observa-se em toda a sua
extensão o regime previsto na legislação específica em vigor.
2 —Nas comunicações públicas rodoviárias a seguir referidas são estabelecidas faixas non
aedificandi, medidas nos n.os 2.1.1, 2.2.1 e 2.3.1 ao eixo da via, nos n.os 2.1.2, 2.2.2 e 2.3.2 ao
limite da zona da estrada ou caminho, respetivamente e como a seguir se refere:
2.1 —Estradas municipais e estradas florestais (EM) e (EF):
2.1.1 —8 m para a edificação em geral;
2.1.2 —50 m para a edificação de armazéns, estabelecimentos industriais ou outras edificações
que promovam congestionamento de tráfego;
2.2 —Caminhos municipais (CM):
2.2.1 —6 m para a edificação em geral;
2.2.2 —30 m para a edificação de armazéns, estabelecimentos industriais ou outras edificações
que promovam congestionamento de tráfego; […]
4 —Nos troços das estradas e caminhos municipais dentro dos perímetros urbanos serão
observados, até à aprovação de planos de urbanização ou planos de pormenor, «planos de
alinhamento» que garantam, como afastamento mínimo ao eixo da via, para a edificação em
geral 8 m e para a edificação que promova congestionamento de trânsito 20 m.
a) Excetuam-se ao disposto no n.º 4 os alinhamentos consolidados existentes a manter e os
alinhamentos abrangidos por zonas de proteção e ou de servidão.
(art.º 42.º do Regulamento do PDM)
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Espaço aquícola
1 —O espaço aquícola destinado à atividade aquícola, associada à sua utilização para fins
hidroagrícolas, aí se incluindo de forma genérica e quando compatíveis as atividades
piscatória, balnear, desportiva.
2 —É constituído pelos planos de água da área ribeirinha e pelos planos de água que resultam
do represamento das linhas de água —através da construção de barragens, dando origem à
formação de albufeiras, tendo por objetivo o fomento hidroagrícola —e pelas suas zonas de
proteção, 200 m contados a partir do nível de pleno armazenamento (NPA) e medidos na
horizontal.
(art.º 47.º do Regulamento do PDM)
Categorias de espaço aquícola
1 — No espaço aquícola são consideradas as categorias de espaço:
a) Área ribeirinha — constituída pela totalidade dos ecossistemas costeiros da REN que incluem
a frente do Estuário do Tejo e zonas húmidas adjacentes, englobando uma faixa de proteção
delimitada para além da linha de máxima preia- -mar das águas vivas equinociais; corresponde
ao seu leito de cheia e inclui salinas, sapais, estruturas de diques, muros, comportas e
edificações utilizadas em atividades aquícolas.
a.1) A área ribeirinha não abrange as instalações, cais e infraestruturas hidráulicas sob
jurisdição da APL e da BA 6, a área urbana do Montijo, a área industrial do Seixalinho; […]
2 — No espaço aquícola abrangido pela REN observam-se as disposições do seu regime
jurídico.
(art.º 48.º do Regulamento do PDM)
Instalações de interesse público
1 — No espaço afeto a instalações de interesse público são consideradas as seguintes áreas:
a) Área de instalação de defesa nacional — constituída pelas áreas da Base Aérea n.º 6, na
cidade do Montijo, e do Campo de Tiro de Alcochete, na freguesia de Canha, uma e outra sob
jurisdição do Ministério da Defesa Nacional e implicando a observância de zonas de proteção
própria; […]
c) Área de instalação portuária/APL— constituída pela Ponte-Cais do Seixalinho, Ponte-Cais dos
Vapores, Cais da Câmara Municipal do Montijo, Cais Senfelt, Cais Queimado
e Pampolim, Cais Mundet e Companhia, Cais Robinson, na cidade do Montijo; […]
2 — No espaço afeto a instalação de interesse público abrangido pela RAN ou pela REN
observam-se as disposições dos seus regimes.
(art.º 51.º do Regulamento do PDM)
1 — As disposições a observar no espaço afeto a instalação de interesse público são as
estabelecidas pela legislação específica em vigor e pelas entidades com jurisdição nesses
espaços no âmbito das suas competências.
2 — No espaço afeto a instalação de interesse público dever-se-ão manter as atividades
tradicionais instaladas compatíveis com a utilização a que está afeta.
(art.º 52.º do Regulamento do PDM)
Acerca da afetação destas classes definidas na Carta de Ordenamento do PDM (Desenho n.º 5.3,
Volume IV - Anexo Cartográfico) e da compatibilização do projeto em análise com as mesmas deverá
ser obtido parecer da Câmara Municipal do Montijo. As áreas onde se aplica legislação específica e
onde outras entidades têm jurisdição serão tratadas adiante, no âmbito da análise de servidões de
utilidade pública.
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5.8.3.3.2

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ALCOCHETE

O Plano Diretor Municipal do concelho de Alcochete atualmente em vigor foi publicado e ratificado
através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/97, de 22 de agosto.
A revisão do PDM de Alcochete esteve prevista e foi iniciada, mas os trabalhos cessaram antes da sua
conclusão. Serão eventualmente retomados num futuro próximo.
Pela análise da respetiva Carta de Ordenamento constata-se que que a área da atual BA6 se sobrepõe
às seguintes classes de espaços: “Espaço militar” e “Espaços naturais de categoria I”. A faixa onde se
prevê a criação dos acessos ao aeroporto sobrepõe-se a “Espaço urbano consolidado UC2” no
Samouco, a “Espaço urbanizável de expansão UE4” a poente do Samouco e a “Espaço rural de
categoria I”.
Acerca destas tipologias, o regulamento do PDM determina o seguinte:
Dos espaços naturais
Objetivo e âmbito
1 - Os espaços naturais, delimitados na planta de ordenamento, têm como objetivo a
preservação da qualidade do ambiente, dos sistemas naturais e da paisagem.
2 - Os espaços naturais subdividem-se nas seguintes categorias, delimitadas na planta de
ordenamento:
a) Espaços naturais de categoria I, constituídos pelas áreas mais sensíveis do território
municipal, do ponto de vista biofísico, e que correspondem a áreas integradas na REN;
b) Espaços naturais de categoria II, constituídos pelas áreas adjacentes às áreas húmidas mais
sensíveis, embora não integradas na REN.
(art.º 21.º do Regulamento do PDM)
Nos espaços naturais são interditos os seguintes atos e atividades:
a) A expansão ou abertura de novas explorações de inertes;
b) A instalação de qualquer tipo de indústria transformadora;
c) A instalação de parques de sucata, lixeiras, nitreiras e depósitos de materiais de construção
ou de combustíveis;
d) A prática de campismo ou caravanismo fora dos lugares expressamente destinados a este
fim;
e) Novas construções, exceto as previstas no presente Regulamento;
f) Instalações pecuárias.
(art.º 22.º do Regulamento do PDM)
Espaços naturais de categoria I
1 - Os usos permitidos e as regras de edificabilidade nos espaços naturais de categoria I
obedecem ao disposto no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, alterado pelos Decretos-Leis
n.os 316/90, de 13 de Outubro, 213/92, de 12 de Outubro, e 79/95, de 20 de Abril.
2 - Para além do disposto na legislação referida no número anterior, é interdita a colocação de
painéis publicitários.
(art.º 23.º do Regulamento do PDM)
Dos espaços rurais
Objetivos e usos
1 - Os espaços rurais têm como objetivo a preservação da estrutura de produção agrícola e do
coberto vegetal.
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2 - Os espaços rurais destinam-se predominantemente à exploração agrícola ou agroflorestal e
a instalações de apoio à agricultura, admitindo-se outros usos, como o habitacional,
equipamentos e serviços, instalação de indústrias, pecuária, turismo rural, agroturismo e
turismo de habitação, nos termos dos artigos seguintes, sem prejuízo da legislação relativa à
RAN e à REN.
3 - Nos espaços rurais coincidentes com a REN, nomeadamente em áreas de recarga de
aquíferos, apenas será autorizada a construção de habitação e de instalações de apoio à
agricultura insuscetíveis de alterarem o equilíbrio ecológico.
(art.º 25.º do Regulamento do PDM)
Os espaços rurais subdividem-se, consoante o uso predominante e o grau de proteção, nas
seguintes categorias, delimitadas na planta de ordenamento:
a) Espaço rural de categoria I - espaço agrícola, onde coexistem espaços abrangidos ou não
pela RAN, quase sempre coincidentes com áreas de recarga de aquíferos;
b) Espaço rural de categoria II - espaço agroflorestal, onde predominam os espaços
agroflorestais, por vezes coincidentes com áreas de recarga de aquíferos.
(art.º 26.º do Regulamento do PDM)
Espaço rural de categoria I - agrícola
1 - Os usos e a edificabilidade no espaço rural de categoria I - espaço agrícola estão sujeitos às
condições constantes dos números seguintes do presente artigo.
2 - São interditos os seguintes atos e atividades:
a) Instalação de parques de sucata, nitreiras, depósitos de materiais e estaleiros de construção;
b) Instalação de lixeiras, exceto nos locais expressamente destinados pela Câmara Municipal
para esse fim;
c) Expansão ou abertura de novas explorações de inertes;
d) Prática de campismo ou de caravanismo;
e) Instalações pecuárias em áreas de recarga de aquíferos;
f) Instalações de indústrias ou atividades não especificamente ligadas à agricultura, à
exploração florestal ou aos recursos naturais, com exceção das previstas neste artigo.
3 - São permitidas construções para os seguintes fins:
a) Instalações e infraestruturas de apoio à atividade agrícola ou pecuária;
b) Habitação;
c) Instalações industriais ou de armazenagem relacionadas com as atividades agrícola, florestal
ou de exploração de recursos naturais;
d) Turismo rural, agroturismo e turismo de habitação;
e) Hotéis, pensões, estalagens, motéis, pousadas, hospedarias e estabelecimentos similares dos
hoteleiros;
f) Equipamentos coletivos.
4 - A construção e a ampliação de instalações e infraestruturas de apoio à atividade agrícola ou
pecuária e de habitação estão sujeitas às seguintes regras cumulativas: […]
5 - Nas parcelas com área inferior a 30000 m2, para além da construção de instalações e
infraestruturas de apoio à atividade agrícola ou pecuária, nos termos do número anterior, é
admissível a construção de habitação, em conformidade com as seguintes regras cumulativas:
[…]
6 - A reconstrução e a alteração de edifícios, bem como a reconversão do uso de construções
existentes ou a sua substituição, nomeadamente para atividades de armazenagem de produtos
não poluentes, estão sujeitas às seguintes regras cumulativas: […]
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7 - A construção e a ampliação de instalações industriais ou de armazenagem relacionadas
com as atividades agrícola, florestal ou de exploração de recursos naturais estão sujeitas, sem
prejuízo dos condicionamentos impostos pelas disposições legais aplicáveis, bem como pelas
entidades competentes para o licenciamento da atividade industrial, às seguintes regras
cumulativas: […]
8 - A instalação de unidades de turismo rural, agroturismo ou turismo de habitação fica sujeita
às regras da legislação específica aplicável.
9 - A instalação de hotéis, pensões, estalagens, motéis, pousadas e hospedarias, bem como de
estabelecimentos similares dos hoteleiros, está sujeita às seguintes regras cumulativas: […]
10 - É permitida a instalação de equipamentos especiais não integráveis nos espaços urbanos e
urbanizáveis ou que justifiquem mesmo o seu afastamento daquelas áreas, nomeadamente:
a) Equipamentos desportivos e recreativos;
b) Cemitérios;
c) Instalações de telecomunicações;
d) Estações de tratamento de águas e de esgotos;
e) Estações de tratamento de resíduos sólidos;
f) Subestações elétricas;
g) Áreas de serviço de abastecimento de combustíveis;
h) Estabelecimentos de saúde;
i) Estabelecimentos de ensino e formação que justifiquem a integração em áreas rurais.
11 - A construção dos equipamentos referidos no número anterior fica sujeita às regras
estabelecidas pela legislação específica aplicável, nomeadamente quanto a servidões
administrativas, proteções e acessos.
(art.º 27.º do Regulamento do PDM)
Dos espaços urbanos consolidados
Âmbito e objetivo
1 - Os espaços urbanos consolidados, delimitados na planta de ordenamento, são constituídos
por malhas urbanas existentes, com ocupação edificada consistente, dispondo de
infraestruturas urbanísticas e de equipamentos e serviços que garantem um papel polarizador
no território.
2 - Os espaços urbanos consolidados destinam-se a uma ocupação com fins
predominantemente habitacionais, podendo integrar outras funções, como atividades
terciárias, indústria ou turismo, desde que, pelas suas características, sejam compatíveis com a
função habitacional.
3 - Os espaços urbanos consolidados dividem-se nas seguintes subcategorias, delimitadas na
planta de ordenamento:
a) Espaço urbano consolidado UCA - núcleo antigo da vila de Alcochete;
b) Espaço urbano consolidado UC1 - parte restante da vila de Alcochete;
c) Espaço urbano consolidado UC2 - Samouco;
d) Espaço urbano consolidado UC3 - São Francisco.
(art.º 29.º do Regulamento do PDM)
Espaço urbano consolidado UC2
1 - Até à aprovação de plano de urbanização ou de pormenor, a construção e a ampliação de
edifícios no espaços urbano consolidado da categoria UC2, constituído pelo aglomerado do
Samouco, ficam sujeitas às regras constantes dos n.ºs 3, 4 e 5 do presente artigo.
2 - Os planos de urbanização e de pormenor a elaborar ficam sujeitos às seguintes regras
cumulativas: […]
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d) Infraestruturas rodoviárias e estacionamento: de acordo com o disposto no capítulo IV do
presente Regulamento, com exceção de casos em que a conformação do tecido urbano
existente torne manifestamente impossível a sua aplicação integral; […]
3 - Na inexistência de plano de urbanização e ou planos de pormenor referidos no n.º 1 do
presente artigo, deverão ser observadas as condições referidas nos números seguintes.
4 - O loteamento urbano, destinado a habitação, comércio, serviços, indústria e equipamentos,
fica sujeito às seguintes regras cumulativas: […]
5 - Em parcelas já existentes ou resultantes de destaque nos termos da legislação em vigor
(preenchimento de espaços destinados a habitação, comércio, serviços, indústria e
equipamentos), a construção e a ampliação de edifícios ficam sujeitas às seguintes regras
cumulativas: […]
(art.º 33.º do Regulamento do PDM)
Dos espaços urbanizáveis
Âmbito
Os espaços urbanizáveis, delimitados na planta de ordenamento, dividem-se nas seguintes
categorias:
a) Espaços urbanizáveis de expansão;
b) Espaços urbanizáveis industriais.
(art.º 37.º do Regulamento do PDM)
Dos espaços urbanizáveis de expansão
Âmbito e objetivo
1 - Os espaços urbanizáveis de expansão destinam-se à construção de novos conjuntos
residenciais e respetivas funções complementares.
2 - Os condicionamentos estabelecidos nos artigos seguintes para os espaços urbanizáveis de
expansão têm como objetivo ordenar a expansão dos espaços urbanos consolidados, criando
áreas residenciais dotadas das necessárias infraestruturas e equipamentos coletivos e
rentabilizando os investimentos das infraestruturas e equipamentos construídos ou a construir.
3 - Os espaços urbanizáveis de expansão compreendem as seguintes subcategorias, conforme
delimitação na planta de ordenamento, em função dos espaços urbanos a que estão
associados e da densidade de -ocupação permitida:
a) Espaço urbanizável de expansão UE1 - a sul de Alcochete;
b) Espaço urbanizável de expansão UE2 - a nascente de Alcochete e a norte da EN 119;
c) Espaço urbanizável de expansão UE3 - a sudeste de Alcochete e a nordeste de São Francisco;
d) Espaço urbanizável de expansão UE4 - a poente do Samouco;
e) Espaço urbanizável de expansão UE5 - a nascente do Samouco;
f) Espaço urbanizável de expansão UE6 - em torno de São Francisco.
(art.º 38.º do Regulamento do PDM)
Espaço urbanizável de expansão UE4
1 - No espaço urbanizável de expansão UE4, constituído pela área a poente do Samouco, até à
aprovação de plano de urbanização, de plano de pormenor ou de operação de loteamento,
qualquer construção ou ampliação de edifício fica sujeita ao disposto no n.º 4 do presente
artigo.
2 - Os planos de urbanização e de pormenor devem abranger áreas que garantam a necessária
infraestruturação urbana e a disponibilização das áreas necessárias aos equipamentos
coletivos e espaços verdes e obedecer às seguintes regras cumulativas: […]
f) Infraestruturas viárias e estacionamento: de acordo com o disposto no capítulo IV do
presente Regulamento; […]
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3 - Na inexistência dos planos referidos no número anterior, as operações de loteamento ficam
sujeitas às seguintes condições: […]
a) A parcela a lotear tenha uma área maior ou igual a 10000 m2 e seja garantida a
4 - Em parcelas já existentes ou resultantes de destaque nos termos da legislação em vigor
(preenchimento de espaços destinados a habitação, comércio, serviços, indústria e
equipamentos), a construção e a ampliação de edifícios ficam sujeitas às seguintes regras
cumulativas: […]
(art.º 43.º do Regulamento do PDM)
Do espaço militar
Âmbito
O espaço militar, delimitado na planta de ordenamento, corresponde ao espaço ocupado pela
Base Aérea do Montijo no concelho de Alcochete.
(art.º 53.º do Regulamento do PDM)
Sobre da afetação das classes definidas na Carta de Ordenamento do PDM (Desenho n.º 5.3, Volume
IV - Anexo Cartográfico) e da compatibilização do projeto em análise com as mesmas deverá ser
obtido parecer da Câmara Municipal de Alcochete. As áreas onde se aplica legislação específica e onde
outras entidades têm jurisdição serão tratadas adiante, no âmbito da análise de servidões de utilidade
pública.
5.8.3.3.3

PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS DO BARREIRO, SEIXAL E MOITA

Para além dos PDM dos concelhos diretamente afetados pela implantação do Projeto do Aeroporto do
Montijo e respetivas Acessibilidades, Montijo e Alcochete, foram analisadas as cartas de Ordenamento
dos PDM do Barreiro, Seixal e Moita, ao nível da sua afetação direta pelos sobrevoos das aeronaves
(Desenho n.º 1.4 do Volume IV – Anexo Cartográfico):
a. Plano Diretor Municipal da Moita (PDM Moita), publicado no Diário da República II série, n.º
102, de 26 de maio de 2010. Retificado através da declaração de retificação n.º 1478/2010, de
19 de julho, publicada no Diário da República, II série, n.º 142, de 23 de julho de 2010, e da
declaração de retificação n.º 1199/2014, de 8 de outubro, publicada no Diário da República, II
série, n.º 227, de 24 de novembro de 2014. Foi ainda revogado pela Declaração de retificação
n.º 581/2015, de 3 de julho de 2015;
b. Plano Diretor Municipal do Barreiro (PDM Barreiro), publicado no Diário da República II série,
n.º 103, de 4 de maio. Retificado pela Declaração de retificação n.º 581/2015, de 3 de julho de
2015;
c. Plano Diretor Municipal do Seixal (PDM Seixal), publicado no Diário da República II série, n.º
44, de 4 de março de 2015
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5.8.4 CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
A análise das Cartas de condicionantes dos Planos Diretores Municipais dos concelhos abrangidos
permitiu perceber quais as sobreposições entre o projeto em análise e as Condicionantes, Servidões e
Restrições de Utilidade Pública definidas neste território e que se apresentam em seguida. Devido à
extensão da atual servidão militar à BA6, a área de estudo foi ampliada apenas no que respeita à
análise desta servidão.

5.8.4.1 SERVIDÃO MILITAR
A maior parte do projeto em análise localiza-se dentro do atual perímetro da BA6, pelo que se aplica a
respetiva servidão militar, estabelecida no Decreto n.º 42 090, de 7 de janeiro de 1959. Os novos
acessos a criar localizam-se nas zonas de proteção e abrangem ainda algumas zonas de desobstrução
definidas neste documento.
Por outro lado, é também relevante analisar as implicações da servidão aeronáutica atual da BA6, uma
vez que a transformação da base aérea, de modo a comportar também o Aeroporto do Montijo,
implicará uma alteração nas servidões aeronáuticas existentes no território envolvente.
A 1.ª zona de proteção é constituída por uma faixa de 1 km de largura em torno do perímetro da Base
Aérea; a 2.ª zona de proteção é constituída por uma faixa exterior à 1ª, com uma largura de 2 km.
Acerca destas áreas, o Decreto n.º 42 090 determina o seguinte:
Na 1ª zona de proteção, definida no artigo 2.°, é proibida, sem autorização prévia da
autoridade militar competente, a execução dos trabalhos e atividades seguintes:
a) Construções de qualquer natureza, mesmo que sejam enterradas, subterrâneas ou
aquáticas;
b) Alterações de qualquer forma, por meio de escavações ou aterros, do relevo e da
configuração do solo;
c) Vedações, mesmo que sejam de sebe e como divisória de propriedades;
d) Plantações de árvores e arbustos;
e) Depósitos permanentes ou temporários de materiais explosivos ou perigosos, que possam
prejudicar a segurança da organização ou das instalações do aeródromo;
f) Trabalhos de levantamento fotográfico, topográfico ou hidrográfico;
g) Sobrevoos de aviões, balões ou outras aeronaves;
i) Outros trabalhos ou atividades que possam inequivocamente prejudicar a segurança da
organização ou das instalações ou ainda a execução das missões que competem à Força
Aérea.
A proibição exarada no corpo deste artigo não abrange as obras de conservação de
edificações porventura existentes.
(art.º 3.º)
Na 2ª zona de proteção, definida no artigo 2.°, serão permitidas as construções isoladas e
outros trabalhos que não, infrinjam o disposto no artigo 6.°, mas, sem autorização prévia da
autoridade militar competente, são proibidos:
a) Trabalhos de levantamento topográfico, fotográfico ou hidrográfico;
b) Plantação de árvores e arbustos, constituindo bosques ou matas;
c) Sobrevoas de aviões, balões ou outras aeronaves;
d) Construção de zonas de urbanização ou centros industriais;
e) Outros trabalhos ou atividades que possam inequivocamente prejudicar a segurança da
organização ou das instalações do aeródromo e das missões que competem à Força Aérea.
(art.º 4.º)
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Figura 5.158. - Servidão aeronáutica da BA6 e respetivo zonamento

A superfície de desobstrução do aeródromo do Montijo, com todas as zonas em que a mesma se
divide, é apresentada na Figura 5.158. Acerca dos obstáculos à navegação dentro destas zonas, o art.º
6.º a 9.º do Decreto n.º 42 090 determinam o seguinte:
A área de desobstrução definida no artigo 5.° é, para efeito de controle da altura dos
obstáculos fixos ou móveis nela existentes, dividida em zonas, cujos limites vão indicados no
mapa a que se refere o artigo 14.° do presente decreto e cujas cotas em relação ao nível médio
das águas do mar são as seguintes:
a) Corredores de acesso às pistas:
Rampas:
Zona A — variável de 14,03 m a 74,03 m;
Zona A1 — variável de 5,30 m a 65,30 m;
Zona A2 — variável de 3,16 m a 63,16 m;
Zona A3 — variável de 4,33 m a 64,33 m;
Zona A4 — variável de 9,52 m a 69,52 m;
Zona A5 — variável de 10,66 m a 70,66 m;
Patamares:
Zona B — 74,03 m;
Zona B1 — 65,30 m;
Zona B2 — 63,16 m;
Zona B3 — 64,33 m;
Zona B4 — 69,52 m;
Zona B5 — 70,66 m;
Zonas G —164,03 m.
Concordâncias:
Zonas C — variável de 3,16 m a 59,03 m;
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Zonas E — variável de 63,16m a 164,03 m.
b) Ligação entre os corredores:
Horizontais:
Zonas D — 59,03 m.
Cónicas:
Zonas F — variável de 59,03m a 164,03m.
(art.º 6.º)
Dentro das zonas referidas no artigo 6.° não é permitida a existência de quaisquer plantações,
estruturas, fios ou cabos aéreos e outros obstáculos, fixos ou móveis, cujas alturas excedam as
cotas nele indicadas para as zonas em patamar ou as calculadas para as zonas de cota
variável, considerando uniforme a variação destas dentro dos limites assinalados no mesmo
artigo 6.°.
(art.º 7.º)
A construção de edifícios ou de outros obstáculos que não excedam as cotas indicadas no
artigo 7.° não carece de autorização prévia da autoridade militar competente, exceto se estiver
abrangida pelo disposto nos artigos 3.° e 4.° deste decreto ou no caso de se tratar de chaminés,
cabos de alta tensão, zona de urbanização ou centros industriais.
(art.º 8.º)
Além das restrições impostas nos artigos anteriores, referentes à área de desobstrução, ficam
ainda proibidas, não podendo executar-se sem aprovação prévia da autoridade militar
competente, todas as construções, instalações ou quaisquer trabalhos, dentro daquela área,
que sejam suscetíveis de: criar interferências nas comunicações por rádio entre o aeródromo e
os aviões; tornar difícil do ar a distinção entre as luzes do aeródromo e outras; provocar o
encandeamento dos pilotos; produzir poeiras ou fumos que possam diminuir as condições de
visibilidade na vizinhança do aeródromo; de qualquer modo, prejudicar as aterragens,
descolagens e manobra dos aviões.
(art.º 9.º)
As infraestruturas que compõem Aeroporto do Montijo sobrepõem-se à Zona de Faixa (pistas) e às
zonas A2, C e D. A faixa em torno dos acessos a criar sobrepõe-se a ambas as zonas de proteção e
ainda às zonas de desobstrução A, B, C, D e E, pelo que as limitações respetivas devem ser
acauteladas. A implementação do projeto carece de prévia autorização/articulação com a autoridade
militar competente.
No que respeita às implicações gerais da servidão aeronáutica atual da BA6, verifica-se que a mesma
abrange áreas dos municípios de Loures, Odivelas, Lisboa, Almada, Seixal, Sesimbra, Barreiro, Moita,
Palmela, Montijo, Alcochete, Benavente e Vila Franca de Xira. No entanto, as zonas onde a ocupação
do solo é efetivamente condicionada por esta servidão são menos extensas. Na Figura 5.159 estão
representadas apenas as zonas da servidão aeronáutica mais restritivas. Considerou-se, na elaboração
desta figura, 55 m como o valor do limite restritivo de altura de obstáculos – correspondente, por
exemplo, a um edifício de rés-do-chão e mais 10 andares implantado a uma cota de 20 m (superior à
cota máxima na área representada). Tal edifício poderia ser construído em todas as áreas clareadas,
fora dos limites assinalados a vermelho; mas não poderia ser construído na maior parte da área
definida por estes limites.
Percebe-se assim que, na prática, as consequências da servidão aeronáutica da BA6 no uso do solo e
ordenamento do território são circunscritas a áreas menores, embora os Planos Diretores Municipais
dos municípios abrangidos a incluem na sua totalidade.
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Figura 5.159 - Zonas da servidão aeronáutica da BA6 com limites de controle da altura dos obstáculos inferiores a 55 m

5.8.4.2 SÍTIOS CLASSIFICADOS DA REDE NATURA 2000
A Diretiva n.º 92/43/CEE, também conhecida por “Diretiva Habitats”, constitui o principal instrumento
legal de proteção e conservação dos habitats naturais da flora selvagem não abrangidos por Áreas de
Paisagem Protegida ou Parques Nacionais ou Naturais. Este instrumento tem por objetivo garantir a
conservação da biodiversidade das espécies autóctones da flora e fauna e respetivos habitats,
atendendo prioritariamente às mais ameaçadas e tomando em consideração as exigências
económicas, sociais, culturais e regionais, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável (DecretoLei nº 226/97).
De acordo com os requisitos estipulados no artigo 6º (3) da Diretiva Habitats – 92/43/CEE do conselho
de 21 de maio de 1992 – “Os planos ou projetos não diretamente relacionados com a gestão do sítio e
não necessários para essa gestão, mas suscetíveis de afetar esse sítio de forma significativa,
individualmente ou em conjugação com outros planos e projetos, serão objeto de uma avaliação
adequada das suas incidências sobre o sítio no que se refere aos objetivos de conservação do mesmo.
Tendo em conta as conclusões da avaliação das incidências sobre o sítio e sem prejuízo do disposto no
n.°4, as autoridades nacionais competentes só autorizarão esses planos ou projetos depois de se
terem assegurado de que não afetarão a integridade do sítio em causa e de terem auscultado, se
necessário, a opinião pública”.
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A Diretiva 2009/147/CE revogou a Diretiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de abril de 1979, conhecida
como “Diretiva Aves”. Esta diz respeito à conservação de todas as espécies de aves que vivem
naturalmente no estado selvagem no território europeu dos Estados-Membros ao qual é aplicável o
Tratado. Tem por objeto a proteção, a gestão e o controlo dessas espécies e regula a sua exploração
(Diretiva 2009/147/CE).
Portugal fez a transposição destas Diretivas para a ordem jurídica interna mediante o Decreto-Lei n.º
226/97, de 27 de agosto. Este foi também revogado pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril,
alterado pela Declaração de Retificação n.º 10-AH/99, de 31 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de
24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. Este documento tem por
objetivo o estabelecimento de uma rede ecológica europeia de zonas especiais de conservação – Rede
Natura 2000, que englobará as Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e Zonas de Proteção Especial
(ZPE).
O Decreto-Lei n.º 140/99 (modificado) tem como objetivo a regulamentação num único diploma das
disposições emergentes das Diretivas Aves e Habitats, permitindo alcançar os seus objetivos de um
modo simples, eficaz e administrativamente racional. Este diploma visa contribuir para assegurar a
biodiversidade, através da conservação ou do restabelecimento dos habitats naturais e da flora e da
fauna selvagens num estado de conservação favorável, da proteção, gestão e controlo das espécies,
bem como da regulamentação da sua exploração (alínea 2 do art.º 1.º).
A área de intervenção do projeto em análise sobrepõe-se em pequena extensão ao SIC (6,24 ha)
Estuário do Tejo e à ZPE (0,22 ha – apenas pelo desvio do traçado a norte e área residual do novo
acesso) com o mesmo nome. De salientar que os futuros sobrevoos para norte, correspondentes à
descolagem das aeronaves da Pista 01 e aproximação à Pista 19, farão o atravessamento das áreas
sensíveis anteriormente referidas.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, aprova a lista nacional de sítios (1.ª
fase) prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 226/97, incluindo o Sítio PTCON0009 – Estuário do Tejo,
e que são suscetíveis de ser reconhecidos como ZEC e a integrar a rede europeia denominada «Natura
2000».
Nestas áreas, o artigo 9.º (modificado) do Decreto-Lei n.º 140/99 determina o seguinte:
1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 7.º [As ZEC são sujeitas a medidas de conservação que
satisfaçam as exigências ecológicas dos tipos de habitats naturais constantes do anexo B-I e das
espécies constantes do anexo B-II presentes nos sítios.], as entidades da Administração Pública com
intervenção nas zonas especiais de conservação devem, no exercício das suas competências, evitar a
deterioração dos habitats naturais e dos habitats de espécies, bem como as perturbações que atinjam
espécies para as quais as zonas foram designadas, na medida em que possam vir a ter um efeito
significativo, atendendo aos objetivos do presente diploma.
2 - Até à revisão ou alteração dos planos especiais de ordenamento do território aplicáveis e, nas áreas
não abrangidas por aqueles planos, sempre que os relatórios dos planos municipais de ordenamento
do território aplicáveis não contenham a fundamentação referida na alínea a) do n.º 3 do artigo
anterior [i.e., não garantam a conservação dos habitats e das populações das espécies em função dos
quais as referidas zonas foram classificadas], dependem de parecer favorável do ICN[F] ou da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional competente:
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a) A realização de obras de construção civil fora dos perímetros urbanos, com exceção das obras de
reconstrução, demolição, conservação de edifícios e ampliação desde que esta não envolva aumento
de área de implantação superior a 50% da área inicial e a área total de ampliação seja inferior a 100
m2;
b) A alteração do uso atual do solo que abranja áreas contínuas superiores a 5 ha;
c) As modificações de coberto vegetal resultantes da alteração entre tipos de uso agrícola e florestal,
em áreas contínuas superiores a 5 ha, considerando-se continuidade as ocupações similares que distem
entre si menos de 500 m;
d) As alterações à morfologia do solo, com exceção das decorrentes das normais atividades agrícolas e
florestais;
e) A alteração do uso atual dos terrenos das zonas húmidas ou marinhas, bem como as alterações à
sua configuração e topografia; […]
3 - O parecer previsto no número anterior deve ser emitido no prazo de 45 dias úteis a contar da data
da sua solicitação.
4 - O prazo referido no número anterior suspende-se, nas situações previstas no n.º 2 do artigo 10.º,
desde a data da proposta do procedimento de avaliação de impacte ambiental até à decisão sobre a
realização desse procedimento.
5 - A ausência de parecer no prazo previsto no n.º 3 equivale à emissão de parecer favorável.
6 - Cabe recurso dos pareceres desfavoráveis para o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do
Território [atual Ministro do Ambiente], no prazo de 30 dias a contar da sua notificação.
7 - O Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, por despacho, pode determinar que a
competência para a emissão do parecer previsto no n.º 2 é exercida pelas comissões de coordenação e
desenvolvimento regional e do ordenamento do território, em função da área geográfica ou da
tipologia do projeto.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho, aprova o Plano Sectorial da
Rede Natura 2000 do continente e cria a respetiva comissão de acompanhamento. Acerca do Sítio
Estuário do Tejo, este documento aponta como principais fatores de ameaça a poluição, o uso de
técnicas de pesca e de práticas de gestão agro-silvo-pastoril lesivas, a pressão urbanística e urbana e a
caça furtiva, sem relação com o projeto em análise.
O Decreto-Lei n.º 280/94, de 5 de novembro, cria a Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo e
determina o seguinte para esta área:
1 - A área da ZPE que coincide com os limites da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET),
estabelecidos no Decreto-Lei n.° 565/76, fica sujeita ao regime previsto naquele diploma, sendo
a respetiva gestão assegurada pelos órgãos próprios da RNET.
2 - O remanescente da área da ZPE fica sujeito ao regime previsto nos artigos seguintes, sendo
a sua gestão assegurada pelo ICN[F].
3 - O disposto no presente diploma não prejudica os regimes especiais relativos a
empreendimentos de obras públicas e respetivos acessos, previstos em diploma próprio.
(art.º 4.º)
Interdições e condicionamentos
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1 - Na área abrangida pela ZPE é interdito: […]
c) O sobrevoo por aeronaves que circulem com o teto de voo inferior a 1000 pés, salvo voos de
aproximação para aterragem ou descolagem de aeroportos e aeródromos, voos por motivos
humanitários, aeronaves em emergência, voos militares de carácter operacional urgente e voos
para fins agrícolas enquadrados no plano de gestão mencionado no artigo 5.°.
2 - Sem prejuízo dos restantes condicionalismos legais, ficam sujeitos a autorização do Ministro
do Ambiente e Recursos Naturais, ouvido o ICN[F]:
a) A alteração do uso atual das zonas húmidas ou marinhas, bem como da sua configuração ou
tipologia, sem prejuízo da inerente ao desenvolvimento das práticas agrícolas tradicionais;
b) Abertura de novas vias de comunicação ou acesso, bem como o alargamento das já
existentes;
c) Extração de inertes;
d) A alteração do uso agroflorestal atual de uma propriedade quando ultrapasse os 5 ha em
mancha contínua ou descontínua;
e) O sobrevoo de aeronaves com motor abaixo dos 1000 pés, nomeadamente para fins
agrícolas, não enquadrados no plano de gestão.
(art.º 7.º)
O artigo 7.º-B do Decreto-Lei n.º 140/99 determina o regime geral das ZPE:
1—As ZPE são sujeitas às medidas de conservação necessárias, nos termos dos diplomas que
procedem à sua classificação, bem como às medidas adequadas para evitar a poluição ou a
deterioração dos habitats e as perturbações que afetam as aves, desde que tenham um efeito
significativo a propósito dos objetivos da classificação.
2—Para efeitos do disposto no número anterior, às ZPE, designadas ou a designar, é aplicável o
regime previsto no presente diploma para as ZEC.
A Avaliação dos Efeitos do Projeto sobre a Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo (PTZPE0010),
mais concretamente sobre os objetivos de conservação e de gestão dos valores ecológicos integrantes
da ZPE, é apresentada com maior pormenor no Fator Ambiental Sistemas Ecológicos Volume III Anexo 6.3.
O Plano Sectorial da Rede Natura 2000, publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115A/2008, de 21 de julho, aponta para a ZPE as ameaças já referidas para o Sítio, às quais acrescem
problemas relativos à proximidade de edificações e vias de comunicação e a pressão turística.
A compatibilização do projeto em análise com os valores da Rede Natura 2000 é analisada no presente
estudo no Fator Ambiental Sistemas Ecológicos. Acerca deste assunto deverá ser obtido parecer da
entidade competente, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, no âmbito do presente
EIA.

5.8.4.3 RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL
A Reserva Ecológica Nacional (REN), criada em 5 de julho pelo Decreto-Lei n.º 321/83, visa garantir
uma utilização do território que salvaguarde as funções e potencialidades de que dependem a sua
estrutura biofísica e o respetivo equilíbrio ecológico. Este objetivo é alcançado através da proteção de
zonas costeiras e ribeirinhas, águas interiores e áreas declivosas.
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Em 19 de março, o Decreto-Lei n.º 93/90 cria um regime transitório, para garantir a proteção destas
áreas, até então por delimitar. Este foi posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 de
outubro, pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de abril,
pelo Decreto-Lei n.º 203/2002, de 1 de outubro e pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de setembro. E,
finalmente, foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, e retificado pela Declaração
de Retificação 63-B/2008, de 21 de outubro, que estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica
Nacional (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, com a redação do
seu artigo 20.º dada pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho).
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, retificada pela Declaração de
Retificação n.º 71/2012, de 30 de novembro, aprova as orientações estratégicas de âmbito nacional e
regional previstas no regime jurídico da REN.
A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, define as condições e requisitos a que ficam sujeitos os
usos e ações compatíveis com os objetivos das áreas integradas em REN e os elementos instrutórios
dos procedimentos administrativos previstos no regime jurídico, bem como os usos e ações que
carecem de parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA).
Os municípios do Montijo e de Alcochete não dispõem de carta de Reserva Ecológica Nacional
publicada em Diário da República, pelo que se aplica o disposto no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
agosto (alterado), mais precisamente no n.º 1 do artigo 42.º:
Inexistência de delimitação municipal
1 - Carece de autorização da comissão de coordenação e desenvolvimento regional a
realização dos usos e ações previstos no n.º 1 do artigo 20.º nas áreas identificadas no anexo iii
do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, que ainda não tenham sido objeto de
delimitação.
Apresenta-se no Desenho 5.6A e 5.6B do Volume IV – Anexo Cartográfico uma aproximação a uma
possível delimitação destas áreas.
Para a delimitação das áreas sujeitas a autorização da CCDR LVT, ao abrigo do art.º 42º do Regime
Jurídico da REN (RJREN), tendo por base as características específicas do local atendendo ao Anexo III
do RJREN, a metodologia utilizada foi a seguinte:
i) Considerou-se a lista de tipologias constantes do anexo III do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
agosto (alterado), das quais apenas uma ocorre na área em análise:
e) Estuários, sapais, lagunas, lagoas costeiras e zonas húmidas adjacentes, incluindo uma faixa
de proteção com a largura de 200 m a partir da linha de máxima preia-mar de águas vivas
equinociais.
Os “estuários, sapais, lagunas, lagoas costeiras e zonas húmidas adjacentes” foram delimitados com
recurso à cartografia de ocupação do solo, incorporando as classes “sapais”, “lodaçais e zonas intermarés” e “desembocaduras fluviais”. A “faixa de proteção com a largura de 200 m a partir da linha de
máxima preia-mar de águas vivas equinociais foi delimitada como um buffer de 200 m apenas para o
interior, a partir da Linha máxima de preia-mar de águas vivas equinociais (LMPMAVE) fornecida pela
APA (ARH – Tejo).
ii) Considerou-se que seria útil delimitar também uma aproximação a “Áreas estratégicas de proteção
e recarga de aquíferos”, tipologia que não consta do anexo III do Decreto-Lei n.º 166/2008 (alterado),
mas que claramente está presente na área de estudo. Para a delimitação destas áreas consideraram-se
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as tipologias da carta de ocupação do solo que correspondem a áreas maioritariamente não
impermeabilizadas, detalhando-se estas áreas na zona das pistas da Base Aérea e da ligação ao Cais do
Seixalinho, por solicitação da Comissão de Avaliação em sede de pedido de elementos adicionais.
iii) Por solicitação da Comissão de Avaliação em sede de pedido de elementos adicionais, distinguiu-se
a área de estuário da área de sapal, uma vez que estas tipologias têm funções diferenciadas à luz do
Anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008 (alterado).
O artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008 (alterado), que determina o regime da REN, diz o seguinte:
1 - Nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada
que se traduzam em:
a) Operações de loteamento;
b) Obras de urbanização, construção e ampliação;
c) Vias de comunicação;
d) Escavações e aterros;
e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular
desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações
correntes de condução e exploração dos espaços florestais.
2 - Excetuam-se do disposto no número anterior os usos e as ações que sejam compatíveis com
os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de
áreas integradas em REN.
3 - Consideram-se compatíveis com os objetivos mencionados no número anterior os usos e
ações que, cumulativamente:
a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo i; e
b) Constem do anexo ii do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos
artigos seguintes, como: i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou ii) Sujeitos à
realização de uma mera comunicação prévia.
4 — Compete aos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente, do
ordenamento do território, da agricultura, do desenvolvimento rural, das pescas, da economia,
das obras públicas e transportes aprovar, por portaria, as condições a observar para a
viabilização dos usos e ações referidos nos n.os 2 e 3.
No que respeita às funções das categorias de REN presentes, importa atender às funções destas áreas,
nos termos do anexo i:
d) Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos
[…]
3 - Nas áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos só podem ser realizados os usos e
as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos;
ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água;
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iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade
dependentes da água subterrânea, com particular incidência na época de estio;
iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de
contaminação e sobrexploração dos aquíferos;
v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos;
vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente
nos aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades e
grutas.
e) Sapais
[…]
3 - Nos sapais podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa,
cumulativamente, as seguintes funções:
i) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;
ii) Manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio-marinha;
iii) Depuração da água de circulação e amortecimento do impacte das marés e ondas.
j) Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção
[…]
7 - Nas águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção podem ser
realizados os usos e ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes
funções:
i) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;
ii) Manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio-marinha.
A compatibilização do Projeto em análise com as funções definidas para a REN é apresentada no
Volume II.C.
Refere-se que, na inexistência de delimitação de REN, como é o presente caso, a realização de ações
como a que é objeto do presente estudo carece de autorização da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional, neste caso de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), que deve emitir parecer,
no âmbito do presente EIA.

5.8.4.4 RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL
A Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de novembro. Em 14
de junho, o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de
dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 278/95, de 25 de outubro, cria um regime transitório, para garantir a
proteção destas áreas, até então por delimitar, até à publicação das portarias que delimitarão as áreas
da RAN. Este foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que aprova o regime jurídico
da RAN.
A RAN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial, que
estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo, identificando quais as
permitidas tendo em conta os objetivos do presente regime nos vários tipos de terras e solos (alínea 2
do art.º 2º do Decreto-Lei n.º 73/2009). Este objetivo é alcançado através da proteção dos solos das
classes A1 e A2 (segundo a classificação da aptidão da terra recomendada pela Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO)); na ausência desta classificação, consideram-se
as classes de capacidade de uso A, B e Ch (segundo a classificação do ex-Centro Nacional de
Reconhecimento e Ordenamento Agrário (CNROA)) (art.º 8º do mesmo documento).
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O projeto em análise sobrepõe-se a áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional apenas na zona
de criação de novos acessos ao aeroporto. Assim, importa atender ao regime da RAN, como
estabelecido no Decreto-Lei n.º 73/2009:
Regime da RAN
Artigo 20.º
Afetação das áreas da RAN
1 - As áreas da RAN devem ser afetas à atividade agrícola e são áreas non aedificandi, numa
ótica de uso sustentado e de gestão eficaz do espaço rural.
2 - Aos assentos da lavoura de explorações ligadas à atividade agrícola ou a atividades conexas
ou complementares à atividade agrícola, situados nas áreas da RAN, é aplicável o presente
decreto-lei.
(art.º 20.º)
Ações interditas
São interditas todas as ações que diminuam ou destruam as potencialidades para o exercício
da atividade agrícola das terras e solos da RAN, tais como:
a) Operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou ampliação, com exceção
das utilizações previstas no artigo seguinte;
b) Lançamento ou depósito de resíduos radioativos, resíduos sólidos urbanos, resíduos
industriais ou outros produtos que contenham substâncias ou microrganismos que possam
alterar e deteriorar as características do solo;
c) Aplicação de volumes excessivos de lamas nos termos da legislação aplicável,
designadamente resultantes da utilização indiscriminada de processos de tratamento de
efluentes;
d) Intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, nomeadamente erosão,
compactação, desprendimento de terras, encharcamento, inundações, excesso de salinidade,
poluição e outros efeitos perniciosos;
e) Utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e fitofarmacêuticos;
f) Deposição, abandono ou depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer outros resíduos.
(art.º 21.º)
Utilização de áreas da RAN para outros fins
1 - As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se quando não
exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes
técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras e solos classificados
como de menor aptidão, e quando estejam em causa: […]
l) Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias,
ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e distribuição de
energia elétrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras
construções ou empreendimentos públicos ou de serviço público; […]
2 - Apenas pode ser permitida uma única utilização não agrícola das áreas integradas na RAN,
no que se refere às alíneas b) e c) do número anterior.
3 - Compete aos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente, do ordenamento
do território, da economia, da agricultura, do desenvolvimento rural, das obras públicas e
transportes aprovar, por portaria, os limites e as condições a observar para a viabilização das
utilizações referidas no n.º 1, nomeadamente assentes em fatores demográficos ou de
ordenamento do território, após audição das entidades regionais da RAN.
(art.º 22.º)
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Parecer prévio
1 - As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as quais seja necessária
concessão, aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia estão
sujeitas a parecer prévio vinculativo das respetivas entidades regionais da RAN, a emitir no
prazo de 25 dias. […]
(art.º 23.º)
Ações de relevante interesse público
1 - Nas áreas da RAN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam
reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do Governo competente pela área
do desenvolvimento rural e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde
que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na RAN.
2 - Os efeitos do reconhecimento referido no número anterior prevalecem sobre eventual
parecer prévio desfavorável emitido ao abrigo do n.º 1 do artigo 23.º
(art.º 25.º)
A este respeito deverá ser consultada a autoridade competente, a Entidade Regional da Reserva
Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo e, se necessário, a Entidade Nacional da Reserva Agrícola Nacional –
ENRAN, no âmbito do presente EIA.

5.8.4.5 SERVIDÕES RODOVIÁRIAS
Esta servidão constituiu-se após a publicação do Decreto-Lei n.º 34 593, de 11 de maio de 1945 (Plano
Rodoviário Nacional de 1945) e da Lei n.º 2 037, de 19 de agosto de 1949 para as Estradas Nacionais e
após a publicação da Lei n.º 2 110, de 10 de agosto de 1961, para as Estradas e Caminhos Municipais.
O Plano Rodoviário Nacional (PRN) de 2000 (Decreto-Lei n.º 222/98, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 98/99 de 26 de julho, pela Declaração de retificação n.º 19-D/98 e pelo Decreto-Lei n.º
182/2003, de 16 de agosto) define a rede rodoviária nacional do continente, que desempenha funções
de interesse nacional ou internacional, constituída pela Rede Nacional Fundamental (IP) e pela Rede
Nacional Complementar (IC e EN). De acordo com o art. 5.º do DL n.º 13/94, as zonas de servidão non
aedificandi são as seguintes:


Para os IP: 50 metros para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 20 metros da zona
da estrada;



Para os IC: 35 metros para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 15 metros da zona
da estrada;



Para as EN e ER: 20 metros para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 5 metros da
zona da estrada.

A área de estudo inclui vários troços de rodovias: a E90/IP1, à qual os novos acessos irão ligar, e a
EN119; a EM1004, no concelho do Montijo; a EM501 e a EM1201 nos concelhos do Montijo e de
Alcochete. O regulamento do PDM destes municípios inclui regulamentação específica no que respeita
às respetivas servidões rodoviárias.
Nos art.os 58.º a 62º do Regulamento do PDM de Alcochete é definido o regime das infraestruturas
rodoviárias:
Âmbito
1 - As infraestruturas rodoviárias são constituídas pelo conjunto de rodovias municipais que
asseguram a mobilidade e acessibilidade no território e pelas vias urbanas.
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2 - As infraestruturas rodoviárias integram as seguintes categorias, de acordo com a função e
características das vias que as integram:
a) Municipais principais: conjunto de vias e áreas adjacentes estruturantes da ocupação do
território com funções predominantes de transporte/mobilidade, que asseguram as ligações
principais no interior do concelho;
b) Municipais secundárias: conjunto de vias e áreas adjacentes com funções de transporte e
acessibilidade, como distribuidoras e coletoras de tráfego de e para a rede municipal
principal;
c) Municipais locais: conjunto de vias com funções predominantemente de distribuição
local, que compreendem as vias urbanas e todas as restantes vias não incluídas nas
categorias atrás referidas (vias rurais).
(art.º 58.º)
Faixas adjacentes
1 —As faixas adjacentes às plataformas das vias constituem zonas non aedificandi, com
exceção dos acessos às vias e da construção de vedações aligeiradas e amovíveis.
2 —A construção dos acessos referidos no número anterior deverá ser precedida de
licenciamento municipal.
(art.º 59.º)
Municipais principais
[…]
2 - O dimensionamento das infraestruturas rodoviárias municipais principais é definido pelos
seguintes parâmetros mínimos:
a) Faixa de rodagem: 7 m;
b) Bermas e valetas: 7 m;
c) Faixa adjacente: 20 m para cada lado a contar do eixo da via, e nunca a menos de 5 m da
zona da estrada. (art.º 60.º)
Municipais secundárias
1 - As infraestruturas rodoviárias municipais secundárias são suportadas por vias que se
desenvolvem fora dos espaços urbanos e urbanizáveis, identificadas na planta de
ordenamento.
2 - O dimensionamento das infraestruturas rodoviárias municipais secundárias é definido pelos
seguintes parâmetros mínimos:
a) Faixa de rodagem: 7 m;
b) Bermas e valetas: 7 m;
c) Faixa adjacente: 15 m para cada lado a contar do eixo da via, e nunca a menos de 5 m da
zona da estrada. (art.º 61.º)
Municipais locais
1 - As infraestruturas rodoviárias municipais locais são suportadas pelas seguintes vias:
a) Vias rurais não incluídas nas categorias anteriores;
b) Vias urbanas.
2 - O dimensionamento das infraestruturas viárias municipais locais suportadas por vias rurais
é definido de acordo com os seguintes parâmetros mínimos:
a) Faixa mínima de rodagem: 6 m;
b) Bermas e valetas mínimas: 4 m;
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c) Faixa adjacente: 12 m para cada lado a contar do eixo da via, e nunca a menos de 5 m da
zona da estrada.
[…] (art.º 62.º)
O art.º 42º do Regulamento do PDM do Montijo determina o seguinte:
Rede municipal de estradas e caminhos
1 - Nas comunicações públicas rodoviárias da rede municipal observa-se em toda a sua
extensão o regime previsto na legislação específica em vigor.
2 - Nas comunicações públicas rodoviárias a seguir referidas são estabelecidas faixas non
aedificandi, medidas nos n.os 2.1.1, 2.2.1 e 2.3.1 ao eixo da via, nos n.os 2.1.2, 2.2.2 e 2.3.2 ao
limite da zona da estrada ou caminho, respetivamente e como a seguir se refere:
2.1 - Estradas municipais e estradas florestais (EM) e (EF):
2.1.1 - 8 m para a edificação em geral;
2.1.2 - 50 m para a edificação de armazéns, estabelecimentos industriais ou outras
edificações que promovam congestionamento de tráfego;
2.2 - Caminhos municipais (CM):
2.2.1 - 6 m para a edificação em geral;
2.2.2 - 30 m para a edificação de armazéns, estabelecimentos industriais ou outras
edificações que promovam congestionamento de tráfego;
2.3 - Estradas nacionais referidas no artigo 40.o, n.º 1, subalínea b.2), após a sua entrega à
CMM:
2.3.1 - 10 m para a edificação em geral;
2.3.2 - 50 m para a edificação de armazéns, estabelecimentos industriais ou outras
edificações que promovam congestionamento de tráfego.
3 - Enquanto não se verificar a entrega à CMM das estradas nacionais referidas no artigo 40.o,
n.º 1, subalínea b.2), as faixas non aedificandi são as definidas na legislação específica em
vigor.
4 - Nos troços das estradas e caminhos municipais dentro dos perímetros urbanos serão
observados, até à aprovação de planos de urbanização ou planos de pormenor, «planos de
alinhamento» que garantam, como afastamento mínimo ao eixo da via, para a edificação em
geral 8 m e para a edificação que promova congestionamento de trânsito 20 m.
a) Excetuam-se ao disposto no n.º 4 os alinhamentos consolidados existentes a manter e os
alinhamentos abrangidos por zonas de proteção e ou de servidão.
A implementação do projeto em estudo interfere com as rodovias atravessadas, tendo sido, no
entanto, acautelada a compatibilização do mesmo com as referidas via. Deverão, no entanto,
pronunciar-se as entidades competentes nesta matéria a Infraestruturas de Portugal e as Câmaras
Municipais dos concelhos referidos.

5.8.4.6 DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO
O Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º
53/74 (Diário do Governo 233/74, I Série), n.º 89/87 (DR 48/87, I Série A) e n.º 16/2003 (DR 129/2003,
I Série A), atualiza e unifica o regime jurídico dos terrenos do domínio público hídrico, no qual se
incluem os leitos, margens e zonas adjacentes das águas do mar, correntes de água, lagos e lagoas.
A Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, estabelece a titularidade dos recursos hídricos, sendo o
disposto no seu art.º 17º posteriormente desenvolvido no Decreto-Lei n.º 353/2007, de 26 de
outubro, que estabelece o regime a que fica sujeito o procedimento de delimitação do domínio
público hídrico. Revoga os capítulos I e II do Decreto-Lei n.º 468/71 de 5 de novembro. Foi alterada
pela Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro, pela Lei n.º 34/2014, de 19 de junho, e pela Lei n.º 31/2016,
de 23 de agosto.
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A Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica
nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, e
estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas. No que respeita
ao domínio público hídrico, esta lei apenas regulamenta os seus usos.
De acordo com a Lei n.º 54/2005,
1 - O domínio público hídrico compreende o domínio público marítimo, o domínio público
lacustre e fluvial e o domínio público das restantes águas.
2 - O domínio público hídrico pode pertencer ao Estado, às Regiões Autónomas e aos
municípios e freguesias. (art.º 2º)
Domínio público marítimo
O domínio público marítimo compreende:
a) As águas costeiras e territoriais;
b) As águas interiores sujeitas à influência das marés, nos rios, lagos e lagoas;
c) O leito das águas costeiras e territoriais e das águas interiores sujeitas à influência das
marés;
d) Os fundos marinhos contíguos da plataforma continental, abrangendo toda a zona
económica exclusiva;
e) As margens das águas costeiras e das águas interiores sujeitas à influência das marés.
(art.º 3º)
Titularidade do domínio público marítimo
O domínio público marítimo pertence ao Estado. (art.º 4º)
Domínio público lacustre e fluvial
O domínio público lacustre e fluvial compreende:
a) Cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os respetivos leitos, e ainda as margens
pertencentes a entes públicos, nos termos do artigo seguinte;
b) Lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis, com os respetivos leitos, e ainda as margens
pertencentes a entes públicos, nos termos do artigo seguinte;
c) Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, com os respetivos leitos e margens, desde
que localizados em terrenos públicos, ou os que por lei sejam reconhecidos como
aproveitáveis para fins de utilidade pública, como a produção de energia elétrica, irrigação,
ou canalização de água para consumo público;
d) Canais e valas navegáveis ou flutuáveis, ou abertos por entes públicos, e as respetivas
águas;
e) Albufeiras criadas para fins de utilidade pública, nomeadamente produção de energia
elétrica ou irrigação, com os respetivos leitos;
f) Lagos e lagoas não navegáveis ou flutuáveis, com os respetivos leitos e margens,
formados pela natureza em terrenos públicos;
g) Lagos e lagoas circundados por diferentes prédios particulares ou existentes dentro de
um prédio particular, quando tais lagos e lagoas sejam alimentados por corrente pública;
h) Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis nascidos em prédios privados, logo que
transponham abandonados os limites dos terrenos ou prédios onde nasceram ou para onde
foram conduzidos pelo seu dono, se no final forem lançar-se no mar ou em outras águas
públicas. (artº 5º).
1 - O domínio público lacustre e fluvial pertence ao Estado ou, nas Regiões Autónomas, à
respetiva Região, salvo nos casos previstos nos números seguintes.
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2 - Pertencem ao domínio público hídrico do município os lagos e lagoas situados
integralmente em terrenos municipais ou em terrenos baldios e de logradouro comum
municipal.
3 - Pertencem ao domínio público hídrico das freguesias os lagos e lagoas situados
integralmente em terrenos das freguesias ou em terrenos baldios e de logradouro comum
paroquiais. […] (artº 6º).
O domínio público hídrico das restantes águas
O domínio público hídrico das restantes águas compreende:
a) Águas nascidas e águas subterrâneas existentes em terrenos ou prédios públicos;
b) Águas nascidas em prédios privados, logo que transponham abandonadas os limites dos
terrenos ou prédios onde nasceram ou para onde foram conduzidas pelo seu dono, se no
final forem lançar-se no mar ou em outras águas públicas;
c) Águas pluviais que caiam em terrenos públicos ou que, abandonadas, neles corram;
d) Águas pluviais que caiam em algum terreno particular, quando transpuserem
abandonadas os limites do mesmo prédio, se no final forem lançar-se no mar ou em outras
águas públicas;
e) Águas das fontes públicas e dos poços e reservatórios públicos, incluindo todos os que
vêm sendo continuamente usados pelo público ou administrados por entidades públicas.
(artº 7º)
Titularidade do domínio público hídrico das restantes águas
1 - O domínio público hídrico das restantes águas pertence ao Estado ou, nas Regiões
Autónomas, à Região, no caso de os terrenos públicos mencionados nas alíneas a) e c) do
artigo anterior pertencerem ao Estado ou à Região, ou no caso de ter cabido ao Estado ou à
Região a construção das fontes públicas.
2 - O domínio público hídrico das restantes águas pertence ao município e à freguesia conforme
os terrenos públicos mencionados nas citadas alíneas pertençam ao concelho e à freguesia ou
sejam baldios municipais ou paroquiais ou consoante tenha cabido ao município ou à freguesia
o custeio e administração das fontes, poços ou reservatórios públicos. (artº 8º).
Acerca do enquadramento institucional atual do Domínio Público Hídrico, o art.º 7º da Lei da Água de
2005 diz o seguinte:
1 - As instituições da Administração Pública a cujos órgãos cabe exercer as competências
previstas na presente lei são:
a) A nível nacional, o Instituto da Água (INAG (atual APA)), que, como autoridade nacional
da água, representa o Estado como garante da política nacional das águas;
b) A nível de região hidrográfica, as administrações das regiões hidrográficas (ARH (atual
APA)), que prosseguem atribuições de gestão das águas, incluindo o respetivo
planeamento, licenciamento e fiscalização. [...]
3 - A articulação dos instrumentos de ordenamento do território com as regras e princípios
decorrentes da presente lei e dos planos de águas nelas previstos e a integração da política da
água nas políticas transversais de ambiente são asseguradas em especial pelas comissões de
coordenação e desenvolvimento regional (CCDR).
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Também o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, no seu art.º 12º, determina quais as autoridades competentes
nesta matéria:
1. Os títulos de utilização são atribuídos pela administração da região hidrográfica
territorialmente competente, abreviadamente designada ARH (atual APA).
2. No caso em que a utilização se situe em mais do que uma área territorial, a competência
para o licenciamento cabe à ARH onde se situar a maior área ocupada pela utilização ou, na
impossibilidade de seguir este critério, é competente a entidade que tiver jurisdição na área
onde se localiza a intervenção principal. [...]
4. Compete ao INAG (atual APA) definir e harmonizar os procedimentos necessários à
atribuição dos títulos de utilização dos recursos hídricos.
Finalmente, acerca das áreas do domínio público hídrico afetas às administrações portuárias, como é o
caso de parte da área envolvente à BA6, o art.º 7º da Lei da Água de 2005 diz o seguinte:
Administrações portuárias
1 - Nas áreas do domínio público hídrico afetas às administrações portuárias, a competência da
ARH (atual APA) para licenciamento e fiscalização da utilização dos recursos hídricos considerase delegada na administração portuária com jurisdição no local, sendo definidos por portarias
conjuntas dos Ministros das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional os termos e âmbito da delegação e
os critérios de repartição das respetivas receitas.
A área de estudo inclui parte do Estuário do Tejo, incluindo uma faixa de área de jurisdição terrestre
da APL, e é atravessada por outras linhas de água não navegáveis ou flutuáveis. Acerca deste assunto
específico pode ler-se o seguinte no Regulamento do PDM do Montijo:
Servidão de domínio público marítimo
Referência do local sujeito a servidão — as águas da frente do Estuário do Rio Tejo até aos
limites fixados no artigo 3.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.o 309/87, de 7 de Agosto, estão
sujeitas ao regime flúvio-marítimo sob jurisdição da APL, sendo:
- Jurisdição flúvio-marítima plena, até ao alinhamento que une a ponta da passadeira e a
torre da Base Aérea;
- Jurisdição flúvio-marítima restrita, do alinhamento referido para montante, no sentido do
esteiro do Montijo. (Art.º 56.º)
Servidão de domínio público fluvial
Referência do local sujeito a servidão—o Estuário do Rio Tejo e o esteiro do Montijo até ao
limite das águas navegáveis e flutuáveis, sujeitas à influência das marés, e, bem assim, as
partes das margens ao longo da área molhada referida que compreendam obras de abrigo,
cais acostáveis e terraplenos, com exclusão das áreas molhadas e terrestres afetas a BA do
Montijo, estão, para efeitos de navegação fluvial, na área de jurisdição da APL, de acordo com
o artigo 3.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 309/87, de 7 de Agosto. (Art.º 57.º)
Estão previstas intervenções que afetarão estes corpos de água e respetivas servidões, pelo que
deverá ser obtida autorização das autoridades competentes. Estas são a Administração do Porto de
Lisboa, SA (APL), cujo estatuto está definido pelo Decreto-Lei n.º 336/98, de 3 de novembro, e, à data
de realização deste relatório, a Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA).
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5.8.4.7 PROTEÇÃO AO SOBREIRO E À AZINHEIRA
O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira rege‐se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25
de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, que aprova a proteção destes
povoamentos, promovendo a sua preservação e reconhecendo a importância ambiental e económica
deste recurso.
De acordo com a alínea 1 do artigo 2.º deste documento, em povoamentos de sobreiro ou azinheira
não são permitidas conversões. Tal conversão de áreas de montado a outros usos, assim como o corte
ou arranque de sobreiros e azinheiras, pode ser autorizado, em situações excecionais, definidas na
alínea 3 do mesmo artigo, nomeadamente na realização de empreendimentos de imprescindível
utilidade pública.
Nas áreas que tenham sofrido conversões: (i) por terem sido percorridas por incêndio ou (ii) por ter
ocorrido anormal mortalidade ou depreciação do arvoredo em consequência de ações ou intervenções
por qualquer forma prejudiciais que determinaram a degradação das condições vegetativas ou
sanitárias do povoamento, não podem ser efetuadas quaisquer alterações de uso do solo durante 25
anos (art. 4.º do DL n.º 169/2001).
A informação recolhida em trabalho de campo confirma a sobreiros na área da BA6 e envolvente, quer
com a presença de indivíduos dispersos, quer sobre a forma de povoamento.
Foram classificadas como povoamento as duas manchas de sobreiros mais densas da área de estudo,
que perfazem as condições expressas nas subalíneas ii) ou iii) da alínea q) do artigo 1.º (Decreto-Lei n.º
169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 165/2004, de 30 de junho).
De acordo com o já referido nos Sistemas Ecológicos, as duas manchas são manchas de povoamento
de acordo com o estabelecido na subalínea ii), da alínea q) do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 169/2001
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004). Na eventual necessidade de proceder ao corte de sobreiros,
em algum destes povoamentos, deverá ser requerida Declaração de Imprescindível Utilidade Pública
(DIUP) e de relevante e sustentável interesse para a economia local do empreendimento, de acordo
com o estabelecido nos artigos 2º, 3º e 6º do mesmo diploma. Além da obtenção da declaração, o
abate de sobreiros carece ainda de autorização da direção regional de agricultura competente, de
acordo com o estabelecido no artigo 3º do referido diploma.

5.8.4.8 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Servidão constituída após publicação do Decreto-Lei n.º 34 021, de 11 de novembro de 1944. O
Decreto-Lei n.º 230/91, de 21 de junho, define os condicionamentos à construção na vizinhança das
parcelas de terreno de propriedade da Empresa Pública das Águas Livres (EPAL): Não é permitido, sem
licença, efetuar quaisquer obras nas faixas de terreno, denominadas «faixas de respeito», que se
estendem até à distância de 10 m dos limites das parcelas de terreno de propriedade da EPAL,
destinadas à implantação de aquedutos, condutas, reservatórios ou estações de captação, tratamento
ou elevatórias. Os pedidos de licença serão dirigidos ao Instituto Nacional da Água [atualmente APA] e
apresentados na administração de recursos hídricos territorialmente competente, a qual ouvirá a EPAL.
(artigo 14º, nos 2 e 3).
O Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, estabelece as normas e os critérios para a delimitação
de perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público.
A área em análise, em particular na envolvente dos acessos previstos, inclui algumas infraestruturas de
abastecimento de água, nomeadamente dois furos, CBR2 e FR2, da Câmara Municipal de Alcochete,
localizadas imediatamente a norte do traçado no limite sul da área urbana do Samouco.
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No concelho do Montijo existem ainda 2 furos (F19 e F26) próximos do futuro acesso à A12, cuja área
de proteção alargada se sobrepõem ao mesmo, para abastecimento público.
Os municípios de Alcochete e Montijo incluem no regulamento do seu PDM condicionamentos
adicionais de proteção às infraestruturas de abastecimento de água, como se apresenta em seguida.
O art.º 16º do regulamento do PDM de Alcochete, respeitante aos sistemas de abastecimento de água
determina o seguinte sobre este assunto:
Sistemas de abastecimento de água
Na vizinhança das redes públicas de captação, adução e distribuição de água, serão observados
os seguintes condicionamentos:
a) Fora dos espaços urbanos são interditos, numa faixa mínima de 200 m à volta dos furos
de captação de água, instalações, ocupações ou atividades que possam provocar poluição
dos aquíferos, tais como coletores e fossas sépticas, despejos de lixo ou descargas de
entulho, instalações pecuárias, depósitos de sucata, armazéns de produtos químicos, etc.;
b) É interdita a abertura de furos particulares numa faixa de 300 m de largura à volta dos
furos públicos de captação de água;
c) Fora dos espaços urbanos é interdita a execução de construções numa faixa de 50 m de
largura definida a partir dos limites exteriores dos reservatórios, estações de tratamento e
respetivas áreas de ampliação definidas de acordo com a alínea b) do artigo 18.º do
presente Regulamento;
d) É interdita a execução de construções numa faixa de 2 m, medida para cada um dos
lados das condutas adutoras, adutoras- distribuidoras ou exclusivamente distribuidoras,
salvo quando estas se encontrem já instaladas em áreas urbanas consolidadas, onde
poderão ser mantidos os alinhamentos das construções existentes;
e) Fora dos espaços urbanos e urbanizáveis é interdita a plantação de árvores numa faixa
de 10 m, medida para cada um dos lados das condutas.
O artigo 59º do Regulamento do PDM do Montijo determina o seguinte:
Servidão de origens de água
1 —Referência do local sujeito a servidão—captações da CM do Montijo utilizadas para
abastecimento de água domiciliário:
Furos de captação na cidade do Montijo (7);
Furos de captação (em Pegões) na herdade da Craveira (2);
Furo de captação (em Pegões) próximo do Monte Manuel Afonso (1);
Furo de captação em Pegões Velhos (2);
Furo de captação em Sarilhos Grandes (2);
Furos de captação em Canha (2);
Furo de captação em Atalaia (1);
Furo de captação em Taipadas (1).
2 —Disposições no âmbito do PDMM:
a) É constituída uma área de defesa próxima e vedada, abrangida por um círculo com um
mínimo de 5 m de raio, e uma área de defesa distante, onde é interdita a existência de
pontos de poluição bacteriana, abrangida por um círculo de 200 m de raio, tendo por centro
o ponto de emergência, para todas as captações de água potável da CM do Montijo;
b) Excetuam-se as captações localizadas dentro das áreas urbanas, onde a área de defesa é
estabelecida pela CM do Montijo.
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5.8.4.9 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
A constituição de servidões relativas aos sistemas de drenagem e de tratamento de águas residuais
urbanas segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 34 021, de 11 de novembro de 1944. O DecretoLei n.º 123/2010, de 12 de novembro, estabelece o regime especial das expropriações e constituição
de servidões necessárias à realização das infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento
de águas residuais que integram candidaturas beneficiárias de cofinanciamento comunitário. O
Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, aprova o regime jurídico dos serviços municipais de
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos.
O art.º 17º do regulamento do PDM de Alcochete, respeitante aos sistemas de drenagem de esgotos,
determina o seguinte sobre o assunto:
Sistemas de drenagem de esgotos
Na vizinhança das redes (emissários) e das estações de tratamento dos efluentes observar-seão os seguintes condicionamentos:
a) É interdita a execução de construções numa faixa de 5 m, medida para cada um dos
lados dos emissários, salvo quando estes se encontrem já instalados em áreas urbanas
consolidadas, onde poderão ser mantidos os alinhamentos das
construções existentes;
b) Fora dos espaços urbanos e urbanizáveis é interdita a plantação de árvores numa faixa
de 10 m, medida para cada
um dos lados dos coletores;
c) É interdita a construção numa faixa de 200 m, definida a partir dos limites exteriores das
estações de tratamento dos
efluentes e respetiva área de ampliação definida de acordo com a alínea a) do artigo 18.º
do presente Regulamento;
d) As estações de tratamento ou outras instalações de depuramento de efluentes deverão
ser envolvidas por faixas arborizadas com um mínimo de 5 m, salvo se as suas
características específicas o desaconselharem.
O art.º 67º do regulamento do PDM do Montijo, sobre os sistemas de saneamento básico, determina o
seguinte:
Servidão de saneamento básico
1 - Referência do local sujeito a servidão - redes gerais de saneamento básico.
2 - Disposições no âmbito do PDMM - a rede geral de saneamento básico é constituída no
concelho do Montijo pelas rede geral de abastecimento de água e rede geral de drenagem de
águas residuais.
l) A rede geral de abastecimento de água para consumo doméstico é constituída pelas
condutas de águas, entre as captações e os reservatórios de serviço, e está em toda a sua
extensão abrangida pelo regime de proteção, sob jurisdição da CM do Montijo,
constituindo-se uma faixa de servidão non aedificandi com 5 m de largura, medidos para
cada um dos lados das adutoras e envolvendo os reservatórios e equipamentos da rede.
2) A rede geral de drenagem de águas residuais é constituída pelas canalizações entre a
câmara de reunião dos coletores urbanos e as ETAR, fossa coletiva ou ponto de lançamento
dos efluentes, e está em toda a sua extensão abrangida pelo regime de proteção, sob
jurisdição da CM do Montijo, constituindo-se uma faixa de servidão non aedificandi com 5
m de largura, medidos para cada um dos lados dos emissários gerais e envolvendo os
equipamentos da rede, e com 200 m de largura numa faixa envolvendo as ETAR, com
exceção das ETAR que se integrem em área urbana ou área industrial, cuja faixa de servidão
non aedificandi pode ser reduzida até 10 m.
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3) Fora dos espaços urbanos, espaços urbanizáveis e espaços industriais é interdita a
plantação de árvores ao longo de uma faixa de 10 m medidos para cada lado do traçado
das condutas de água e dos emissários e coletores de águas residuais.
4) As áreas reservadas para as ETAR do Seixalinho e Afonsoeiro, na zona W do Montijo,
constituem classe de espaço afeto a instalação de interesse público.
A área em análise inclui parte da estação de tratamento de águas residuais (ETAR) do Seixalinho,
embora apenas na faixa em redor da Base Aérea, não sendo expectável que ocorram quaisquer
afetações.
De referir que as águas residuais produzidas no Aeroporto do Montijo serão encaminhadas para a
ETAR do Seixalinho, conforme descrito no Volume II.A – Descrição de Projeto.

5.8.4.10 EXPLORAÇÃO DE INERTES
A Carta de Condicionantes do PDM do Montijo apresenta várias pequenas manchas classificadas como
áreas de exploração de inertes. No entanto, verifica-se através de fotografia aérea que tais manchas
não correspondem efetivamente a esta tipologia. Por outro lado, o artigo 60º do Regulamento do PDM
do Montijo refere apenas duas áreas sujeitas a servidão de exploração de inertes (pedreiras,
saibreiras, areeiros, barreiras): Barreira do Alto e Barreira de Sarilhos, ambas explorações de argila e
nenhuma das quais dentro da área em análise.
Conclui-se assim que esta tipologia de servidão não se aplica à área do presente projeto.

5.8.4.11 ESTABELECIMENTOS INSALUBRES OU INCÓMODOS
Na Carta de Condicionantes do PDM do Montijo (Desenho n.º 5.4, Volume IV - Anexo Cartográfico)
está representado, dentro da área em análise, uma instalação classificada como “Estabelecimento
insalubre”.
A legislação aplicável a estes casos é a Portaria n.º 6 065, de 30 de março de 1929, que regula a
concessão de alvarás de licença dos estabelecimentos insalubres, incómodos e perigosos. Compete às
câmaras municipais licenciar este tipo de estabelecimentos e definir a sua zona de proteção.
O artigo 88º do Regulamento do PDM do Montijo estabelece os requisitos legais para licenciamento de
tais estabelecimentos, mas não define uma servidão específica. Conclui-se assim que esta tipologia de
servidão não se aplica à área do presente projeto.

5.8.4.12 OLEODUTO POL-NATO LISBOA – MONTIJO
O oleoduto de ligação entre o POL-NATO e a BA6, encontra-se sujeito ao disposto no Despacho n.º
23/MND/83.
O Depósito POL NATO de Lisboa (DPNL) é uma infraestrutura militar NATO de abastecimento de
combustíveis, construída entre finais dos anos 60 e início dos anos 70, na Trafaria, Costa da Caparica e
Praia do Rei para apoio das forças da aliança atlântica. Trata-se de um complexo que reúne
armazenagem, sistema de receção e distribuição de combustíveis líquidos.
Possui uma rede que permitia fornecer, diretamente, por oleoduto duas bases militares principais: a
Base Naval de Lisboa (BNL), no Alfeite, e a BA6.
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O Despacho n.º 4650/2016, de 15 de abril, determinou a cedência e utilização, a título precário, das
Instalações de Combustíveis do DPNL, incluindo todas as linhas de oleodutos existentes ou que ligam
as várias zonas destas instalações, bem como as linhas que conectam o DPNL à Base Naval de Lisboa e
o DPNL à BA6, para armazenagem e movimentação de combustíveis, à Entidade Nacional para o
Mercado de Combustíveis (ENMC), EP, nos termos do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto.
Segundo um comunicado da ENMC, poderá existir uma intenção de abastecimento de combustíveis ao
futuro Aeroporto do Montijo através deste oleoduto, no entanto esta opção não está à data a ser
equacionada.
Existe ainda uma série de legislação de proteção relativamente às faixas de proteção do referido
oleoduto, no entanto nesta fase não foi possível ter acesso ao traçado do mesmo, no interior da BA6.

5.8.5 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO
Relativamente ao uso do solo e ordenamento do território a evolução deste território na ausência do
Projeto está parcialmente dependente da revisão dos respetivos Planos Diretores Municipais, que
poderão ou não ampliar as áreas de expansão urbana e industrial. Tal não é, no entanto, expectável,
uma vez que a atual área de expansão urbana está ainda parcialmente por ocupar.
A evolução dos territórios em redor do Aeroporto do Montijo será, no entanto, certamente distinta do
que é previsto nos PDM atualmente em vigor. A revisão destes planos terá por base alguns
pressupostos distintos dos que serviram de base aos planos atuais. Nomeadamente estarão em causa
novos pressupostos, como a necessidade de acautelar as consequências dos cenários de alterações
climáticas para Portugal, que preveem um aumento significativo da temperatura e dos índices
térmicos, uma diminuição da precipitação total e também uma subida do nível médio do mar.
As áreas de maior vulnerabilidade a riscos naturais serão necessariamente mais extensas. Se, como
está previsto na Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), os
planos e programas de ordenamento do território vierem a integrar a adaptação às alterações
climáticas, de forma preventiva e não reativa, os territórios com as cotas mais baixas, na envolvente
do Estuário do Tejo, serão provavelmente destinados a usos com carácter de proteção, ficando as
tipologias urbanizáveis restritas a cotas mais elevadas.
Deste modo, a evolução mais provável para o território, sem implementação do projeto em análise, é
a consolidação da situação atual, com incorporação de princípios de planeamento mais defensivos no
que respeita à vulnerabilidade das áreas estuarinas ainda com algumas melhorias no que respeita à
otimização dos usos atuais: reabilitação, restauro e renovação dos núcleos habitacionais tradicionais;
melhoria das explorações agrícolas e florestais; promoção dos usos recreativos e culturais;
desenvolvimento do potencial turístico da região sul da AML.
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5.9 PAISAGEM
5.9.1 INTRODUÇÃO
A paisagem pode ser encarada como a expressão espacial e visual do meio, resultando na
manifestação observável dos elementos físicos e bióticos do sistema natural, sobre os quais o Homem
exerce a sua Ação. Neste sentido, pode ser entendida como um recurso natural não renovável,
constituindo um fator de qualificação do espaço.
O estudo da paisagem compreende dois aspetos principais:


Uma primeira abordagem foca a sua atenção na componente estrutural da Paisagem e
considera a paisagem de forma global, identificando-a como um todo, onde as interações
entre os elementos vivos e inertes constituem as componentes básicas da paisagem,
permitindo a identificação de áreas com características relativamente homogéneas, que se
definem como Unidades de Paisagem. Nesta perspetiva, estuda-se a morfologia da superfície
terrestre da área em estudo, identificando-se unidades fisiográficas dominantes, sobre as
quais se desenvolvem sistemas naturais que são função das litologias e das condições
climáticas, que por sua vez são alteradas pelo Homem segundo padrões culturais distintos.
Surgem assim paisagens com carácter próprio, que se tipificam em Unidades de Paisagem,
estudando-se a sua articulação, assim como as suas relações com elementos pontuais de
interesse paisagístico;



Uma segunda abordagem foca a sua atenção no efeito cénico da paisagem, como expressão
de valores estéticos e plásticos do meio natural capazes de induzir emoções no Homem. Sob
este ponto de vista, a paisagem é interpretada como a expressão visual do meio. Esta
perspetiva está presente nas metodologias de avaliação da Qualidade Visual da Paisagem,
assim como na avaliação da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem e consequente
definição de áreas de maior Sensibilidade Paisagística.

Para a delimitação da área de estudo sobre a qual incidirá a caracterização da paisagem, considerouse um buffer em torno do limite externo da área atual da Base Aérea do Montijo (BA6) de largura
variável, sempre superior a 5 km (considerou-se ser esta a distância mínima a partir da qual a
observação dos elementos que constituem um aeroporto já não é feita com clareza, pelo que já não se
farão sentir impactes cénicos significativos). O buffer considerado foi ampliado de modo a incluir
algumas situações identificadas como potencialmente mais sensíveis, como é o caso de parte de
cidade de Lisboa. A área de estudo assim definida abrange as áreas onde se prevê a localização futura
do Aeroporto do Montijo e dos respetivos acessos, assim como a envolvente necessária ao estudo do
Fator Ambiental Paisagem.
A descrição e caracterização da paisagem incide sobre os seguintes pontos:
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Caracterização das componentes natural e humana da paisagem, que estão na base da
definição de unidades de paisagem, decorrentes da sua análise fisiográfica, morfológica, de
ocupação do solo e coberto vegetal.



Avaliação da qualidade visual da paisagem em estudo, como atributo de grande importância
como recurso natural e valor patrimonial.



Identificação de áreas de maior sensibilidade paisagística.

5.9.2 MORFOLOGIA DA PAISAGEM
A área em análise localiza-se na envolvente do Estuário do Tejo. Foram elaboradas análises de
natureza fisiográfica, com o objetivo de estabelecer um enquadramento e caracterização da área de
estudo, no que respeita à sua morfologia. Tais análises foram realizadas sobre o Modelo Digital de
Terreno (MDT) com resolução espacial de 5 m, produzida pelo CIGeoE a partir da informação vetorial
das séries cartográficas 1:25 000. Os cartogramas obtidos são apresentados no Desenho n.º 6.1,
Volume IV - Anexo Cartográfico.

5.9.2.1 HIPSOMETRIA E HIDROGRAFIA
Na carta hipsométrica foram definidas 10 classes de altimetria, correspondendo cada uma delas a um
intervalo de 5 metros, com valores entre os 0 e os 50 metros. Acrescentou-se uma décima classe, com
a cota média igual ou inferior a 0.
A análise conjunta desta carta e da carta militar 1: 25 000, permite constatar que a área de estudo
abrange cotas que variam entre o nível do mar, em toda a extensa orla de contacto com o troço final
do Rio Tejo, e valores da ordem dos 45 metros, atingidos no cabeço de Pinheiro da Cruz e no Alto da
Malhada, respetivamente nos concelhos de Alcochete e Moita, assim como na encosta de Marvila, na
margem direita do rio. A maior parte da área analisada (80,5% da área terrestre) apresenta cotas
abaixo dos 20 m, em particular na margem esquerda do rio.
No que respeita à hidrografia, a área analisada é dominada pelo Estuário do Rio Tejo, incluindo ainda,
a sul da área da atual Base Aérea, alguns dos afluentes do seu troço final, nomeadamente a Vala Real
(concelho do Montijo) o rio da Moita (Moita) e a ribeira de Coina (que separa os concelhos do Barreiro
e do Seixal).

5.9.2.2 DECLIVES
A carta de declives foi elaborada considerando quatro intervalos, discriminando apenas as classes de
baixo valor de declive: 0 - 3%, 3 - 5%, 5 - 8% e acima de 8%.
A área de estudo apresenta declives predominantemente muito suaves, com um claro predomínio da
classe de 0 a 3% (83,7% da área terrestre). As classes de maior declive surgem sobretudo na margem
direita do Tejo, na encosta de Marvila, e em alguns locais da margem sul, nomeadamente no Barreiro,
na encosta sobre a ribeira de Coina.

5.9.2.3 EXPOSIÇÕES
Para a elaboração da Carta de Exposições consideraram-se os quatro quadrantes principais (norte, sul,
este e oeste) e as áreas planas (sem exposição determinada ou apresentando todas as exposições).
A maior parte da área em análise apresenta declives suaves, pelo que as exposições são pouco
pronunciadas e distribuídas pelas várias classes consideradas. Nas áreas de declives mais acentuados,
na margem direita do Tejo, nota-se um predomínio da exposição a este; na margem sul, há um ligeiro
predomínio das exposições norte e sul e, secundariamente, oeste, mas esta característica é pouco
percetível no local.

5.9.2.4 OCUPAÇÃO DO SOLO
Para caracterização da ocupação do solo usou-se a Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal
Continental para 2010 (COS2010v1.0) da Direção-Geral do Território, com uma unidade mínima
cartográfica de 1 ha e que considerou 225 classes distintas de ocupação. Estas classes foram
agrupadas tendo em conta os objetivos do presente estudo e o cartograma obtido é apresentado
também no Desenho 5.2 do Volume IV – Anexo Cartográfico.
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Da análise desta carta ressalta o predomínio das classes que correspondem a territórios
artificializados, de carácter urbano e industrial, nas zonas do Barreiro e do Montijo, assim como a área
atual da BA6; secundariamente notam-se também os núcleos de Alcochete, Moita e Samouco. Estas
zonas são orladas por áreas agrícolas formadas por mosaicos de tipologias distintas. Na restante área
terrestre, em torno das pistas da Base Aérea e perto dos limites do buffer em análise surgem áreas
florestais com alguma importância.
Finalmente, importa referir o conjunto formado pelo plano de água do Rio Tejo, pelas praias e pelas
zonas húmidas adjacentes, incluindo lodaçais, sapal e áreas de salinas.

5.9.3 UNIDADES DE PAISAGEM
O território em análise, pela sua extensão e complexidade, inclui várias Unidades de Paisagem,
segundo a tipologia definida por Cancela d’Abreu et al. (2004), distribuídas por dois grandes grupos:
Área Metropolitana de Lisboa – Norte e Área Metropolitana de Lisboa - Sul. A estas unidades definidas apenas para a porção terrestre do território - acrescenta-se uma outra, denominada Estuário
do Tejo, que no estudo citado é tratado como um elemento que confere um carácter peculiar aos
grupos de unidades de paisagem que o que o envolvem, mas que aqui é tratado como uma tipologia
autónoma, ainda que com características muito próprias, que aglutina os dois primeiros grupos
referidos.
Dentro destes grupos definem-se várias Unidades de Paisagem, representadas no Desenho n.º 6.2 do
Volume IV - Anexo Cartográfico. Considerando o buffer definido em redor das estruturas a criar ou
transformar, as unidades afetadas são as seguintes (descrição parcialmente baseada em Cancela
d’Abreu et al. (2004)):
Área Metropolitana de Lisboa - Norte
UP 77. Lisboa
SUP 77b. Envolvente do Centro Histórico Esta unidade é caracterizada pelos autores como
uma paisagem de relevo suave, em que a morfologia urbana é determinada quase unicamente pela
relação entre tecido edificado e espaços abertos. À variedade de tipologias urbanísticas desta unidade
- são exemplos as Avenidas Novas, Alcântara e Olivais - juntam-se a presença de zonas industriais e de
grandes infraestruturas, como a faixa portuária e o aeroporto. A presença de monumentos e edifícios
de valor histórico e cultural é apontada como um contraponto à presença da faixa portuária, com os
seus elementos de dimensões imponentes e características brutalistas. A Ponte 25 de Abril surge como
um elemento notável desta unidade, marcando fortemente a paisagem do Estuário do Tejo. Os pontos
e as linhas panorâmicas referidos são o Alto de Monsanto, a encosta dos Olivais, o parque da Bela
Vista e a capela de São Jerónimo, no Restelo. Esta unidade abrange apenas uma pequena porção da
área analisada, não sendo diretamente afetada pelo projeto em análise; foi aqui incluída por se
encontrar dentro da área de estudo definida inicialmente.
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a)

b)
Figura 5.160 a) e b) - Aspeto das UP77 vista da área de estudo.

Área Metropolitana de Lisboa - Sul
UP 79. Arco Ribeirinho Almada - Montijo. Esta unidade é fortemente marcada pela presença do Rio
Tejo, com uma expressão muito peculiar pela forma quase difusa com que este se relaciona com a
área terrestre de cotas muito baixas, ao longo de uma fronteira recortada e complexa; e, por outro
lado, pela presença densa de tecido urbano e industrial, geralmente em formas desorganizadas. Esta
interface entre o rio e a terra toma formas variadas - cais, frentes urbanas, grandes unidades
industriais, praias, sapal. Os centros urbanos mais antigos - Almada, Seixal, Moita, etc. - perderam a
sua identidade no processo caótico de expansão urbana e industrial, que se impôs pela sua elevada
densidade e volumetria. Esta unidade não será diretamente afetada pela implementação do projeto
em análise, mas está dentro do perímetro de influência visual da BA6.
SUP 79a. Franja rural. Subunidade com caráter de transição, onde se esbatem os elementos de
forte caráter urbano e industrial e ganham importância os elementos rurais, que fazem a ligação à
unidade contígua (80, ver descrição abaixo).
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a)

b)
Figura 5.161 a) e b) - Aspetos da UP79a

SUP 79b. Núcleos urbanos e industriais. Subunidade que corresponde, na área de estudo, à
grande área de forte caráter industrial do Barreiro, mas também aos núcleos de Alhos Vedros, Moita e
Montijo.
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a)

b)
Figura 5.162 a) e b)- Aspetos da UP79b

UP 80. Outra Banda Interior. Esta é reconhecidamente uma unidade de paisagem que abrange uma
diversidade de situações que importa distinguir. A área em análise localiza-se na zona Pinhal
Novo/Palmela/Alcochete, território plano com características rurais dominantes e povoamento
tradicionalmente disperso. Este padrão tem vindo a sofrer alterações, com a construção de novas
acessibilidades e de grandes unidades industriais, incluindo a BA6. Apesar de ser uma área de largos
horizontes na direção do rio, a sua planura resulta numa paisagem com reduzida profundidade, sem
grandeza e, na maior parte dos casos, sem ordem. Esta unidade albergará as alterações efetuadas no
perímetro da Base Aérea do Montijo e envolvente.
SUP 80a. Matriz rural. Esta subunidade forma uma matriz de caráter rural e suburbano, com
tecido urbano descontínuo alternando com áreas agrícolas e florestais. A sua extensão e expressão na
paisagem vai diminuindo à medida que os núcleos urbanos crescem.
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a)

b)
Figura 5.163 a) e b) - Aspetos da UP80a

SUP 80b. Núcleos urbanos. Subunidade que corresponde, na área de estudo, apenas ao núcleo
de Alcochete. Ao contrário dos núcleos urbanos da unidade anterior, estes mantêm, em parte, as suas
características rurais e ocupam áreas com menor expressão no território e na paisagem.

370

a)

b)
Figura 5.164 a) e b) - Aspetos da UP80b

UP 00. Estuário do Tejo. Como já referido, optou-se por caracterizar o Estuário do Tejo como uma
unidade de paisagem autónoma, que funciona como aglutinadora das unidades que o envolvem. Esta
unidade não será afetada diretamente pelo Projeto, mas está dentro do perímetro de influência visual
do mesmo. Dentro desta tipologia, e tendo em conta as conclusões de Castel-Branco et al. (2011),
consideraram-se duas situações distintas:
SUP 00.a. Rio Tejo. Importa considerar o plano de água permanente do Rio Tejo sob duas
perspetivas; por um lado, as superfícies de água são dos elementos mais valorizados numa paisagem;
por outro, os corpos de água navegáveis constituem sempre uma área potencial difusa a partir da qual
poderão ser observados os territórios envolventes, a partir de embarcações.
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a)

b)
Figura 5.165 a) e b)- Aspetos da UP00a

SUP 00.b. Zona intermarés. Esta unidade abrange as áreas de lodaçal e de sapal que são sujeitas
diariamente a períodos de submersão por água salgada ou salobra, com uma margem de desenho
complexo com características fractais. Esta margem assume por vezes a forma de praias fluviais, um
elemento fundamental destas paisagens, estruturante das mesmas. Estas áreas têm elevado valor
cénico e ambiental, estando frequentemente associadas a atividades de pesca, aquicultura e
salinicultura mais ou menos tradicionais.
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a)

b)
Figura 5.166 a) e b) - Aspetos da UP00b

A BA6 localiza-se a pouco mais de 5 km de Lisboa (em linha reta), na Unidade de Paisagem Outra
Banda Interior, dentro do grupo Área Metropolitana de Lisboa – Sul, e ocupa ainda uma pequena
extensão da Zona Intermarés do Estuário do Tejo, num total de cerca de 900 ha.
Na sua área de implantação reconhecem-se três tipologias de ocupação do solo com características
distintas do ponto de vista da paisagem:






Floresta de proteção e produção, sobretudo de pinheiro-manso, tipologia cuja presença é
particularmente eficaz como cortina visual em zonas planas como a presente, contendo os
impactes cénicos das infraestruturas existentes, que não são percetíveis a partir da
envolvente;
Infraestrutura aeroportuária, que se traduz na presença de pistas, caminhos de circulação e
placas de dispersão e parqueamento de aeronaves; e de edifícios de várias tipologias,
incluindo hangares, torre de controlo, áreas de serviços e manutenção, armazéns, antenas e
outras infraestruturas técnicas;
Zona intermarés, abrangendo uma estreita faixa de praia, ao longo do limite norte, e uma área
de sapal, incluindo uma lagoa, ao longo do limite sul, virado para a Vala Real/rio da Moita.
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Os aglomerados mais próximos da área de implantação da BA6 são: Samouco (menos de 1 km),
Montijo (cerca de 2 km), Praia dos Moinhos (cerca de 4 km), Alcochete (mais de 5 km), Lavradio (cerca
de 3 km), Rosário (cerca de 3 km), Sarilhos Pequenos, Sarilhos Grandes (ambos a mais de 5 km), Baixa
da Banheira (cerca de 4 km) e Alhos Vedros (mais de 5 km).

5.9.4 QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM
A qualidade visual de uma paisagem determina-se através da avaliação dos seus valores estéticos,
avaliação essa que está sujeita a um elevado grau de subjetividade. A paisagem, como realidade
apreendida por um observador, é uma experiência sensorial complexa. No ato de observação produzse uma conceção da realidade, que não é percebida de forma objetiva, uma vez que é função das
características psicológicas do observador (VILÀS, 1992).
Torna-se, no entanto, necessário objetivar a valoração da paisagem. Este é o objetivo da avaliação da
Qualidade Visual da Paisagem, que consiste na quantificação dessa valoração, tornando possível a
atribuição do valor que a paisagem tem a nível local e regional. Esta deve fundamentar-se numa
metodologia clara baseada em caracterizações dos parâmetros descritores da paisagem.
Os elementos e característicos considerados na valoração de uma paisagem variam de autor para
autor. Na área em análise foi desenvolvido e publicado um estudo cujo objetivo foi avaliar as
preferências visuais dos habitantes e dos visitantes de alguns concelhos da margem sul do Tejo, com
base em inquéritos à população (Castel-Branco et al., 2011).
No presente estudo optou-se por utilizar os resultados dessa publicação, baseada na metodologia
apresentada em Steinitz (1990 e 2003), para avaliação da qualidade visual da paisagem em presença.
Com base em inquéritos realizados a mais de duzentas pessoas e através de uma análise estatística
com recurso a métodos multivariados, selecionaram-se quatro variáveis da paisagem como
significativas nesta avaliação: grau de naturalidade, grau de manutenção da paisagem, caráter
tradicional da arquitetura e uso do solo. Estes resultados foram aplicados à área de estudo, usando
informação de ocupação do solo mais atualizada, produzindo-se a Carta de Qualidade Visual
apresentada no Desenho 6.3 do Volume IV - Anexo Cartográfico.
Esta é uma paisagem com uma matriz de elevado valor cénico e paisagístico, cortada por grandes
núcleos de utilização industrial e periurbana com valor paisagístico muito baixo. A área de implantação
do Aeroporto do Montijo apresenta qualidade paisagística predominantemente muito baixa e baixa
nos locais onde se concentram as infraestruturas existentes, rodeados de uma faixa de média
qualidade paisagística e, na proximidade do Rio Tejo, tanto a norte como a sul da BA6, de áreas de
qualidade visual e paisagística elevada. A classe de muito elevada qualidade está, dentro da área da
atual Base Aérea, restrita a áreas de muito pequena extensão. A faixa onde se prevê a criação dos
acessos ao futuro aeroporto apresenta qualidade paisagística predominantemente elevada, com
alguns núcleos de qualidade muito elevada ou baixa.

5.9.5 ÁREAS DE ELEVADA SENSIBILIDADE PAISAGÍSTICA
A sensibilidade da paisagem é função da sua qualidade estética e da sua capacidade de absorção
visual. Deste modo, definem-se áreas de elevada sensibilidade paisagística como áreas de elevada
qualidade paisagística e reduzida capacidade de absorção visual.
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5.9.5.1 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL
A capacidade de absorção visual de uma paisagem é entendida como a capacidade que esta possui
para absorver ou integrar a implantação de um elemento ou atividade estranhos, sem alteração da sua
expressão e da sua qualidade visual. É função, sobretudo, da morfologia do terreno: é maior numa
área de grandes declives e relevo encaixado, por oposição a uma planície, ainda que neste último caso
a presença de um obstáculo de pequena dimensão possa reduzir significativamente a visibilidade.
A valoração da sensibilidade de uma paisagem depende do número de indivíduos que a contemplam.
Logo, há que considerar a sua acessibilidade visual, a partir de estradas e núcleos populacionais. A
sensibilidade visual aumenta com a presença potencial de observadores e, consequentemente, com
um maior número de locais de onde uma determinada zona é vista.
Para a produção de uma carta de capacidade de absorção visual usou-se o modelo digital do terreno já
referido. Determina-se com base na bacia visual de um conjunto de pontos dispostos nos locais
preferenciais de observação, isto é, ao longo de estradas e em aglomerados populacionais. Deste
modo, cada ponto do território é associado a um valor que é função do número de pontos
preferenciais de observação humana que estão incluídos na sua bacia visual. Estabelece-se assim a
capacidade de absorção visual da paisagem, enquanto característica intrínseca desta em função de um
objeto estranho com uma determinada expressão espacial.
Da observação da Carta de Capacidade de Absorção Visual (Desenho n.º 6.4 do Volume IV - Anexo
Cartográfico) assim obtida conclui-se que na área de estudo predominam as classes de elevada e
muito elevada capacidade de absorção visual. Isto porque, como o território é muito plano, qualquer
obstáculo, ainda que de pequena dimensão, que se localize na proximidade de um ponto ou junto a
potenciais observadores é suficiente para impedir a visibilidade desse ponto, funcionando como uma
cortina visual. As áreas de menor capacidade de absorção visual ocorrem nas zonas de festo (ainda
que pouco pronunciado), expostas aos principais núcleos urbanos. A área de implantação do
Aeroporto do Montijo apresenta muito elevada a elevada capacidade de absorção visual; a área dos
respetivos acessos apresenta capacidade de absorção visual predominantemente elevada.

5.9.5.2 SENSIBILIDADE DA PAISAGEM
A sensibilidade da paisagem é então definida com base nas duas coberturas cartográficas
anteriormente produzidas. O estabelecimento de pares ordenados permite delimitar zonas
homogéneas de sensibilidade da paisagem do seguinte modo.
Tabela 5.86 – Sensibilidade da paisagem baseada na capacidade de absorção visual e qualidade visual da paisagem
QUALIDADE DA PAISAGEM

CAPACIDADE
DE ABSORÇÃO
VISUAL

MUITO BAIXA

BAIXA

MÉDIA

ELEVADA

MUITO
ELEVADA

BAIXA

Baixa

Média

Elevada

Muito elevada

Muito elevada

MÉDIA

Baixa

Média

Elevada

Elevada

Muito elevada

ELEVADA

Muito baixa

Baixa

Média

Elevada

Elevada

MUITO ELEVADA

Muito baixa

Baixa

Baixa

Média

Elevada
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Pela observação da Carta de Sensibilidade Paisagística (Desenho n.º 6.5 do Volume IV - Anexo
Cartográfico) obtida pela aplicação desta matriz percebe-se que a área em análise apresenta
dominância das classes de média e elevada sensibilidade paisagística, com alguns núcleos de elevada
sensibilidade, onde a capacidade de absorção visual é baixa, e, por outro lado, com algumas zonas de
sensibilidade baixa e muito baixa. Isto deve-se essencialmente à elevada capacidade de absorção
visual predominante. A área de implantação do Aeroporto do Montijo corresponde parcialmente a
uma destas últimas zonas, apresentando ainda uma faixa considerável de elevada sensibilidade
paisagística no seu extremo sul, na frente voltada para o sapal de Alhos Vedros e o canal da Vala Real.
Também na frente Tejo ocorre uma faixa considerável de média sensibilidade paisagística. A faixa
onde se prevê a criação dos acessos ao aeroporto apresenta sensibilidade paisagística
predominantemente elevada.

5.9.5.3 ANÁLISE DE VISIBILIDADES PARA A ÁREA DE ESTUDO
Para complementar as análises anteriores e verificar efetivamente quão percetível é a BA6 a partir da
sua envolvente, optou-se por visitar alguns pontos de observação privilegiada localizados num raio
máximo de 5 km.
Os locais visitados estão assinalados na Figura 5.167 e as imagens recolhidas são apresentadas em
seguida. Importa referir que não foi selecionado qualquer ponto na área adjacente à Base Aérea a
oeste da mesma porque nesta zona a mesma é percebida apenas como uma área florestal, não se
notando outro uso.

Figura 5.167 - Localização dos pontos visitados.
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a)

b)
Figura 5.168 a) e b) - Imagens recolhidas no ponto 1 (Ponte Vasco da Gama), na direção da Base
Aérea

a)

b)
Figura 5.169 a) e b) - Imagens recolhidas no ponto 2 (Praia do Samouco), na direção da Base
Aérea

a)
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b)
Figura 5.170 a) e b) - Imagens recolhidas no ponto 3 (Terminal Fluvial do Seixalinho), na direção
da Base Aérea

a)

b)
Figura 5.171 a e b - Imagens recolhidas no ponto 4 (Cais do Montijo), na direção da Base Aérea

a)

b)
Figura 5.172 a e b - Imagens recolhidas no ponto 5 (Quinta do Afonsoeiro), na direção da Base
Aérea
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a)

b)
Figura 5.173 a) e b) - Imagens recolhidas no ponto 6 (Quinta do Esteiro Furado), na direção da
Base Aérea

Figura 5.174 - Imagem recolhida no ponto 7 (Gaio-Rosário), do miradouro junto à igreja do
Rosário
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a)

b)

c)
Figura 5.175 a), b) e c) - Imagens recolhidas no ponto 7 (Gaio-Rosário), na direção da Base
Aérea

a)

b)
Figura 5.176 a) e b) - Imagens recolhidas no ponto 8 (Alhos Vedros), na direção da Base Aérea
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a)

b)

c)

d)
Figura 5.177 a), b), c) e d) - Imagens recolhidas no ponto 9 (Ponte da Passadeira, Lavradio), na
direção da Base Aérea e da envolvente

Dos pontos 1 e 2, respetivamente na ponte Vasco da Gama e na praia do Samouco, a área da Base
Aérea é percebida como uma área florestal, notando-se vagamente a presença de alguns edifícios.
Do ponto 3, no Terminal Fluvial do Seixalinho, um local frequentado diariamente por todos os que aqui
apanham o barco até Lisboa, a imagem da Base Aérea é sobretudo de uma área florestal. Os edifícios
de maior dimensão da zona do aquartelamento e edifícios de comando (com 12 m de altura) são
visíveis, mas a uma distância considerável (cerca de 3 200 m), pelo que não se distinguem com clareza.
Os mesmos edifícios são visíveis já com dificuldade a partir do ponto 4, no Cais do Montijo, que se
localiza a mais de 5 km dos mesmos. As restantes estruturas não são observáveis deste ponto.
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O ponto 5 localiza-se na Quinta do Afonsoeiro, junto a Arce. Deste local não é possível observar
quaisquer das estruturas da Base Aérea.
O ponto 6 localiza-se na Quinta do Esteiro Furado, junto a Sarilhos Pequenos, e as imagens foram
obtidas a partir de um talude junto a um caminho rural, a cerce de 2 500 m do limite da Base Aérea.
De novo, esta é percebida como uma área florestal.
O ponto 7 localiza-se em Gaio-Rosário, no miradouro em frente à igreja de Rosário. Este é um local de
particular importância nesta análise. Por um lado, tem uma cota de 11 m, que é particularmente
elevada no contexto em que se insere, onde raramente se ultrapassa a cota dos 7 m. Por outro, este é
um local de observação privilegiado, numa povoação de caraterísticas rurais, com um jardim e um
miradouro, onde a presença de observadores é comum. Deste local é possível observar com clareza os
edifícios da zona do aquartelamento e edifícios de comando, sobretudo os de maior dimensão, com
12 m de altura, e um reservatório com 25 m de altura (distantes cerca de 3 200 m). São também
observáveis na mancha do arvoredo, com pouca clareza, a torre de controlo, com 23 m de altura e a
uma distância de cerca de 4 200 m; os hangares próximos, com 19 m de altura; e o depósito de água,
com 25 m de altura e a uma distância de cerca de 4 350 m.
O ponto 8 situa-se junto a uma unidade de desmantelamento de barcos para reciclagem, em Alhos
Vedros. É um local de acesso um pouco difícil, onde não é habitual a presença de observadores.
Também deste local são observáveis os edifícios da zona do aquartelamento e edifícios de comando,
sobretudo os de maior dimensão, assim como a torre de controlo, os hangares próximos e o depósito
de água. A observação faz-se com menos clareza do que do ponto anterior, uma vez que a distância à
Base Aérea é um pouco maior.
Finalmente, o ponto 9 localiza-se na Ponta da Passadeira, no Lavradio. Este é também um local sem
acessos estruturados, onde não é habitual a presença de observadores. Deste local são observáveis os
edifícios da zona do aquartelamento e edifícios de comando com muita clareza, uma vez que estes
distam apenas cerca de 1 500 m do ponto de observação. Também a torre de controlo, os hangares e
o depósito de água próximos são observáveis com alguma clareza. Importa, no entanto, salientar que a
presença da Base Aérea não constitui uma intrusão particular, pois em toda a área envolvente a este
ponto é comum a presença de indústria pesada, como se pode observar na última imagem
apresentada.

5.9.6 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO
Na ausência do Projeto em análise prevê-se que a paisagem envolvente ao mesmo evolua dentro dos
parâmetros atualmente observados, ainda que seja necessário considerar as alterações naturalmente
decorrentes das alterações climáticas previstas durante as próximas décadas.
A parte oeste da zona sul da AML começou por ter características de núcleo industrial que se
perderam com o encerramento de muitas das unidades de indústria pesada, passando então a
funcionar essencialmente como um subúrbio da cidade de Lisboa, algo periférico pela dificuldade de
acesso rodoviário. Estes núcleos eram cercados por áreas de carácter rural.
A construção da Ponte Vasco da Gama foi determinante para estes territórios, que passaram a ter um
acesso rápido a Lisboa. Esta nova posição de proximidade em relação a Lisboa permite agora tirar
partido do enorme potencial cénico do Estuário do Tejo e os bairros operários começam a ser
substituídos por urbanizações mais modernas.
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Por outro lado, os cenários de alterações climáticas para Portugal preveem, conforme já referido, um
aumento significativo da temperatura média e alterações dos índices térmicos, assim como uma
diminuição da precipitação total; é também expectável uma subida do nível médio do mar. As
principais consequências que são esperadas na paisagem litoral, na zona do Estuário do Tejo, em
consequência de tais alterações são sintetizadas em Crisóstomo (2015): aumento de eventos
extremos; aumento da área inundada; aumento do processo erosivo; intrusão salina; aumento da
influência marinha. Dadas as características de ocupação do solo nesta área – as áreas de cotas
próximas do nível do mar correspondem a praias, salinas e sapais e terrenos agrícolas, com os espaços
artificializados localizados predominantemente em cotas mais elevadas ou em plataformas de aterro –
serão os sistemas naturais e seminaturais os principais afetados por estas ações.
O recuo das áreas naturais de carácter estuarino no Estuário do Tejo na envolvente do Aeroporto do
Montijo está limitado pelo facto de, em muitas das situações, o seu limite interior ser artificial, pelo
que se assistirá ao total desaparecimento das áreas naturais, em alguns locais da envolvente da BA6.
Em síntese, prevê-se que esta seja cada vez menos uma paisagem suburbana e industrial, degradada,
que funciona de costas para o rio e que se desenvolva antes como uma paisagem de maior qualidade
cénica, com uma forte ligação ao rio e permitindo o seu usufruto. No entanto, a persistência dos
sistemas naturais atuais nas áreas intermarés pode estar em risco, em particular quando estas são
estreitas e contíguas a áreas construídas.

5.10 ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES
5.10.1 INTRODUÇÃO
A importância que uma infraestrutura aeroportuária assume no contexto das acessibilidades e
transportes de uma região é de tal forma preponderante que não é possível avaliar uma localização
para a implantação de um aeroporto sem, em íntima associação com essa implantação, avaliar uma
configuração coerente e eficiente do conjunto das redes de transportes terrestres e fluviais que a
envolvem e que permitem tirar o máximo partido dessa implantação. É de elevada importância
garantir que uma infraestrutura desta dimensão está perfeitamente enquadrada na rede de
transportes envolvente, regional / nacional.
Por outro lado, é importante conhecer o perfil de passageiro que vai utilizar esta infraestrutura
aeroportuária, de modo a avaliar se a oferta atual em matéria de acessibilidades e transportes está
adequada às necessidades dos passageiros. Desta forma, foi realizado um Inquérito ao Passageiro
Típico o que permitiu conhecer o perfil socioeconómico e as características das viagens deste tipo de
passageiros.
Em seguida apresenta-se os resultados do inquérito realizado e enquadram-se as acessibilidades
rodoviárias e em transporte coletivo da atual localização da BA6 e, se tal decisão for tomada, do futuro
Aeroporto do Montijo, enquanto complementar ao AHD - Lisboa.
Para a análise da situação de referência no que se refere à oferta de transportes públicos procede-se
também à caracterização da oferta que serve diretamente a zona da BA6 e que inclui o transporte
coletivo rodoviário, o transporte fluvial e os táxis. Relativamente ao transporte ferroviário constata-se
que a linha Pinhal Novo – Montijo encontra-se encerrada desde 1987, pelo que a estação mais
próxima da BA6 é a do Pinhal Novo que dista cerca de 9 km do Montijo (Afonsoeiro).
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A análise da situação de referência é ainda complementada com uma análise das condições de
acessibilidade em Transportes Coletivos (TC) a um conjunto de pontos notáveis da AML. Estes pontos
correspondem às principais interfaces de transportes da AML, designadamente aquelas que têm
funções de ligação a serviços de âmbito regional e suprarregional, como é o caso da Gare do Oriente e
de Sete Rios, bem como o AHD - Lisboa, na medida em que se admite que possam existir transfers
entre os serviços a desviar para o futuro Aeroporto do Montijo e o AHD - Lisboa, e os aglomerados de
Cascais, Sintra e Almada, que segundo o inquérito realizado são localidades preferenciais de
origem/destino da procura Low Cost.

5.10.2 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
Atualmente, os transportes representam quase um quarto das emissões de gases com efeito de estufa
na Europa e são a principal causa da poluição atmosférica nas cidades.
A nível europeu o Livro Branco dos Transportes (2011) aponta para uma redução de 60% nas emissões
de GEE nos transportes até 2050 e recomenda:






descarbonizar a mobilidade nas cidades até 2030, reduzir para metade a utilização de
automóveis a gasolina e a gasóleo nas cidades até 2030 e retirá-los de circulação até 2050;
reduzir o número de acidentes mortais nas estradas, para metade até 2020 e quase zero até
2050;
transferir para os modos ferroviário e marítimo/fluvial o tráfego de mercadorias em distâncias
superiores a 300 km, 30% até 2030 e mais de 50% até 2050;
aplicar integralmente os princípios do “utilizador-pagador” e do “poluidor-pagador”;
Etc.

Recentemente foi divulgada uma nova orientação da União Europeia para a descarbonização dos
transportes, que inclui novos limites de emissões de dióxido de carbono (CO2) para novos veículos
ligeiros de passageiros e comerciais, impondo pela primeira vez limites de emissão a veículos pesados,
tal como já acontece nos EUA, China, Japão e Canadá.
A nível nacional, as Diretrizes Nacionais para a Mobilidade (IMT, 2011) definem a Estratégia Nacional
de Mobilidade e o Acordo de Parceria entre a Comissão Europeia (CE) e o Governo Português e dos
Programas Operacionais definem que as CIM (Comunidades Intermunicipais) e as Áreas
Metropolitanas deverão desenvolver Planos de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável de modo a
enquadrar as operações a que se pretendam candidatar no respetivo Programa Operacional Regional,
nomeadamente para a concretização das tipologias das ações no âmbito da prioridade de
investimento 4.5 “Promoção das estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de
territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação”.
Especificamente, o PAMUS – AML (Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da AML)
preconiza como visão para o sistema regional de transportes e mobilidade da AML “Um sistema de
transportes e mobilidade alicerçado num modelo de governação e em soluções técnicas e
tecnológicas indutoras da elevação dos níveis de eficiência económico-financeira, energética e
ambiental do seu funcionamento, capaz de responder com qualidade às necessidades de mobilidade
de pessoas e mercadorias, contribuindo ativamente para o reforço da equidade social e coesão
territorial da AML, sendo tributário da concretização dos desígnios de crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo estabelecidos para a região.”
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Neste contexto, o PAMUS - AML define como objetivos gerais:








“Promover padrões de mobilidade mais sustentáveis, através do incentivo à utilização e
criação de condições para o reforço da quota modal do Transporte Público (TP) e dos modos
suaves nas deslocações quotidianas em detrimento da utilização do Transporte Individual (TI),
cuja utilização deve ser racionalizada e devidamente articulada numa lógica intermodal. Algo
que tem subjacente o intento de uma transição gradual para um novo paradigma de
mobilidade no território metropolitano, e que envolve o complexo de deslocações que aqui
têm lugar.”;
“Melhorar a eficiência energética e ambiental do sistema de transportes, concorrendo, em
articulação com o objetivo anterior, para a afirmação do desígnio de transição para uma
economia de baixo carbono. Isto através da redução do nível de emissões de GEE associado ao
sistema de transportes, da promoção da eficiência energética de veículos e da redução da
dependência em relação aos combustíveis fósseis.”;
“Contribuir para a estruturação do território metropolitano, assegurando a consolidação de
um conceito de rede metropolitana de transportes que potencie a intermodalidade e a
densificação da ocupação do território em torno das áreas servidas pelos eixos estruturantes
de transporte pesado, concorrendo para a consolidação da estrutura urbana polinucleada
preconizada pelo PROT-AML.”;
“Promover a equidade social e coesão territorial da AML, através da promoção do
desenvolvimento de uma oferta de serviços de TP que contribua para a melhoria da cobertura
da rede e dos níveis de serviços disponibilizados, adequando a oferta às necessidades e
padrões de mobilidade da população. Noutra perspetiva, importa ainda assegurar o
desenvolvimento de um sistema de transportes inclusivo, pelo que adequado às necessidades
dos cidadãos com mobilidade reduzida, tanto no que concerne ao material circulante e
interfaces de TP, incluindo ainda as principais paragens de transporte público coletivo
rodoviário (TPCR) como no que respeita à adequação dos eixos pedonais em espaço urbano
que ligam polos geradores/atractores de deslocações.”.

O PAMUS - AML defende também a estruturação de corredores urbanos de procura elevada
sustentados em soluções de Transporte público tecnicamente adequadas às caraterísticas dos
territórios e aos padrões de mobilidade da população, privilegiando “…a criação de corredores
capacitados para (i) melhorar a eficiência de operação dos TP e (ii) responder a situações em que se
verifica uma oferta de TP insuficiente para satisfazer a procura existente com níveis de serviço
adequados e/ou em que a sua constituição se afigura como uma solução importante para a promoção
de relações de interdependência funcional indutoras da consolidação de eixos ou centralidades
urbanas previstas pelos instrumentos de gestão territorial em eficácia”.
Assim, o PAMUS - AML segue as recomendações do PROT - AML que já aponta para “a criação de
sistemas de capacidade intermédia que respondam às necessidades de mobilidade na coroa de
transição da AML, através da criação de ligações transversais devidamente articuladas com o sistema
pesado, que permitissem reforçar a oferta de transportes públicos nestas ligações muito sustentadas
atualmente no TI”. Este documento aponta a importância da estruturação dos seguintes corredores:



Corredor transversal Paço de Arcos/Oeiras-Cacém;
Circular Algés - Amadora-Odivelas-Loures, estabelecendo a ligação entre os concelhos da
coroa de transição na margem norte;
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Corredor transversal de TP em sítio próprio que garanta a articulação entre o setor
Almada/Seixal com o setor Barreiro - Moita e que corresponde, grosso modo, ao projeto de
expansão do Metro Sul do Tejo. O projeto preconiza a ligação Corroios – Fogueteiro (2.ª Fase)
e a ligação Fogueteiro -Seixal e Seixal - Barreiro (3.ª Fase). Este corredor deve ser entendido
como um eixo transversal estruturante para a consolidação territorial do Arco Ribeirinho Sul e
para a construção da “metrópole de duas margens centrada no Tejo”. Estas ligações
permitirão articular em TP o setor Almada/Seixal e Barreiro/Moita, articulando-as com as
interfaces fluviais do Barreiro e do Seixal e ferroviárias do Fogueteiro e Amora, e com a
Quimiparque no Barreiro e a Nova Centralidade do Seixal, sendo por isso um projeto
estruturante para a AML Sul;
Deverá ainda equacionar-se o prolongamento do corredor transversal de TP a partir da atual
rede do metro de superfície (MST) à Costa da Caparica e à Cidade da Água, como previsto no
PROT-AML e no Plano de Urbanização Almada Nascente (PUAN).”.

Assim, estando o Aeroporto do Montijo localizado no concelho do Montijo e, por isso, na AML, é
importante que a estratégia de mobilidade e soluções de transporte que venham a ser preconizadas
para esta infraestrutura aeroportuária sigam as orientações estratégicas definidas no PAMUS - AML,
contribuindo para a coerência e eficácia do ecossistema de transportes preconizado.

5.10.3 O PERFIL DO PASSAGEIRO LOW COST ATUAL
Com o objetivo de caracterizar o perfil dos passageiros low cost e recolher informação para
caracterizar algumas das variáveis necessárias à construção do modelo de repartição modal e à
construção do modelo de tráfego foi realizado um inquérito a passageiros que utilizaram Companhias
Aéreas Low Cost no AHD – Lisboa (ver Volume III – Anexo 2.1). Este inquérito, para além de
caracterizar o inquirido e a viagem em modo aéreo, permitiu recolher informação sobre a viagem de
acesso ou de saída do aeroporto de Lisboa com o objetivo de recolher informação sobre o início/fim
de viagem e o modo de transporte utilizado.
De acordo com os dados recolhidos, cerca de 45% dos passageiros inquiridos têm nacionalidade
portuguesa e os restantes 55% estrangeira [maioritariamente europeia: Francesa (7%); Alemã (7%);
Britânica (7%); Italiana (5%); Holandesa (5%) e Espanhola (3%)].
A maioria dos passageiros inquiridos (59%) é do género masculino e o escalão etário mais
representado (51%) é o escalão com a idade compreendida entre os 25 e os 44 anos.
O inquérito permitiu concluir que 19% dos passageiros desembarcados tinham origem da viagem no
Reino Unido, 18% em França, 12% em Portugal e 10% na Alemanha. No que se refere aos passageiros
inquiridos antes do embarque, verificou-se que 18% tinham como destino Portugal, 17% França, 13%
Alemanha, 11% Reino Unido e 10% Holanda.
O Turismo/Lazer foi o motivo pelo qual 60% dos inquiridos viajaram em companhias low cost,
seguindo-se o Trabalho/Negócios com 22% das viagens realizadas e Visitar familiares/amigos com
11%. Os motivos Transbordo e Outros representaram cada um 4% do total de viagens.
A maioria dos passageiros (79%) são passageiros que utilizam companhias aéreas Low Cost de forma
ocasional (realizam entre 1 a 3 viagens por ano). Apenas 9% dos passageiros afirmaram realizar 9 ou
mais viagens por ano. Por outro lado, contatou-se que 41% dos passageiros viajavam sozinhos. Dos
59% de passageiros que viajavam acompanhados, a maioria (37% do total dos inquiridos) viajavam na
companhia de outra pessoa (2 pessoas). A dimensão média do grupo que viaja em companhias Low
Cost é de 2,3 passageiros.
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A dimensão média de grupo varia em função do motivo de viagem: quando o motivo é
“Turismo/Lazer” a dimensão média de grupo é de 2,5 pessoas; nas viagens por motivo “Visitar
familiares e amigos” e “Transbordo” esta é apenas de 1,6 pessoas.
Tipicamente, a duração média da estadia em Portugal do Passageiro Low Cost é de 6,1 noites, sendo
que este indicador foi calculado considerando também os passageiros que viajam por períodos
superiores a 30 dias. Se se excluir os passageiros com estadias de longa duração (2% dos passageiros),
a duração média da estadia desce para 4,9 noites. A maioria dos passageiros (53%) tem uma estadia
no país de 3 a 5 noites.
O passageiro Low Cost condicionado pelas limitações de transporte de bagagem impostas por estas
companhias aéreas transporta tipicamente 1 peça de bagagem (64%). Apenas 7% dos passageiros
transporta 3 ou mais peças. A média de peças de bagagem transportada é de aproximadamente 1,5
peças de bagagem por passageiro.
O inquérito realizado nas salas de embarque mostra que 57% dos passageiros teve origem na cidade
Lisboa e 27% na restante Área Metropolitana de Lisboa (AML).
Ainda que a maior parte dos passageiros das companhias Low Cost tenham origem na região de Lisboa
(84%), é possível destacar o peso das origens na região Centro (9%), Algarve (3%), Alentejo (2%) e
Norte (incluindo a Área Metropolitana do Porto: 2%). Nestes resultados não estão incluídos os 10
passageiros que tinham como motivo “transbordo”.
A análise dos destinos finais dos passageiros desembarcados mostra que 64% dos passageiros tem
como destino final de viagem a cidade de Lisboa e 27% a Área Metropolitana de Lisboa (AML),
assumindo-se a região de Lisboa como o principal destino dos inquiridos. Os restantes passageiros têm
destino final na região Centro (4%), Algarve (2%), Alentejo (2%) e a Área Metropolitana do Porto (2%).
No total dos embarques e desembarques verifica-se que cerca de 60% dos passageiros têm como
origem ou destino a cidade de Lisboa, distribuindo-se os restantes 40% pelos corredores
apresentados na figura seguinte.
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Corredor Norte: 10%

Corredor Norte-Oeste: 3%

Corredor Sul: 14%
Corredor de Sintra: 6%

Corredor de Cascais: 7%

Lisboa: 60%

Figura 5.178 – Distribuição dos passageiros low cost pelos principais Origens / Destinos

Dentro da cidade de Lisboa, as principais origens e destinos dos passageiros low cost são (Figura
5.178):




Freguesia de Santa Maria Maior (Baixa / Chiado / Castelo / Alfama) – a qual representa cerca
de 33% do total das origens/destinos na cidade de Lisboa;
Freguesias do eixo central da cidade (Santo António (Av. da Liberdade) e Avenidas Novas) 28%;
Freguesia da Misericórdia (Bairro Alto) – 7%.

No conjunto destas freguesias estão concentradas cerca de 68% das origens/destinos dos passageiros
que partem/ficam na cidade de Lisboa e 33% das origens/destinos do total de passageiros Low Cost.
Ainda dentro da cidade de Lisboa, a freguesia do Parque das Nações constitui, por sua vez, a
origem/destino de cerca de 5% dos passageiros.
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Figura 5.179 – Peso de cada freguesia no total das origens /destinos dos passageiros low cost na cidade de Lisboa

A análise aos modos de transporte utilizados pelos passageiros para chegarem /saírem do AHD - Lisboa
mostra que 88% dos passageiros utilizou apenas um modo de transporte, não tendo necessidade de
realizar transbordo.
A repartição modal dos passageiros Low Cost no AHD - Lisboa pode ser sistematizada da seguinte
forma:
 Transporte coletivo: 36% (30% Metro + 6% Autocarro);
 Transporte Individual: 30% (estão incluídas as boleias e a utilização de serviços de
estacionamento e os carros de aluguer);
 Táxi + Uber/Cabify: 32% (dos quais 4% são serviços Uber /Cabify);
 Outros: 2% (nesta categoria estão incluídos os serviços de transfer, mota e modo a pé).
Da análise dos tempos de viagem para o AHD - Lisboa constata-se que 86% das viagens têm uma
duração inferior a uma hora, o que decorre do facto da maioria das viagens ter origem na região de
Lisboa, sendo que 60% das viagens têm uma duração igual ou inferior a 30 minutos.
A taxa de não resposta a esta questão foi de 13%, taxa elevada quando comparada com as taxas
praticamente nulas obtidas no resto do questionário, mas perfeitamente justificada pelo tipo de
questão. Efetivamente, era solicitado ao inquirido que indicasse uma estimativa da duração de uma
viagem que ainda não tinha sido realizada, o que para um passageiro que nunca tenha feito uma
viagem idêntica é difícil de estimar.
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Considerando apenas as respostas válidas, conclui-se que cerca de 91% das viagens têm uma duração
inferior a uma hora, o que é expectável, quando a maioria dos passageiros (90%) tem como destino
final a região de Lisboa, sendo que 67% das viagens têm uma duração igual ou inferior a 30 minutos.

5.10.4 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
5.10.4.1 APRESENTAÇÃO DA OFERTA VIÁRIA ATUAL
No capítulo das acessibilidades rodoviárias, a rede rodoviária da área de estudo, que se encontra
representada na Figura 5.180, é constituída por um conjunto de vias classificadas na rede rodoviária
fundamental e complementar do PRN 2000 (Plano Rodoviário Nacional 2000).
A rede fundamental integra os Itinerários Principais (IP) que, de acordo com o PRN 2000, consistem
em vias de comunicação de maior interesse nacional e que asseguram a ligação entre os centros
urbanos com influência supradistrital e destes com os principais portos, aeroportos e fronteiras.
Na área em estudo a rede rodoviária fundamental é constituída por dois itinerários principais, ambos
com perfil de Autoestrada (AE), designadamente:


IP7/A2 – constitui um dos principais eixos longitudinais de atravessamento Norte/Sul do país,
que estabelece a ligação entre a Ponte 25 de Abril, a A33 (CRIPS) e a A6 (ligação ao Alentejo)
permitindo ao longo do seu percurso efetuar a ligação a diversas vias da rede fundamental e
complementar e assegurar o acesso a diversos polos de desenvolvimento nacional e
internacional. Na área em estudo os nós de ligação existentes consistem nos nós rodoviários
de Almada, Fogueteiro, Coina, Palmela, A2-A33, A2-A12 e A33-A12;



IP1/A12 – via com perfil de autoestrada portajada que estabelece a ligação entre Lisboa (Ponte
Vasco da Gama), Montijo/Alcochete (IC32) e a A2/IP7, podendo aí optar-se entre as direções
de Lisboa (via Ponte 25 de Abril), Algarve (via A2/IP1) ou Alentejo e Espanha (via A6/IP7). A
partir deste último ponto, a A12 faz parte do IC3, possibilitando a ligação à EN10 (Setúbal).

A rede viária complementar é constituída pelos Itinerários Complementares (IC) e pelas Estradas
Nacionais (EN) e, de acordo com o PRN2000, asseguram a ligação entre a rede nacional fundamental e
os centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia, mas infradistrital. No caso da presente
caracterização, estabelecem as ligações de maior interesse regionais, bem como constituem-se como
as principais vias envolventes e de acesso à área metropolitana de Lisboa. Na área em estudo o
conjunto de Itinerários Complementares compreende as seguintes vias:
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IC11/A13 – Eixo rodoviário que estabelece a ligação entre o nó com a A2 (Lisboa ou Sul do
país) / A6 (interior do país e Espanha) e Almeirim/Santarém/A1 – IP1. Através do nó de
interligação com a A10/IC11 permite, por via do atravessamento da ponte das Lezírias, a
ligação à A1/IP1, Carregado, Arruda dos Vinhos e à Circular Regional Exterior de Lisboa (A9 –
IC18). Trata-se de uma via portajada, possuindo um perfil transversal de duas vias por sentido.
Dadas as suas características, esta via serve essencialmente o tráfego de média e longa
distância (funcionando como uma alternativa à A1/IP1) embora tenha também contribuído
para melhorar as acessibilidades locais;
IC3 - Este itinerário permite a ligação entre as cidades do Montijo e Alcochete, assegurando
ligações de curto, médio e longo curso, estabelecendo a ligação à A13/IC11 no Infantado
(EN119).





IC21/A39 – Este itinerário que estabelece as ligações do eixo Coina, Penalva e Barreiro,
assumirá um papel estruturante no acesso previsto à Terceira Travessia rodoviária do Tejo
(Chelas/Barreiro). Faz a ligação entre a A33, no nó de Coina, e liga ao Barreiro / Lavradio,
prolongando-se pela EN11 até Moita e articulando-se com o IC32, através da N379-2;
IC32/A33 - que permite uma ligação direta à Ponte Vasco da Gama na sua interseção com a
A12 e, continuando no sentido norte, encaminha-se para Alcochete e, já enquanto EN118, liga
diretamente à ponte do Carregado (Ponte da Lezíria) (Acesso à A1 e a Torres Vedras). No seu
sentido sul, a A33 desenvolve-se enquanto CRIPS (Circular Regional Interior da Península de
Setúbal), servindo o Montijo, Barreiro e Moita e parte sul do concelho do Seixal, ligando à A2,
e de seguida servindo a parte ocidental do concelho de Almada, permitindo a ligação direta à
Caparica. Este itinerário liga o Montijo (“Nó do Montijo” da A12) ao “Nó do Barreiro” do IC21,
possuindo um papel estruturante na área em que se insere (zona Poente do Concelho de
Almada e zona Sul do Concelho do Seixal), melhorando as acessibilidades locais e servindo
como alternativa à A2 para as viagens entre a Caparica e os concelhos do Seixal, do Barreiro,
de Moita e de Sesimbra.

Já no caso das Estradas Nacionais, destacam-se as seguintes vias:






EN4 – Esta via, localizada a sul da área em estudo, permite a ligação entre o Montijo e Vila
Boím, no Alentejo, nomeadamente a Pegões e Vendas Novas;
EN10 – Esta estrada nacional efetua a ligação entre o Fogueteiro e Alverca. Na área em estudo
possibilita as deslocações rodoviárias entre Pegões, Infantado e Porto Alto, constituindo uma
alternativa à A13;
EN11 – Esta estrada (desclassificada) desenvolve-se no arco ribeirinho sul, ligando o Barreiro a
Moita e articula-se com a EN5 (desclassificada), que liga o Montijo ao Poceirão;
EN119 – Estabelece a ligação entre o Montijo e Alcochete, articulando-se com o IC3 e com a
EN118, Infantado, Santo Estêvão e Coruche, efetuando os seus nós a interligação com a
restante rede rodoviária, designadamente com a EN10, a A13 e a EN251;
EN252 – Esta via estabelece a ligação do Montijo (IC32) a Palmela e Setúbal.

Em síntese, este conjunto de infraestruturas, em articulação com o IC32/A33, garante boas
acessibilidades rodoviárias à área de estudo, 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 setor sul da região de
polarização metropolitana, sendo a ligação à zona norte desta região garantida pela A13-A10.
Atualmente, na proximidade da BA6, a A33 permite uma ligação direta à Ponte Vasco da Gama na sua
interseção com a A12 e liga diretamente à ponte do Carregado (Ponte da Lezíria) (Acesso à A1 e a
Torres Vedras). No seu sentido sul, a A33 desenvolve-se enquanto CRIPS (Circular Regional Interior da
Península de Setúbal), servindo o Montijo, Barreiro e Moita e parte sul do concelho do Seixal, ligando à
A2, e de seguida servindo a parte ocidental do concelho de Almada, permitindo a ligação direta à
Caparica.
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Fonte: IMT (Instituto da Mobilidade e Transportes, I.P.); Instituto Geográfico do Exército (https://www.igeoe.pt/index.php?id=204).

Figura 5.180 - Rede de acessibilidades rodoviárias de hierarquia superior que serve a área em estudo
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BA6

Fonte: TIS (Modelo em PTV Visum)

Figura 5.181 – Rede Viária Atual de acessibilidade direta à BA6 – Área de Estudo

Apesar da BA6 possuir fácil acesso às duas vias estruturantes que são a A33 e a A12 (Figura 5.181),
este conjunto de eixos regista atualmente, nos períodos de pico, algumas restrições de capacidade e
condições de funcionamento correspondentes a níveis de serviço mais deficitários. Desta forma, para
esta localização configurar condições de acolher um polo gerador de viagens como o Aeroporto do
Montijo, regista-se a necessidade de promover um acesso direto entre o futuro Aeroporto e a A12
(cujo traçado encontra-se muito próximo da BA6), já que o seu atual acesso, pela A33 (nó do Montijo
Sul), implica o atravessamento de toda a malha urbana da cidade do Montijo.

5.10.4.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS, METODOLOGIAS E PRESSUPOSTOS
Para avaliar as condições de circulação rodoviárias atuais foi necessário caracterizar e analisar
detalhadamente as mesmas. A Figura 5.181 representa a área de estudo considerada no presente
Fator Ambiental. A análise efetuada para a área de estudo referida, foi efetuada e detalhadamente
explicada no âmbito do Estudo de Tráfego do Aeroporto do Montijo, o qual consta do Volume III –
Anexo 7). O Estudo de Tráfego elaborado teve como objetivo não só avaliar as acessibilidades
rodoviárias (em transporte individual e coletivo) e os impactes na rede rodoviária adjacente associados
à construção do Aeroporto do Montijo (elemento base de desenvolvimento do projeto do novo Acesso
Rodoviário), mas também com o objetivo de produzir as análises necessárias para fundamentar a
caracterização da situação de referência, sua evolução sem projeto e avaliação de impactes.
Apresenta-se seguidamente, de forma sintetizada, os elementos mais relevantes deste estudo.
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Neste entendimento, foi analisada a procura de tráfego na situação atual. Para tal, procedeu-se à
análise das contagens direcionais de tráfego realizadas, com compreensão e contabilização dos
principais movimentos de tráfego na área de estudo bem como à recolha e análise dos dados de
tráfego provenientes das concessões de estradas na envolvente da área de estudo (exemplo: Ponte
Vasco da Gama (Lusoponte), IP1/A12 e IC32/A33 (Brisa)). De seguida efetuou-se a modelação da rede
rodoviária atual e analisou-se quantitativa e qualitativamente as condições de circulação, com
identificação de eventuais debilidades do sistema.
Para a caracterização e diagnóstico da situação atual foi aplicada a seguinte metodologia:







Levantamento dos sentidos de circulação e dos movimentos permitidos nas vias e interseções
existentes na área de estudo, nomeadamente na vila do Montijo e na rede viária de hierarquia
superior da zona (A12 e A33);
Um vasto conjunto de trabalhos de campo constituído por inquéritos Origem/ Destino ao
tráfego automóvel em dois (2) pontos singulares e contagens ao tráfego rodoviário direcionais
classificadas em onze (11) pontos singulares da rede rodoviária da área de estudo;
Modelação e calibração da rede rodoviária atual e validação da matriz de fluxos
Origem/ Destino por forma a estimar os volumes de tráfego na rede rodoviária, analisando-se
os seus desvios relativamente aos resultados dos trabalhos de campo;
Cálculo da matriz de fluxos Origem/ Destino para a situação atual nas horas de ponta da
manhã e da tarde de dia útil – os períodos mais críticos;
Atribuição do tráfego à rede rodoviária e avaliação quantitativa e qualitativa das condições de
circulação para a situação atual;
Verificação das condições de circulação na rede rodoviária da área de estudo, com cálculo de
níveis de serviço.

Seguidamente descreve-se, de um modo sucinto, o processo de modelação realizado no âmbito do
Estudo de Tráfego.
Para a macromodelação e afetação do tráfego à rede rodoviária foi utilizado o software de modelação
e afetação de tráfego e transportes PTV – Visum 17. A utilização deste programa como instrumento de
planeamento consiste num processo faseado que começa com a correta definição das características
da rede rodoviária a analisar para, posteriormente, se proceder a uma análise quantitativa do
desempenho do sistema, com identificação de eventuais debilidades.
Para a micromodelação das interseções em análise e correspondente análise qualitativa foi utilizado o
software PTV – Vissim 10. Neste âmbito foi utilizada uma metodologia similar à anterior, mas restrita
apenas à parte da rede a analisar a este nível e com uma caracterização mais detalhada e
pormenorizada, procedendo-se a uma análise qualitativa do desempenho e identificação de eventuais
fragilidades. Note-se igualmente que, com uma cuidada programação do modelo, foi possível
reproduzir de forma integrada as condições de circulação em autoestrada (A12, A33 e acesso ao
aeroporto) e em meio urbano (rotunda Portas da Cidade acesso ao Cais do Seixalinho), na fase de
avaliação de impactes.
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Este micromodelo de tráfego garante, pelo seu funcionamento, estrutura e construção, uma maior
precisão nas suas métricas face ao macro modelo ou metodologia de cálculo aproximada e, pela sua
interface gráfica evoluída (Figura 5.182), permite uma visualização dos movimentos de circulação com
fácil identificação de problemas menos óbvios que de outra maneira poderiam passar despercebidos.
Este modelo é assim uma base sólida de onde se podem subtrair com segurança, diversas medidas de
performance (e.g. tempos de atraso, densidades, tempos de viagem, dimensão de filas de espera,
velocidades de circulação, consumos de combustível, emissões, etc.) e avaliar a resposta da rede às
solicitações a que está sujeita.

Modelo em execução(geral)

Novo nó na A12 (pormenor)

Novo nó do Montijo (pormenor)

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim)

Figura 5.182 - Valências do micromodelo de tráfego

Com esta dupla modelação / simulação de tráfego, cobrindo dois diferentes graus de pormenor,
garante-se uma compreensão completa da circulação do tráfego em estudo, quer no seu nível macro
dos volumes (i.e. quantificação dos movimentos em toda a rede em estudo), quer no nível micro com
a simulação realista das condições de tráfego (i.e. exata avaliação dos níveis de serviço), sustentando
de forma completa as conclusões deste estudo.
Como explicado na apresentação da metodologia, e com o objetivo de caracterizar a procura atual na
área de estudo, foram calculadas as matrizes para as horas de ponta da manhã e da tarde de dia útil e,
ainda, para a totalidade do dia (Tráfego Médio Diário Anual – TMDA).
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O cálculo destas matrizes partiu de matrizes “semente” determinadas através de inquéritos. Estas
foram calibradas com os resultados das contagens direcionais resultando nas matrizes de fluxos
Origem/ Destino (O/D) atuais. Estas matrizes foram obtidas com recurso a aplicativos do software de
modelação de tráfego “PTV TFlow Fuzzy”, através de programação matemática, numa formulação que
tem como objetivo minimizar as diferenças entre os fluxos estimados pelo modelo e os fluxos
resultantes das contagens. Apesar das dificuldades e incertezas associadas ao processo de modelação
e calibração de uma rede rodoviária, os valores obtidos após atribuição do tráfego à rede, apresentam
uma boa aproximação aos valores medidos nas contagens. Tendo em conta a metodologia adotada e a
informação que serviu de base à construção das matrizes, admite-se um elevado nível de aderência à
realidade.

5.10.4.3 PROCURA – 2017
Usando a metodologia previamente explicada, procedeu-se à macromodelação da rede atual em
estudo e obtiveram-se os volumes de tráfego para os períodos de ponta da manhã e da tarde de dia
útil, apresentada na Figura 5.183Figura 5.184 que se seguem.
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Fonte: TIS (Macro modelo de tráfego em PTV Visum)

Figura 5.183 - Volumes de tráfego em uvle (cenário HPM-DU, ano 2017)
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Fonte: TIS (Macro modelo de tráfego em PTV Visum)

Figura 5.184 - Volumes de tráfego em uvle (unidades de veículos equivalentes ligeiros) (cenário HPM-DU, ano 2017)
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Da análise dos volumes de tráfego rodoviários hoje presentes na rede em estudo, e para o dia útil, é
possível constatar a preponderância dos movimentos pendulares casa-trabalho que atravessam o Tejo,
com fluxos de tráfego elevados a efetuarem esta travessia oriundos da A33 (Barreiro e Moita e parte
sul do concelho do Seixal) bem como, e à escala, oriundos no Montijo com volumes consideráveis na
Circular Externa deste concelho.
Para completar a caracterização da procura, a Figura 5.185 apresenta os volumes de tráfego médio
diário correspondentes à situação atual.
Note-se que a avaliação em hora de ponta é essencial para a validação das condições de circulação, já
que estes são os períodos de pico onde se podem verificar constrangimentos, enquanto a avaliação do
tráfego médio diário é muito utilizado no planeamento de redes, especialmente a uma escala regional.
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Fonte: TIS (Modelo em PTV Visum)

Figura 5.185 – Volumes de tráfego em uvle (TMD, ano 2017)
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5.10.4.4 ANÁLISE ÀS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO ATUAIS – 2017
A avaliação das condições de circulação foi realizada para os períodos de maior procura de tráfego,
sendo que estes períodos correspondem, naturalmente, à situação mais desfavorável. Por este motivo
procedeu-se à análise dos seguintes períodos:



Hora de ponta da manhã de dia útil (HPM-DU);
Hora de ponta da tarde de dia útil (HPT-DU).

A análise das condições de circulação foi realizada para os pontos singulares identificados na Figura
5.186, pontos que, tendo em conta os fluxos de tráfego da zona e as características físicas e funcionais
da infraestrutura rodoviária, são considerados essenciais para a caracterização das condições de
circulação, ou seja:





S1 – Secção de plena via da Ponte Vasco da Gama (sentido Norte-Sul);
S2 – Secção de plena via da Ponte Vasco da Gama (sentido Sul-Norte);
E1 – Rampa de divergência entre a A12 e a A33 (sentido Norte-Sul);
E2 – Rampa de divergência entre a A33 e a A12 (sentido Sul-Norte).

Fonte: TIS

Figura 5.186 - Pontos singulares analisados quanto ao seu desempenho (situação atual)

As condições de desempenho foram avaliadas de acordo com o critério de Níveis de Serviço (LOS –
Level Of Service), baseado na metodologia proposta pelo manual norte-americano HCM 2010. Estes
níveis de serviço refletem a perceção do utilizador, neste caso automóvel, sobre o desempenho da via
tendo-se, de acordo com a mesma, os níveis apresentados na Figura 5.187.
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A

•Solução estável
•Condições de circulação muito boas

B

•Solução estável
•Condições de circulação muito satisfatórias

C

•Solução estável
•Condições de circulação satisfatórias

D

•Solução estável
•Condições de circulação satisfatórias

E

•Solução estável
•Capacidade da infraestrutura pode ser atingida

F

•Procura excede a capacidade
•Possíveis congestionamentos

Fonte: HCM 2010 com adaptação TIS

Figura 5.187 - Definição genérica dos níveis de serviço

Note-se que estes pontos de avaliação são em autoestrada (rampas E1 e E2 e secções S1 e S2), sendo
assim a sua avaliação baseada em densidades de circulação.
Assim, consultaram-se os capítulos reservados a análise de autoestradas do HCM 201012, onde o
mesmo propõe a densidade por via a que correspondem cada nível de serviço nos acessos a
autoestradas (rampas) e nas de secções de autoestrada.
Na Figura 5.188 e Figura 5.189 apresenta-se a situação atual, respetivamente para a hora de ponta da
manhã de dia útil e para a hora de ponta da tarde de dia útil. Para melhor visualização, é
disponibilizado também em vídeo (aceder aos links) o modelo de tráfego utilizado para avaliação das
condições de circulação.

Captura (HPM-DU)

Vídeo (HPM-DU) (I)

(I) Também disponível em: https://goo.gl/ZujZnh
Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim)

Figura 5.188 - Apresentação do micromodelo de simulação (cenário HPM-DU, situação atual)

12

O Highway Capacity Manual (HCM) é uma publicação do Transportation Research Board da National Academies of Science dos Estados
Unidos da América. Este manual, utilizado também na europa (nomeadamente em Portugal) e recomendado pelas Infraestruturas de
Portugal, S.A. contém os conceitos, as guidelines e os procedimentos computacionais para analisar a capacidade e a qualidade de serviço de
diferentes tipos de infraestruturas rodoviárias, tais como autoestradas, vias rápidas, estradas nacionais, acessos, rotundas, interseções
semaforizadas e prioritárias, bem como o efeito do transporte coletivo, dos peões e das bicicletas na performance destes sistemas de
transportes.
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Captura (HPT-DU)

Vídeo (HPT-DU) (I)

(I) Também disponível em: https://bit.ly/2EGJ7EU
Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim)

Figura 5.189 - Apresentação do micromodelo de simulação (cenário HPT-DU, situação atual)

Através da microsimulação da situação futura no software PTV Vissim 10 foi possível obter de forma
exata as métricas necessárias à apreciação de cada ponto singular em estudo, e assim avaliar o seu
funcionamento. Assim, apresenta-se a análise das condições de funcionamento atuais da rede viária
em estudo, com os pontos de avaliação em autoestrada apresentados na Tabela 5.87. Os níveis de
serviço encontram-se também representados esquematicamente na Figura 5.190 e na Figura 5.191.
Tabela 5.87 - Análise das condições atuais de circulação em autoestrada (2017), HPM-DU e HPT-DU
HPM-DU

HPT-DU

PONTOS CRÍTICOS

Velocidade
média (km/h)

Densidade(veíc.
/km/via)

Nível de
Serviço

Velocidade
média (km/h)

Densidade(veíc.
/km/via)

Nível de
Serviço

E1 - Saída para A12

111

14,2

C

116

6,2

B

E2 - Saída para A33

111

5,3

A

104

10,2

B

S1 - Secção PVG
(Sentido Sul)

119

5,1

A

118

8,2

B

S2 - Secção PVG
(Sentido Lisboa)

116

13,3

C

119

5,5

A

Fonte: TIS
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Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim)
Figura 5.190 - Níveis de serviço (2017, HPM-DU)

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim)
Figura 5.191 - Níveis de serviço (2017, HPT-DU)

Os resultados apresentados para as horas de ponta de dia útil revelam boas condições de circulação,
afetadas, no entanto, pela aproximação da capacidade máxima de resposta do nó A12/A33 para os
fortes movimentos pendulares entre a AML Sul e Lisboa. Este problema é acentuado na hora de ponta
de manhã, já que existe um pico mais acentuado nos volumes da rede de hierarquia superior neste
horário. Este pico é justificado pela “urgência” de muitos utilizadores em cumprir uma hora de
chegada a Lisboa de manhã, enquanto à tarde o regresso à AML Sul é mais dilatado ao longo do
entardecer. Note-se que do estrangulamento do nó A12/A33 resultam condições de circulação na
secção da Ponte Vasco da Gama melhoradas na manhã, já que o tráfego fica retido na A33 e, de forma
contrária, à tarde registam-se atrasos na A12.
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Esta menor performance do nó A12/A33, que inclusivamente apresenta um desenho favorável das
suas rampas, resulta da constatação que, considerando os fluxos de tráfego das horas de ponta, a
Ponte Vasco da Gama deveria continuar em plena via para a A33 e assim se inserir numa grande
circular da AML. Naturalmente a esmagadora maioria do tráfego que utiliza a Ponte Vasco da Gama
em hora de ponta tem como origem a AML Sul e não zonas mais a sul do país o que faz completo
sentido se analisarmos as dinâmicas de emprego e habitação que relacionam Lisboa com a sua
margem sul.
Em conclusão, a rede viária em estudo apresenta bons indicadores de resposta ao tráfego na situação
atual, existindo, no entanto, algumas limitações no nó A12/A33 que exigiriam uma reconfiguração da
rede para resolução completa, que se encontra fora do âmbito e responsabilidade do presente EIA. É
de ressalvar, no entanto, que da resolução dos constrangimentos neste nó poderá resultar a
degradação das condições de circulação na Ponte Vasco da Gama.
Aproveitando a robustez e aproximação à realidade do micromodelo de simulação produzido para este
estudo, que permite que se subtraia do mesmo não só as métricas utilizadas para calcular os níveis de
serviço (tempos de atraso e densidades) como também muitas outras medidas de performance e até
mesmo a avaliação visual das condições de circulação através da sua interface 3D, destaque-se as
seguintes observações:



Na HPM, denota-se uma densidade de veículos na A33, resultante do seu perfil (2x2) e dos
volumes de tráfego. As restrições do nó com a A12 acentuam este problema;
Na HPT existe alguns atrasos na rotunda Portas da Cidade, único acesso atual do Montijo à
A12 (via A33).

5.10.5 TRANSPORTES COLETIVOS
Para a análise da situação de referência, procede-se nos pontos seguintes à caracterização da oferta
de transportes públicos que servem diretamente a zona da BA6 e que incluem o transporte coletivo
rodoviário, o transporte fluvial e os táxis. Relativamente ao transporte ferroviário constata-se que a
linha Pinhal Novo – Montijo encontra-se encerrada desde 1987, pelo que a estação mais próxima da
BA6 é a de Pinhal Novo que dista cerca de 9 km do Montijo (Afonsoeiro).
A análise da situação de referência é ainda complementada com uma análise das condições de
acessibilidade em TC a um conjunto de pontos notáveis da AML. Os pontos notáveis selecionados para
esta análise incluem as principais interfaces de transportes da AML, designadamente aquelas que têm
funções de ligação a serviços de âmbito regional e suprarregional, como é o caso da gare do Oriente e
de Sete Rios, bem como o Aeroporto Humberto Delgado, na medida em que se admite que possam
existir transfers entre os serviços a desviar para a BA6 e os do atual aeroporto, e as cidades de Cascais,
Sintra e Almada, que segundo o inquérito realizado são localidades preferenciais de origem / destino
da procura low-cost.
Note-se que apesar deste capítulo efetuar uma caracterização da situação atual (situação de
referência), um empreendimento com a importância de um aeroporto vai gerar uma nova oferta de
serviços de transporte públicos dedicados ao mesmo. Pela impossibilidade de prever atualmente o
alcance destes serviços, que podem variar entre simples transfers rodoviários a transporte ferroviário
dedicado, os mesmos não serão aqui estudados e/ou considerados.
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5.10.5.1 TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO
Atualmente, a oferta de transportes públicos coletivos rodoviários na zona da BA6 é assegurada pela
empresa TST - Transportes Sul do Tejo, constatando-se que não existem carreiras a servir diretamente
a base aérea. As paragens mais próximas são as do Terminal Fluvial do Seixalinho, localizado junto ao
extremo sudeste da base aérea, e as da povoação de Samouco, localizada a nordeste, perto da atual
entrada da BA6 (Figura 5.192).
O Terminal Fluvial do Seixalinho é servido por 5 carreiras: 4 das quais estabelecem ligações da cidade
do Montijo ao terminal fluvial e uma que estabelece a ligação de Alcochete ao terminal fluvial,
passando pelo Samouco (vide Figura 5.193).
A oferta total de ligações em autocarro ao terminal fluvial é de 87 circulações nos dias úteis (45 de
acesso e 42 de regresso), reduzindo-se esta oferta para 25 circulações (13 +12) ao sábado e 16 (8+8)
ao domingo. Como se pode verificar da análise da Tabela 5.88, as linhas com maior oferta são a 402
(Bº B. Vista/Afonsoeiro - Cais do Seixalinho) e a linha 412 (Alcochete – Cais do Seixalinho), com
respetivamente 29 e 21 circulações nos dias úteis.
Tabela 5.88 – Oferta de transporte público rodoviário que serve o terminal fluvial do Seixalinho
N.º DE CIRCULAÇÕES DE/PARA TERMINAL
FLUVIAL
LINHA

DIA ÚTIL

TST401

Corte do Elói (ZI) - Cais do Seixalinho

TST402

Bº B Vista/Afonsoeiro
Seixalinho

TST403

Bº Esteval - Cais do Seixalinho

TST404
TST412

Fonte: TIS
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-

Cais

Bº B Vista/Afonsoeiro - Cais Seixalinho
(via Bº Esteval)
Alcochete – Cais do Seixalinho

do

SÁBADO

DOMINGO

AMPLITUDE
HORÁRIOS (DU)

PARA

DE

PARA

DE

PARA

DE

1ª

ULT.

2

1

0

0

0

0

8h14

17h00

14

15

7

8

6

6

6h55

23h50

9

9

0

0

0

0

6h56

19h00

9

7

4

3

2

2

5h55

20h30

11

10

2

1

0

0

5h37

20h00

45

42

13

12

8

8

5h37

23h50

Alcochete

Samouco

Base Aérea nº 6

Montijo
Seixalinho

Fonte: TIS

Figura 5.192 – Serviços de transportes públicos na envolvente da base aérea do Montijo
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Fonte: TIS

Figura 5.193 – Linhas de transporte público rodoviário que servem o terminal fluvial do Seixalinho
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Da análise da distribuição horária das partidas e chegadas ao terminal (Tabela 5.128) constata-se que,
nos dias úteis, os períodos de maior oferta ocorrem entre as 6h30 e as 9h30 e entre as 17h30 e as
20h30, com a chegada e partida de mais de 6 circulações de autocarros por hora. Nos dias úteis existe
oferta entre as 05h37 e as 23h50, sendo que fora dos períodos de maior oferta, a frequência mantémse mais ou menos constante, com 1 a 2 circulações por hora.
Aos sábados, a amplitude dos horários dos autocarros que servem o terminal fluvial é das 06h25 às
22h30 e aos domingos é das 08h05 às 22h00.
Distribuição Horária da Oferta de Ligações ao Terminal Fluvial do Seixalinho
14

nº de circulações

12
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8
6
4
2
0
06:30

07:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:30

22:30

23:30

00:30

01:30

05:30

06:30

07:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:30

22:30

23:30

00:30

Dia Útil

Sábado

Domingo

Fonte: TIS, com base em www.tst.pt

Figura 5.194 – Distribuição horária da oferta de ligações em transporte coletivo rodoviário ao terminal fluvial do Seixalinho

No geral, os horários dos serviços de transportes coletivos rodoviários que servem o Terminal Fluvial
do Seixalinho, refletem a oferta de ligações fluviais entre o Montijo e Lisboa.
No que se refere à oferta que serve a localidade de Samouco, na proximidade da entrada da base
aérea, constata-se que esta é composta pelas carreiras 412 (Alcochete – Cais do Seixalinho), 410
(Alcochete/Freeport - Barreiro), 431 (Lisboa – Montijo) e 435 (Lisboa – Samouco, via Montijo).
Com efeito, quando se analisa a rede de transportes públicos que serve a zona do Montijo e Alcochete
verifica-se existirem 21 linhas dos TST que servem este concelho, sendo que, como atrás referido, 5
estabelecem ligações de âmbito local ao Terminal Fluvial do Seixalinho, outras 5 estabelecem ligações
a Lisboa (Gare do Oriente), 2 estabelecem ligações de âmbito regional a outros concelhos da margem
Sul, designadamente ao Barreiro e a Setúbal, e 9 estabelecem ligações de âmbito marcadamente
concelhio, ligando as diversas freguesias do concelho. A estrutura da oferta é a que se apresenta na
Tabela 5.89.
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Tabela 5.89 – Lista de linhas dos TST que servem os concelhos de Montijo e Alcochete
LINHAS / CARREIRAS TC
TST401

CORTE DO ELOI (ZI) - MONTIJO (Cais do
Seixalinho)

TST402

B.º B VISTA/AFONSOEIRO - MONTIJO
(Cais do Seixalinho)

TST403

B.º ESTEVAL - MONTIJO (Cais do
Seixalinho)

TST404

B.º B VISTA/AFONSOEIRO - MONTIJO
(Cais Seixalinho) (via B.º Esteval)

TST412

ALCOCHETE – MONTIJO (Cais do
Seixalinho)

TST431

LISBOA – MONTIJO

TST432

ATALAIA - LISBOA (via Alcochete)

TST435

LISBOA - SAMOUCO (via Montijo)

TST437

LISBOA - MONTIJO (via S. Francisco)

TST453

LISBOA (Gare do Oriente) - SÃO
FRANCISCO (via Montijo)

TST410

ALCOCHETE (Freeport) - BARREIRO (Est)

TST413

ALCOCHETE (Freeport) – SETÚBAL

TST414

CANHA - MONTIJO

TST415

MONTE LARANJO - MONTIJO (via Monte
Pereiro)

TST416

CANHA - MONTIJO (via Pegões X)

TST419

ALCOCHETE – ATALAIA

TST426

MONTIJO - RIO FRIO

TST441

FOROS DA BOAVISTA - PEGÕES (Esc)

TST444

FAIAS - PEGÕES (Esc) (via Aroeira)

TST446

FAIAS - PINHAL NOVO (Esc) (via Poceirão
Esc)

TST455

FAIAS - POCEIRÃO (Esc) (via Asseiceira)

ÂMBITO / TIPO DE LIGAÇÃO

Linhas de âmbito Local que visam a ligação das áreas urbanas do
Montijo e Alcochete, entre si e ao terminal fluvial do Seixalinho

Linhas de âmbito regional que estabelecem conexões a Lisboa

Linhas de âmbito regional que estabelecem a ligação a outros
concelhos da Margem Sul

Linhas de âmbito maioritariamente concelhio, que visam a
ligação entre as distintas freguesias do concelho

Fonte: TIS

Para efeito do presente estudo, importa sobretudo analisar a oferta associada às linhas que
estabelecem a ligação a Lisboa e a outros concelhos da Margem Sul (Tabela 5.90), já que estas é que
vão responder às necessidades de procura do Aeroporto do Montijo. No que se refere às ligações em
TC rodoviário a Lisboa, verifica-se que as 5 carreiras que estabelecem esta ligação têm como extremo
de viagem a Gare do Oriente, disponibilizando um total de 110 circulações (55 por sentido) em dias
úteis das 6h50 à 1h00. O tempo de viagem varia entre 30 e 50 minutos, consoante o percurso que as
carreiras fazem na margem sul, sendo que entre as 7h30 e as 8h30 partem 11 carreiras para Lisboa, o
que garante um intervalo médio entre partidas de 5 minutos.

410

Figura

5.195

Figura 5.195 – Linhas de transporte público rodoviário que estabelecem a ligação a Lisboa e outros concelhos da margem sul
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Aos sábados e aos domingos, a oferta de ligações para Lisboa reduz-se para 19 circulações por sentido,
38 no conjunto dos dois sentidos, que funcionam ente as 7h20 e a 1h15.
Tabela 5.90 – Oferta de transporte público rodoviário entre o Montijo e Lisboa
N.º DE CIRCULAÇÕES DE/PARA GARE ORIENTE
LINHAS / CARREIRAS TC

PARA

DE

PARA

DE

PARA

DE

1ª

ÚLT

TEMPO
TOTAL
DE
VIAGEM

DIA ÚTIL

SÁBADO

AMPLITUDE HORÁRIOS (DU)

DOMINGO

TST431

Lisboa - Montijo

14

19

19

19

19

19

10h20

01h00

00h50

TST432

Atalaia - Lisboa (Via Alcochete)

9

9

0

0

0

0

07h00

20h:15

00h35

TST435

Lisboa - Samouco (Via Montijo)

20

22

0

0

0

0

06h50

20h30

00h30

TST437

Lisboa - Montijo (Via S. Francisco)

8

2

0

0

0

0

07h19

20h45

00h49

TST453

Lisboa – S. Francisco (Via Montijo)

4

3

0

0

0

0

10h40

15h15

00h40

Total

55

55

19

19

19

19

06h50

01h00

Fonte: TIS

No que se refere a ligações a outros concelhos da margem sul, verifica-se que se encontram
asseguradas ligações diretas aos concelhos:




da Moita e Barreiro, através da carreira TST410 – Alcochete/Freeport - Barreiro (Est.), a qual
oferece 39 circulações por sentido que circulam entre as 04h35 e as 01h30 nos dias úteis. Aos
sábados a oferta reduz-se para cerca de 25 circulações por sentido e ao domingo a oferta
desta linha é de 20 circulações por sentido, em ambos os casos entre as 6h00 e 24h30. O
tempo de percurso do Montijo (Est.) à Moita é de 23 minutos e de 48 minutos ao Barreiro.
de Pamela e Setúbal, através da linha TST413 -Alcochete/Freeport – Setúbal que apresenta
uma oferta de 26 circulações por sentido, entre as 6h15 e as 24h20, nos dias uteis. Aos
sábados, a oferta reduz-se para 13 circulações por sentido e aos domingos para 10 circulações
por sentido, com horários entre cerca das 6h30 e as 24h20, aos sábados e as 23h20 aos
domingos. De notar que esta linha serve a estação de caminho-de-ferro do Pinhal Novo.

Em resumo, e como seria de esperar, a oferta de transportes coletivos rodoviários que serve a zona do
Montijo responde sobretudo às necessidades de mobilidade dos habitantes desta zona, promovendo,
sobretudo, a ligação a Lisboa, Barreiro e Setúbal.

5.10.5.2 TRANSPORTE COLETIVO FERROVIÁRIO
Atualmente, a rede ferroviária que serve área em estudo, que se encontra representada na Figura
5.196, é constituída pelas seguintes seis linhas:






412

Linha do Norte, que estabelece a ligação entre a estação de Santa Apolónia e a região Norte do
país, assegurando o serviço suburbano no corredor Azambuja – Vila Franca de Xira;
Linha de Cascais, linha suburbana que liga a cidade de Lisboa (estação do Cais do Sodré) a
Cascais, servindo a área litoral dos concelhos de Oeiras e Cascais;
Linha de Sintra, linha suburbana que estabelece a ligação entre a cidade de Lisboa (estação de
Sete Rios) e os concelhos de Amadora e Sintra;
Linha de Cintura, que estabelece a ligação entre Alcântara Terra, Campolide e Gare do Oriente,
articulando a linha do Norte, a linha de Sintra e o eixo ferroviário Norte/Sul;
Linha do Sul, que liga a cidade Lisboa (Gare do Oriente) à margem Sul, servindo os concelhos
de Almada, Seixal e Palmela, articulando-se com a linha do Alentejo em Coina e fazendo a
ligação à Linha do Algarve em Tunes;



Linha do Alentejo, que estabelece a ligação entre o Barreiro e Beja fazendo a articulação em
Casa Branca com a Linha de Évora.

Fonte: Estudo de Impacte Ambiental do Novo Aeroporto de Lisboa

Figura 5.196 - Rede ferroviária atual que serve a área em estudo

A estação mais próxima da área de inserção do projeto localiza-se na linha do Sul (estação do Pinhal
Novo). Pode ainda referir-se a Linha do Alentejo, que tem um troço entre o Barreiro e o Poceirão. Em
termos de configuração, a rede existente apresenta-se deficitária na ligação entre os concelhos do
arco ribeirinho sul e a ligação à parte norte da AML, devido à inexistência de um verdadeiro anel
ferroviário que permita estabelecer estas ligações.
Esta estação é servida pelos seguintes serviços suburbanos da Fertagus (estação de Roma/Areeiro e
Setúbal) e pelos serviços da CP (regional, intercidades e alfa pendular).
Serviços ferroviários disponíveis na Estação do Pinhal Novo:






Alfa pendular, na ligação Porto – Faro, com duas circulações por dia e por sentido;
Intercidades, nas ligações Lisboa – Faro, Lisboa – Évora e Lisboa – Beja. Cada uma das ligações
referidas efetua três circulações por dia e por sentido;
Regional, na ligação entre o Pinhal Novo e Beja com uma circulação diária em cada sentido;
Suburbano, entre a estação de Roma/Areeiro e Setúbal com cerca de 23 circulações por
sentido, com um tempo de ligação entre Lisboa e o Pinhal Novo de cerca de 45 minutos, e
entre o Pinhal Novo e Setúbal com um tempo de ligação de aproximadamente 15 minutos;
Suburbano entre o Barreiro e Setúbal com cerca de 27 circulações diárias por sentido.
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5.10.5.3 TRANSPORTE COLETIVO METRO DE SUPERFÍCIE
O Metro Sul do Tejo (MST) é um metropolitano de superfície, elétrico, que circula nas principais
artérias da cidade de Almada, pela EN10 até Corroios e nas vias urbanas do Monte da Caparica,
nomeadamente aproveitando o traçado da via alternativa ao Monte da Caparica (Figura 5.197). Esta
oferta concentra-se no concelho de Almada e embora exista um plano de expansão, desconhece-se
detalhes da sua conclusão.

Fonte: MTS Metro Transportes do Sul (http://www.mts.pt/sobre-o-mts/)

Figura 5.197 - Diagrama da rede do Metro Sul do Tejo

5.10.5.4 TRANSPORTE COLETIVO FLUVIAL
No que se refere ao sistema fluvial, a área em estudo é servida pela Transtejo/Soflusa que assegura o
transporte fluvial nas ligações entre as duas margens.
A Figura 5.198 apresenta o diagrama da rede de ligações das carreiras fluviais asseguradas pelas
empresas de serviço público de transporte fluvial Transtejo e Soflusa, operadas entre os cais fluviais do
Barreiro, Seixal, Cacilhas e Trafaria / Porto Brandão e Lisboa, incluindo as interfaces com os modos
rodoviário e ferroviário.
O Terminal Fluvial do Seixalinho (Figura 5.199) localiza-se junto à extremidade sudeste da BA6, sendo
que esta interface, inaugurada a 17 de dezembro de 2002, dispõe de uma plataforma fixa de
acostagem e dois cais móveis (tipo “duques d’alba”); uma sala de embarque e instalações de apoio,
com máquinas automáticas de venda de bilhetes e informação sonora. Esta interface contempla ainda
5 lugares-cais de autocarros, 2-3 lugares reservados para táxis e oferece um parque de
estacionamento com capacidade para cerca de 1 400 veículos, bem como zonas de estacionamento
para bicicletas.
O horário de funcionamento da interface é das 05h45 às 24h00, todos os dias, ainda que as bilheteiras
apresentem um horário mais reduzido: das 05h50 às 22h30 nos dias úteis, das 06h10 às 21h10 aos
sábados e das 07h55 às 20h45 aos domingos e feriados.
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Fonte: Transtejo (http://www.transtejo.pt/clientes/diagrama-de-rede/)

Figura 5.198 - Diagrama da rede de transporte fluvial da Transtejo e Soflusa

Figura 5.199 – Interface do Montijo (Cais do Seixalinho)

Os serviços de transporte fluvial que servem esta interface são assegurados pela Transtejo/Soflusa,
com navios com capacidade para 496 passageiros, que fazem o percurso entre o Cais do Seixalinho e o
Cais do Sodré em cerca de 25 minutos.
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A oferta de ligações fluviais ascende a 43 ligações nos dias úteis: 22 no sentido Montijo – Lisboa, com
horários de partida entre as 6h00 e as 22h30; e 21 no sentido inverso, com chegadas ao Montijo entre
as 6h55 e as 23h40. O tempo de intervalo entre partidas é de 30 minutos nos períodos de ponta da
manhã e da tarde (das 7h00 às 9h30 e das 16h30 às 20h00), passando para 1h30 entre as 10h30 e as
15h00.
Aos sábados, a oferta é reduzida para 22 ligações (11 por sentido), verificando-se uma redução da
amplitude dos horários (o primeiro serviço passa a ser às 6h30 no sentido Montijo-Lisboa e o último
barco chega às 22h25 ao Montijo) e um aumento do intervalo de tempo entre partidas (nos períodos
de maior procura, entre as 6h30 e as 8h30 e entre as 19h00 e as 21h00, o intervalo entre partidas é de
1h00, passando para 2h00 entre as 8h30 e as 16h30 e para 1h30 no período das 14h30 às 19h00).
Aos domingos e feriados, a oferta é de 16 ligações (8 por sentido), operando os barcos entre as 8h10 e
as 21h30, com intervalos de partidas de 1h30 (entre as 14h30 e as 19h00) ou de 2h00 (nos restantes
períodos).

5.10.5.5 TÁXIS
Segundo o diagnóstico realizado na 1.ª revisão do PDM do Montijo, em 2011 estavam em vigor 76
licenças de serviço de táxi, distribuídas do seguinte modo pelas diferentes zonas do concelho:


Zona urbana Montijo/Afonsoeiro: 18 táxis o que corresponde a um rácio de 2,2
táxis/1 000 habitantes;



Zona Oeste (restante): 36 táxis com rácio médio de 1,6 táxis/1 000 habitantes;



Zona Este: 22 táxis com rácio de 1,9 táxis/1 000 habitantes.

No global, as capitações de n.º de táxis por mil habitantes refletem o cariz suburbano do concelho do
Montijo, com médias de cerca de 2 táxis/1 000 habitantes. Do ponto de vista de distribuição do
contingente por praça, o mesmo documento refere que no total existem 8 praças de táxis do concelho,
nomeadamente:


Praça da República - Montijo - 10 táxis;



Largo de Canha - 3 táxis;



Hospital: Av. 1.º de Maio – 3 táxis;



Cais do Seixalinho - 2 táxis;



Bela Vista: Afonsoeiro – 5 táxis;



Sarilhos Grandes - 1 táxi;



Atalaia - 1 táxi;



Areias - 1 táxi.

De notar que, de acordo com estes dados, grande parte do contingente de táxis do concelho não se
encontra afeto a uma praça, o que é típico de zonas urbanas onde há uma grande rotatividade de
serviços.
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5.10.5.6 REDE DE TRANSPORTES URBANOS EM LISBOA
De acordo com a análise das origens e destinos dos passageiros low-cost, verifica-se que 60% tem
como origem ou destino a cidade de Lisboa e grande maioria utiliza a rede de transportes públicos,
nomeadamente os serviços do Metropolitano de Lisboa e da Rede Carris.
O Metropolitano de Lisboa (ML) é o sistema de metropolitano que serve a cidade de Lisboa, tendo a
sua expansão recente chegado aos concelhos da Amadora e Odivelas. Atualmente, a rede de ML é
composta por 4 linhas (Amarela, Verde, Azul e Vermelha) e 56 estações (Figura 5.200). As linhas têm
uma extensão total de 44,1 km e intersectam-se em vários pontos o que permite o transbordo entre
elas.
A oferta atual permite a ligação às principais interfaces de transportes rodoviários, ferroviários e
fluviais e ao AHD - Lisboa.
No que se refere a expansão futura da rede até 2022, está previsto o prolongamento da Linha Amarela
até ao Cais do Sodré e a abertura de duas novas estações: Estrela e Santos.

Fonte: http://www.metrolisboa.pt/wp-content/uploads/DiagramadaRedeMLjul2017.pdf

Figura 5.200 – Rede de Metropolitano de Lisboa

A CARRIS é o operador urbano de transporte rodoviário com uma oferta de 164 percursos em
autocarros, elétricos, ascensores e elevadores serve a cidade de Lisboa e algumas ligações aos
concelhos limítrofes (Figura 5.201).
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Figura 5.201 – Rede da Carris

Tanto a rede ML, como a rede CARRIS terão um papel preponderante nas etapas de acesso aos modos
de transporte de ligação ao Aeroporto, nomeadamente ao transporte fluvial e ao shuttle rodoviário, e
na distribuição dos passageiros em Lisboa.

5.10.5.7 CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO AOS PRINCIPAIS INTERFACES E PONTOS ATRATORES
Neste ponto procede-se a uma caracterização sumária das atuais condições de acessibilidade
proporcionada a um conjunto de interfaces e pontos atractores da rede de transportes da AML e que
integram: a Gare do Oriente, Sete Rios, Aeroporto Humberto Delgado (AHD – Lisboa), Cais do Sodré,
Terreiro do Paço, Pinhal Novo (estação), Cascais, Sintra e Almada.
Nas tabelas seguintes apresenta-se para cada um destes pontos um breve enquadramento do seu
papel no contexto das ligações à rede metropolitana e nacional e das condições/cadeias de viagens
que atualmente têm que ser efetuadas para aceder a estes pontos, quer em transporte coletivo, quer
em transporte individual.
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GARE DO ORIENTE
IMPORTÂNCIA

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

Trata-se da principal interface multimodal da região de Lisboa que
permite a ligação a:




Comboios de âmbito internacional, nacional, regional e
suburbano. A oferta de serviços ferroviários nesta estação é
muito diversificada, destacando-se a sua importância para o
estabelecimento de cadeias de viagem para a zona Centro e
Norte do país. De notar, que nesta estação também param os
comboios de ligação ao Algarve e Alentejo, bem como alguns
comboios suburbanos da linha de Sintra e regionais de ligação
à zona do Oeste;
Serviços expresso-rodoviários que asseguram ligações de
âmbito internacional e nacional. Na tabela seguinte
apresentam-se as empresas que usam este terminal

EMPRESAS

TIPO DE LIGAÇÕES
NACIONAL INTERNACIONAL

Anibal
AV Tâmega






Conforme atrás caracterizado, existem ligações
diretas em transporte coletivo rodoviário do
Montijo para a Gare do Oriente asseguradas
pelas carreiras dos TST.
O tempo de viagem destas ligações varia entre
os 30 e os 50 minutos, consoante o percurso
que realizam na margem sul (as que demoram
mais tempo servem Alcochete), sendo as
frequências elevadas, especialmente nos
períodos de ponta.

x
X

Avanza
Avic

TC:

X

TI:

X

Eurolines

X

Iasa

X

Intercentro

X

Renex

X

Rodonorte
Transdev

X
X

X

Serviços de transporte rodoviário suburbanos das empresas
TST e RL (Rodoviária de Lisboa)
Rede de Metropolitano de Lisboa (ML), com o serviço
proporcionado pela Linha Vermelha, a qual que estabelece a
ligação ao aeroporto e às zonas da Alameda (onde cruza com a
linha verde), Saldanha (interface com a linha amarela) e S.
Sebastião (interface com a linha Azul)
Rede da Carris que assegura a distribuição da procura por toda
a cidade de Lisboa
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SETE RIOS
IMPORTÂNCIA

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
TC:
Atualmente o tempo médio de deslocação do Montijo a
Sete Rios ronda os 45 minutos, usando as seguintes
cadeias de viagem:

Na zona de Sete Rios encontra-se localizado:
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o terminal dos serviços da rede nacional de expressos que
asseguram ligações a todo o país,

a estação de caminho de ferro de Sete Rios, onde param
os comboios suburbanos e a ligação à linha de Sintra e a 
Setúbal e os comboios regionais de ligação ao Oeste e ao
Alentejo e que se iniciam em Oriente;
a estação de metro do Jardim Zoológico (Linha Azul) que TI:
liga Santa Apolónia / Terreiro do Paço à Amadora;
diversas paragens da Carris que asseguram a distribuição
da procura na cidade de Lisboa

Autocarro TST até Oriente + comboios da linha de
Cintura entre Oriente e Sete Rios
Barco TT até Cais do Sodré + Linha Verde até à Baixa
Chiado + Linha Azul
Barco TT até Cais do Sodré + Carris até Terreiro do
Paço + Linha Azul
Autocarro TST até Oriente + Linha Vermelha até S.
Sebastião + Linha Verde

AEROPORTO HUMBERTO DELGADO
IMPORTÂNCIA

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
TC:
Atualmente as cadeias mais eficientes de acesso ao
aeroporto envolvem tempos de viagem de cerca de 40
minutos que implica a combinação do autocarro TST até
ao Oriente e a utilização da Linha Vermelha do ML.

As ligações ao AHD - Lisboa são sobretudo importantes para
acautelar a necessidade de transfer entre serviços aeroportuários
Atualmente, o aeroporto é servido pela linha vermelha do ML e por
diversos serviços da Carris.

O acesso também é possível usando o barco da TT até ao
Cais do Sodré + Linha Verde até à Alameda + Linha
Vermelha, com tempo de viagem próxima de 60 minutos,
sem considerar os tempos de transbordo.
TI:

CAIS DO SODRÉ
IMPORTÂNCIA

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
TC:
Atualmente existem ligações fluviais diretas entre o
Montijo e o Cais do Sodré, com horários e
frequências adaptadas à procura pendular. O tempo
de viagem desta ligação é de 25 minutos.
TI:

A interface do Cais do Sodré permite ligações aos comboios da linha de
Cascais, à linha Verde do ML e a diversas linhas da Carris. Nesta interface
é ainda possível fazer transbordos entre as ligações fluviais do Montijo,
Seixal e Cacilhas.
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TERREIRO DO PAÇO
IMPORTÂNCIA

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
TC:
As cadeias de viagem mais eficientes de acesso ao
Terreiro do Paço envolvem tempos de viagem de
cerca de 30 minutos que implicam utilizar o barco
até ao Cais do Sodré e um autocarro da Carris até
ao Terreiro do Paço.

A interface do Terreiro do Paço permite ligações à linha Azul do ML e à
oferta proporcionada por um conjunto de linhas da Carris. Atualmente,
esta interface só serve as ligações fluviais do Barreiro.

TI:

PINHAL NOVO
IMPORTÂNCIA

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

TC:
Como atrás referido existem ligações diretas de
autocarro, asseguradas pelos TST do Montijo a
Pinhal Novo, com frequências razoáveis e tempos
de percurso 20 minutos.
A ligação à estação do Pinhal Novo pode ser importante para garantir as
ligações aos comboios Alfa Pendular e Intercidades de ligação ao
Algarve e Alentejo, bem como aos comboios urbanos que estabelecem
as ligações entre Setúbal e Lisboa.
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TI:

CASCAIS
IMPORTÂNCIA

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
TC:
As ligações mais eficientes à vila de Cascais
envolvem tempos de viagem na ordem de 68
minutos que passam por apanhar a ligações fluvial
até Cais do Sodré e os comboios da Linha de
Cascais.
TI:

O concelho de Cascais tem um peso significativo na geração atração de
procura turística da AML, motivo pelo qual se incluiu nesta análise

SINTRA
IMPORTÂNCIA

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
TC:
As ligações mais eficientes à vila de Sintra envolvem
tempos de viagem na ordem de 85 minutos que
passam por apanhar os TST até à Gare do Oriente e
os comboios suburbanos Alverca/Azambuja - Sintra

O concelho de Sintra tem um peso significativo na geração atração de
procura turística da AML, motivo pelo qual se incluiu nesta análise

TI:
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ALMADA
IMPORTÂNCIA

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

TC:
As ligações mais eficientes à zona do
Pragal/Universidade Nova envolvem tempos de
viagem 50/60 minutos que passam por apanhar
as ligações fluvial do Montijo e de Cacilhas e o
MST.
É concelho mais populoso da margem sul e o mais distante do
Montijo. Como ponto de referência assumiu-se a zona do
Pragal/Universidade Nova

TI:

5.10.6 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO
5.10.6.1 OFERTA VIÁRIA
Ao nível das acessibilidades perspetiva-se, em termos de oferta viária, que ocorram algumas
alterações. Como já apresentado na situação de referência, a área de estudo está localizada na zona
sul da AML, correspondendo-lhe assim toda a atratividade, e consequente tráfego, inerente às
dinâmicas de mobilidade desta região. Desta situação surgem os problemas de tráfego identificados
no referido capítulo da situação de referência, com uma assinalável saturação registada na Ponte
Vasco da Gama e na A33 nos períodos de pico, em consequência dos movimentos pendulares da
margem sul.
Neste contexto, foram discutidas, nos últimos anos, várias possibilidades de intervenção na rede viária
da AML, nomeadamente a construção da Terceira Travessia do Tejo (Chelas-Barreiro) e respetivos
projetos associados (que incluíam a ligação Barreiro – Seixal e a ligação ao concelho da Moita), a
ligação Montijo-Barreiro (quer isolada, quer enquanto parte de uma ligação do arco ribeirinho sul
completa) ou a variante da Atalaia- Aeroporto do Montijo.
No entanto, não existe, à data deste EIA, qualquer evidência da concretização destas intenções e dos
seus cronogramas associados. Assim, nesta análise da evolução da situação de referência na ausência
de projeto não se considera qualquer alteração na oferta viária.
Relativamente à evolução futura da procura em transporte rodoviário, esta inclui normalmente duas
parcelas:



A procura diretamente associada aos polos geradores de viagens cuja implantação está
prevista para a área de estudo ou na sua envolvente próxima;
A evolução endógena do tráfego, evolução essa que corresponde ao crescimento “natural” do
tráfego imputado ao aumento das necessidades de transportes da população.

Ora, e como justificado anteriormente para a oferta viária, não se considera neste estudo a
implantação de qualquer grande gerador na área de estudo ou na sua envolvente, pelas incertezas
associadas a todos os projetos que têm sido apresentados para a zona.
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Portanto, nesta análise da evolução da situação de referência na ausência de projeto, a procura de
tráfego foi incrementada apenas pela evolução endógena do tráfego.
Os fatores de crescimento considerados na evolução endógena do tráfego para os anos futuros têm
por base os efeitos decorrentes das variações da população e do emprego, da evolução do poder de
compra, do uso do automóvel e da taxa de motorização, das transformações urbanísticas e das
alterações que irão ocorrer nos padrões de mobilidade.
O cálculo da evolução endógena do tráfego, e de forma a garantir a sua precisão em especial na área
diretamente em estudo, utilizou duas metodologias, distintas no pormenor utilizado e na escala de
aplicação:



A um nível regional, foram calculados fatores de crescimento considerados na evolução
endógena do tráfego, estimados com base nas vendas de combustíveis;
A um nível local, correspondente à cidade do Montijo e arredores diretos, a evolução
endógena do tráfego foi estimada com base na evolução da população e análise dos espaços
de urbanização/urbanizáveis.

Assim, a evolução endógena do tráfego das deslocações com origem e destino fora da área de estudo
(e.g. viagens A33-Ponte Vasco da Gama) foi estimada com base na análise da tendência da venda de
combustíveis na AML.
A análise das projeções realizadas da venda de combustíveis na dita AML, com base em séries
históricas (2003-2017) apresentadas na Figura 5.202, revela valores e estimativas de venda que
conduzem a níveis de motorização e de mobilidade elevados, apesar da quebra nas vendas verificada
nos recentes anos de crise económica. Esta projeção positiva da evolução do tráfego resulta da
recuperação que se tem verificado nos últimos anos, após a quebra resultante da conjuntura
económica que o País atravessou no passado recente, onde inclusivamente ocorreu uma diminuição
do tráfego rodoviário.

Fonte: Direção Geral de Energia (DGE) com tratamento TIS

Figura 5.202 – Evolução da venda de combustíveis (gasolinas + gasóleos) na Área Metropolitana de Lisboa (com estimativa)

Da aplicação deste modelo para o período analisado foram obtidas as taxas de evolução anual do
tráfego regional para os vários anos em estudo. Tendo em conta a incerteza associada a estas
previsões de grande escala, geográfica e temporal, esta metodologia tem-se provado precisa e
indicada.
425

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES  RELATÓRIO SÍNTESE
VOLUME II.B – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E SUA EVOLUÇÃO SEM PROJETO
JULHO 2019  VERSÃO 02

Para estimar a evolução endógena do tráfego com origem ou destino dentro da área de estudo (e.g.
centro do Montijo), pelo pormenor requerido para estas estimativas e pela sua escala local, foi
utilizada uma metodologia que envolve um maior detalhe, tendo sido estimada a evolução
populacional, as viagens geradas por esta população e a sua distribuição espacial pela área de estudo.
Esta metodologia permite, assim, manter o crescimento de tráfego associado à evolução da
população.
Da utilização dos pressupostos apresentados resultam os volumes de tráfego rodoviários para a
situação sem projeto, especificamente para os anos de 2022 e 2042. O ano 2022 representa o ano
base deste estudo, considerado como o início de exploração do Aeroporto do Montijo e do acesso
rodoviário que permitirá a ligação à Ponte Vasco da Gama.
O ano 2042 representa o ano horizonte para o estudo de tráfego, pois uma análise preliminar mostra
que a partir deste ano não existe capacidade de resposta da oferta rodoviária considerada para a
procura estimada, optando-se assim por estudar este ano e não o 2062 (ano horizonte de projeto da
infraestrutura aeroportuária). Além disso considera-se que, ao nível da procura, poderão vir a ocorrer
mudanças dos padrões de mobilidade que não são passíveis de ser previstas com rigor a longo prazo,
considerando-se por isso que, para a componente das acessibilidades, uma avaliação para um
horizonte temporal superior a 10 anos (20 anos é o horizonte que se encontra a ser utilizado), revestese já de um grau de incerteza considerável, não sendo por isso realista realizar previsões de tráfego
para um horizonte temporal tão longínquo como 2062.
A análise das condições de circulação foi realizada para os pontos singulares identificados na figura
seguinte, pontos que, tendo em conta os fluxos de tráfego da zona e as características físicas e
funcionais da infraestrutura rodoviária, são considerados essenciais para a caracterização das
condições de circulação, ou seja:





S1 – Secção de plena via da Ponte Vasco da Gama (sentido Norte-Sul);
S2 – Secção de plena via da Ponte Vasco da Gama (sentido Sul-Norte);
E1 – Rampa de divergência entre a A12 e a A33 (sentido Norte-Sul);
E2 – Rampa de divergência entre a A33 e a A12 (sentido Sul-Norte).

Fonte: TIS

Figura 5.203 - Pontos singulares analisados quanto ao seu desempenho
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Naturalmente, estes foram os pontos avaliados na situação atual. Também à semelhança da análise
efetuada para a situação atual, a análise condições de desempenho futuras de circulação foi realizada
de acordo com o critério de Níveis de Serviço (LOS – Level Of Service).
Na Figura 5.233 apresenta-se o ano de 2022 se não se concretizar o Aeroporto do Montijo,
disponibilizando-se como exemplo um vídeo com um excerto da micro simulação de tráfego
representativo das condições de circulação na hora de ponta da tarde de dia útil. O modelo de tráfego
utilizado para avaliação das condições de circulação é o já apresentado no capítulo 5.10.4.

Captura (HPT-DU)

Vídeo (HPT-DU) (I)

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim)

Figura 5.204 - Apresentação do micromodelo de simulação (cenário HPT-DU, 2022, não concretização)
(I) Também disponível em: https://bit.ly/2XGv8aQ

Através da micro simulação deste cenário futuro no Vissim foi possível obter as métricas necessárias à
apreciação de cada ponto singular em estudo, e assim avaliar o seu funcionamento. Assim, apresentase a análise das condições de funcionamento da rede viária em estudo na Tabela 5.91. Os níveis de
serviço encontram-se também representados esquematicamente na Figura 5.205 e na Figura 5.206.
Tabela 5.91 - Análise das condições atuais de circulação em autoestrada (2022, sem concretização)
HPM-DU

HPT-DU

Pontos Críticos

Velocidade
média (km/h)

Densidade(veíc.
/km/via)

Nível de
Serviço

Velocidade
média (km/h)

Densidade(veíc.
/km/via)

Nível de
Serviço

E1 - Saída para A12

110

16,8

C

115

8,7

B

E2 - Saída para A33

110

5,9

A

73

22,5

E

119

5,7

A

117

10,7

B

114

18,3

D

119

6,3

A

S1 - Secção PVG
(Sentido Sul)
S2 - Secção PVG
(Sentido Lisboa)
Fonte: TIS
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Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim)
Figura 5.205 - Níveis de serviço (2022, sem concretização, HPM-DU)

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim)

Figura 5.206 - Níveis de serviço (2022, sem concretização, HPT-DU)

Os resultados apresentados para as horas de ponta de dia útil revelam que as principais conclusões da
situação atual se mantêm válidas. O ponto fraco da rede viária mantém-se na falta de capacidade de
resposta do nó A12 / A33 para os fortes movimentos pendulares entre a AML Sul e Lisboa. Esta
debilidade é neste cenário acentuada em relação à situação atual pela evolução endógena do tráfego
da AML. Note-se que na hora de ponta da manhã já se regista no ano base alguma degradação da
circulação na secção da Ponte Vasco da Gama, naturalmente no sentido de Lisboa.
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Em jeito de conclusão, salienta-se que, por comparação à situação atual, os problemas no nó
A12 / A33 mantêm-se, com uma degradação decorrente da evolução endógena do tráfego. Não
existindo qualquer intervenção nesta parte da rede viária, outro resultado seria inusitado.
Finalmente, na Figura 5.207 apresenta-se o ano de 2042 se não se concretizar o Aeroporto do Montijo,
disponibilizando-se novamente como exemplo um pequeno vídeo das condições de circulação
expectáveis para a hora de ponta da tarde de dia útil. O modelo de tráfego utilizado para avaliação das
condições de circulação é o já apresentado no capítulo 5.10.4.

Figura 5.207 - Apresentação do micromodelo de simulação (cenário HPT-DU, 2042, não concretização)
(I) Também disponível em: https://bit.ly/2EK7GAM

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim)
Através da micro simulação deste cenário futuro no Vissim foi possível obter as métricas necessárias à
apreciação de cada ponto singular em estudo, e assim avaliar o seu funcionamento. Assim, apresentase a análise das condições de funcionamento da rede viária em estudo na Tabela 5.92. Os níveis de
serviço encontram-se também representados esquematicamente na Figura 5.208 e na Figura 5.209.
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Tabela 5.92 - Análise das condições atuais de circulação em autoestrada (2042, sem concretização)
HPM-DU

HPT-DU

Pontos Críticos

Velocidade
média (km/h)

Densidade(veíc.
/km/via)

Nível de
Serviço

Velocidade
média (km/h)

Densidade(veíc.
/km/via)

Nível de
Serviço

E1 - Saída para A12

109

16,0

C

113

12,2

C

E2 - Saída para A33

110

7,5

B

70

22,3

E

118

7,3

B

115

14,8

C

109

27,3

E

118

8,0

B

S1 - Secção PVG
(Sentido Sul)
S2 - Secção PVG
(Sentido Lisboa)
Fonte: TIS

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim)

Figura 5.208 - Níveis de serviço (2042, sem concretização, HPM-DU)
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Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim)

Figura 5.209 - Níveis de serviço (2042, sem concretização, HPT-DU)

A simultaneidade de aumentos do tráfego rodoviário, resultante da expressiva evolução endógena do
tráfego considerada neste estudo para um cenário “tão longínquo” como este, e a não consideração
de um aumento significativo de capacidade da rede viária regional, nomeadamente na travessia do
Tejo, resulta em indicadores de performance deficientes no ano horizonte. De facto, os resultados
apresentados para as horas de ponta de dia útil revelam que se agrava a falta de capacidade de
resposta do nó A12 / A33, atingindo-se também densidades de circulação elevadas na Ponte Vasco da
Gama. Deste facto preconiza-se, naturalmente, a hipótese de ocorrência de congestionamentos na
A12 e na A33.
Concluindo, as condições de circulação estimadas para o cenário horizonte não são satisfatórias (na
ótica do desempenho rodoviário). Tal é justificado pela já existência de alguns problemas, já
identificados e localizados na situação atual, que são agravados pelos significativos aumentos de
tráfego rodoviário preconizados.
É importante, contudo, ressalvar novamente que devido à forte separação temporal do cenário base
ao cenário horizonte existe até 2042 margem para que alterações no comportamento de mobilidade
tornem estes resultados pessimistas, como a não verificação dos aumentos significativos de tráfego
agora previstos (por equilíbrio da repartição modal da AML) ou uma otimização da capacidade da rede
viária existente com a evolução tecnológica do automóvel (condução autónoma, comunicação veículoveículo, comunicação veículo-infraestrutura, etc.).
Por outro lado, é igualmente possível que, verificando-se os sinais atuais de recuperação económica,
exista no futuro novamente alguma disponibilidade para aumentar significativamente a capacidade
viária da AML, recuperando-se os projetos associados a, por exemplo, novas travessias do Tejo.
Assim, pode concluir-se que, mantendo-se o comportamento da mobilidade entre as duas margens do
Tejo similar ao atual, a necessidade de intervenção na rede viária de hierarquia superior com melhoria
da oferta poderá ser, a médio prazo, inevitável, e é independente da materialização do Aeroporto do
Montijo.
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5.10.6.2 TRANSPORTES
Em matéria de transportes perspetiva-se que - na ausência de projeto, e, assumindo que se mantêm
as dinâmicas populacionais e de mobilidade atuais - a oferta de transporte coletivo de passageiros no
sistema de transportes do Montijo não sofra alterações significativas.

5.11 AMBIENTE SONORO
Neste Capítulo, é efetuado o enquadramento e avaliada a situação atual relativa ao Ambiente Sonoro,
tendo em conta as fontes sonoras atuais e atendendo à área de influência do Aeroporto e dos Acessos
rodoviários que resultarão da implementação do Projeto.

5.11.1 INTRODUÇÃO
Quando o percipiente humano normal ouve determinado som consegue distinguir diferentes
características sonoras. Uma das características mais relevantes, em termos da probabilidade do
percipiente humano ser, ou não, incomodado com esse som, corresponde à sensação de intensidade
sonora que esse som desperta. A sensação de intensidade sonora está associada sobretudo à
intensidade sonora física do som (característica principal que se altera quando, e.g., se ajusta o
“volume” de som do rádio ou da televisão). Por razões históricas da forma típica dos transdutores
sonoros e por maior representatividade com a sensibilidade humana, a intensidade sonora física é
usualmente caracterizada através de sensores de pressão sonora numa escala logarítmica, sendo tal
parâmetro caraterizador denominado por Nível de Pressão Sonora, expresso em decibéis (dB).
Uma vez que a sensação humana de intensidade sonora depende da frequência do som (sons de baixa
frequência e de muito alta frequência despertam menor sensação de intensidade sonora para iguais
valores de intensidade sonora física) o Nível de Pressão Sonora é tipicamente sujeito a uma malha de
ponderação em frequência, denominada por Malha A, passando o parâmetro a ser denominado por
Nível de Pressão Sonora Ponderado A, expresso em dB(A).
Desde os anos 80, do séc. XX, como constante na revisão da Norma Internacional ISO 1996 (Acústica:
Descrição e medição do ruído ambiente), para a caracterização de situações de exposição a ruído
ambiente, é utilizado o Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A (LAeq), o qual corresponde a
uma média energética (logarítmica), ao longo do tempo, dos Níveis de Pressão Sonora, expressa em
dB(A).
A Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho de 2002 (Diretiva de
Ruído Ambiente) definiu como parâmetros essenciais – baseados em valores de Níveis Sonoros
Contínuos Equivalentes, Ponderados A (LAeq), de longa duração (média anual) – o indicador de ruído
Lden (Nível dia-entardecer-noite) e o indicador de ruído Ln (Nível noite).
Como referencial preceptivo, indicam-se alguns níveis sonoros típicos de atividades quotidianas: sala
de estar de uma habitação: 40 dB(A); conversação normal: 60 dB(A); cidade movimentada: 80 dB(A);
concerto de rock: 110 dB(A).
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Em termos de perceção do som, pode referir-se que é usual considerar que a alteração mínima nos
Níveis Pressão Sonora percetível ao ouvido humano normal é cerca de 2 a 3 dB(A). Um aumento de 3
dB(A) nos Níveis de Pressão Sonora corresponde, para fontes independentes (sem interferência sonora
ondulatória) à duplicação do número de fontes sonoras, dada a relação logarítmica/energética em
causa [10log(2)3dB]. Já um aumento de 10 dB(A) nos Níveis de Pressão Sonora é usualmente
considerado como o “dobro do ruído”, por estar tipicamente associado a uma variação da sensação de
intensidade sonora proporcional à passagem de uma audição monauricular (tapar um ouvido) para
uma audição biauricular. Um aumento de 10 dB(A) nos Níveis de Pressão Sonora corresponde, para
fontes independentes (sem interferência sonora ondulatória) a multiplicar por 10 o número de fontes
[10log(10)=10dB].
Deve referir-se que existem muitos fatores que influenciam, no geral, a resposta individual ao ruído,
seja ele de que tipo for, o que faz com que, perante o mesmo ruído, diferentes pessoas possam ter
respostas significativamente diferentes. No caso concreto das aeronaves – ruído dominante no caso
do Projeto em avaliação (um aeroporto) – existem fatores específicos, para além dos gerais, que
podem fazer com que determinado indivíduo possa ter também uma resposta muito particular.
Enunciam-se em seguida algumas das características principais, tipicamente com influência na
tipologia de resposta do percipiente humano ao ruído:
a) As características físicas específicas do ruído (como a frequência, intensidade e duração dos
eventos ruidosos) e a hora do dia a que ocorrem os eventos ruidosos;
b) As circunstâncias e expectativas individuais relativamente ao número, frequência,
volume/intensidade de som e hora de ocorrência dos eventos ruidosos;
c) A sensibilidade e estilo de vida individuais (por exemplo, se passam muito tempo no exterior
ou se dormem com a janela aberta);
d) A sua reação a uma nova fonte de ruído (neste caso, a um novo aeroporto e a novos acessos
rodoviários) ou a alterações da fonte de ruído;
e) O seu entendimento sobre se o ruído é evitável e a sua noção de justiça; e
f) A sua atitude perante a fonte de ruído (neste caso, a opinião geral sobre as atividades de
aviação e aeroportos).

5.11.2 LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEIS
5.11.2.1 REQUISITOS LEGAIS E DIRETRIZES NACIONAIS
O quadro legal relativo a ruído ambiente está estabelecido no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
janeiro13, que aprova o Regulamento Geral de Ruído (RGR) e no Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de
julho14, que transpõe a Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de
Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente (designada por Diretiva de Ruído Ambiente
(DRA)).
Deverá ainda mencionar-se a Norma Portuguesa NP ISO 1996-1:2011 Acústica Descrição, medição e
avaliação do ruído ambiente, que serve de referência nesta área e que é também citada na legislação
nacional.

13

Retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de 1 de agosto.

14

Retificado pela Declaração de Retificação n.º 57/2006, de 31 de agosto.
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Ao nível de diretrizes nacionais está publicada pela APA a Nota técnica para avaliação do descritor
Ruído em AIA, Versão 2, de junho de 2010. Este documento define diretrizes específicas relativas à
antevisão do potencial impacte do projeto, à caracterização da situação de referência, aos critérios de
avaliação, à previsão de níveis sonoros, à avaliação de impactes, e à adoção de medidas de
minimização.
O RGR estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora com o objetivo de salvaguarda
da saúde humana e do bem-estar das populações, e aplica-se às atividades ruidosas permanentes,
temporárias, às infraestruturas de transporte e a outras fontes de ruído suscetíveis de causar
incomodidade e ainda ao ruído de vizinhança.
O Regulamento estabelece a responsabilidade dos municípios de estabelecimento da classificação,
delimitação das zonas sensíveis e das zonas mistas nos planos municipais de ordenamento do
território (n.º 2 do Artigo 6.º). Define ainda, no n.º 4 do mesmo artigo que, caso se verifique a
proximidade de infraestruturas de transporte existentes ou programadas, os municípios devem
acautelar a classificação da área como zona sensível. O diploma define ainda a obrigatoriedade de as
câmaras municipais elaborarem mapas de ruído15 para a elaboração, alteração e revisão
nomeadamente dos planos diretores municipais (PDM), os quais devem ser elaborados para os
indicadores Lden e Ln reportados a uma altura de 4 m acima do solo.
As definições de Lden, Ld, Le e Ln, todos níveis sonoros médios energéticos anuais, encontram-se,
respetivamente, nas alíneas j), l), m) e n) do Artigo 3.º do diploma. A alínea q) define Recetor sensível
como “o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização
humana”.
No RGR são também definidas as Zonas sensíveis e mistas do seguinte modo (Artigo 3.º):




Zona sensível (alínea x)) – a área definida em plano municipal de ordenamento do território
como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços
de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de
serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de
restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem
funcionamento no período noturno;
Zona mista (alínea v)) – a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja
ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na
definição de zona sensível.

O RGR estabelece os seguintes valores limite de exposição (Artigo 11.º) paras as Zonas mistas e Zonas
Sensíveis, também aplicáveis às infraestruturas de transporte (Artigo 19.º):


15

Zonas mistas:
o Lden,exterior ≤ 65 dB(A);
o Ln,exterior ≤ 55 dB(A);

O mapa de ruído é definido na alínea o) do Artigo 3.º do RGR como o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden
e Ln, traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitada às quais corresponde uma determinada classe de
valores expressos em dB(A).
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Zonas sensíveis:
o
o

Lden,exterior ≤ 55 dB(A);
Ln,exterior ≤ 45 dB(A);

definindo ainda (alínea d) do n.º 1) que as zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada uma
grande infraestrutura de transporte aéreo16, à data de elaboração ou revisão do plano municipal de
ordenamento do território, não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A)
(Lden) e superior a 55 dB(A) (Ln) e, no caso de outros tipos de infraestruturas de transporte, os valores
limite de exposição são de 60 dB(A) (Lden) e de 50 dB(A) (Ln).
O diploma estabelece ainda que na ausência de classificação das zonas sensíveis e mistas, pelos
municípios, aplicam-se aos recetores sensíveis os seguintes valores limite de exposição: Lden,exterior ≤ 63
dB(A) e Ln,exterior ≤ 53 dB(A).
Os requisitos para as infraestruturas de transporte estão consignados no Artigo 19.º do RGR
estabelecendo-se como aplicáveis os valores limite fixados no Artigo 11.º, e definindo-se a
obrigatoriedade de adoção de medidas de redução na fonte de ruído e de medidas de redução no
meio de propagação de ruído, por esta ordem, bem como condições de exceção em determinados
casos devidamente indicados.
O Decreto-Lei n.º 293/2003, de 19 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 208/2004, de 19 de
agosto, transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2002/30/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 26 de Março, e tem por grandes objetivos: (i) estabelecer regras e procedimentos
para a introdução de restrições de operação de modo coerente a nível dos aeroportos, de modo a
limitar/reduzir o número de pessoas afetadas pelos efeitos nocivos do ruído; (ii) promover um
desenvolvimento da capacidade aeroportuária que respeite o ambiente; (iii) favorecer a realização de
objetivos específicos de redução do ruído a nível de cada aeroporto; e (iv) permitir uma escolha entre
as medidas possíveis para obter o máximo benefício para o ambiente ao menor custo. O diploma
aplica-se a cada grande infraestrutura de transporte aéreo16.
As restrições de operação de cada aeroporto, nomeadamente as medidas de gestão de ruído de
aeronaves com vista ao cumprimento dos objetivos do diploma, são fixadas por portaria (n.º 5 do
Artigo 4.º).
Em 13 de junho de 2016 entrou em vigor o Regulamento (UE) n.º 598/2014 do Parlamento Europeu e
do Conselho de 16 de abril de 2014 relativo ao estabelecimento de regras e procedimentos para a
introdução de restrições de operação relacionadas com o ruído nos aeroportos da União no âmbito de
uma abordagem equilibrada e que revoga a Diretiva 2002/30/CE.
Nos termos do referido regulamento, as restrições de operação relacionadas com o ruído introduzidas
antes de 13 de junho de 2016 continuam em vigor até as autoridades competentes decidirem revê-las
nos termos do referido regulamento. Assim, mantêm-se em vigor as restrições de operação fixadas
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 293/2003, de 19 de novembro, e no Decreto-Lei n.º 9/2007,
de 17 de janeiro (RGR).

16

Definição da alínea e) do Artigo 3.º: e) «Grande infra-estrutura de transporte aéreo» o aeroporto civil identificado como tal pelo Instituto
Nacional de Aviação Civil cujo tráfego seja superior a 50 000 movimentos por ano de aviões civis subsónicos de propulsão por reacção, tendo
em conta a média dos três últimos anos que tenham precedido a aplicação das disposições deste diploma ao aeroporto em questão,
considerando-se um movimento uma aterragem ou uma descolagem. Para o Aeroporto do Montijo prevê-se, em 2022, 46 000 movimento
diários e 55 000 voos diários em 2032.
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No artigo 20.º do RGR estabelece-se a proibição da aterragem e descolagem das aeronaves civis entre
as 0 e as 6 horas, salvo motivo de força maior, nos aeroportos e aeródromos não abrangidos pelo
Decreto-Lei n.º 293/2003, de 19 de novembro, i.e., nos aeroportos civis cujo tráfego seja igual ou
inferior a 50 000 movimentos por ano de aviões civis subsónicos de propulsão por reação. Por portaria
pode ser permitida estas aterragens e descolagens nos aeroportos que disponham de um sistema de
monitorização e simulação do ruído que permita caracterizar a sua envolvente relativamente aos
índices Lden e Ln e determinar o número máximo de aterragens e descolagens entre as 0 e as 6 horas,
de forma a assegurar o cumprimento dos valores limite fixados no Artigo 11.º.
Em complemento ao RGR, o Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho, que transpõe a DRA, estabelece
um regime especial para as grandes infraestruturas de transporte rodoviário17, ferroviário18 e aéreo19 e
para as aglomerações de maior expressão populacional20 e aplica-se ao ruído ambiente a que os seres
humanos se encontram expostos em zonas que incluam usos habitacionais, escolares, hospitalares ou
similares, espaços de lazer, em zonas tranquilas de uma aglomeração, em zonas tranquilas em campo
aberto e noutras zonas cujo uso seja sensível ao ruído e que seja produzido nas referidas
aglomerações ou pelas grandes infraestruturas de transporte.
Este diploma estabelece a obrigatoriedade de elaboração de mapas estratégicos de ruído (de acordo
com os indicadores Lden e Ln) e de planos de ação para gestão e redução do ruído, a cargo dos
municípios no caso das aglomerações, e das entidades gestoras ou concessionárias de infraestruturas
de transporte rodoviário, ferroviário ou aéreo, no caso das grandes infraestruturas de transporte.
Este diploma define ainda que os efeitos prejudiciais do ruído na saúde humana podem ser avaliados
com base nas relações dose-efeito referidas no seu Anexo III, sendo que estas devem referir-se,
nomeadamente, aos seguintes fatores: (i) à relação entre o incómodo criado e o indicador Lden
relativamente ao ruído do tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo e ao ruído industrial; e (ii) à relação
entre as perturbações do sono e o indicador Ln relativamente ao ruído do tráfego rodoviário,
ferroviário e aéreo e ao ruído industrial. Podem ainda, se necessário, ser apresentadas relações doseefeito específicas para: (a) Habitações com isolamento sonoro específico, tal como definido nos n.ºs
1.521, 1.6, 2.5 e 2.6 do seu Anexo VI; (b) Habitações com fachada pouco exposta, tal como definido nos
n.ºs 1.5, 1.6, 2.5 e 2.6 do anexo VI22; (c) Diferentes climas/culturas; (d) Grupos vulneráveis da
população; (e) Ruído industrial tonal; (f) Ruído industrial impulsivo; e (g) Outros casos especiais.

17

O troço ou troços de uma estrada municipal, regional, nacional ou internacional, onde se verifiquem mais de três milhões de passagens de
veículos por ano.
18

O troço ou troços de uma via férrea regional, nacional ou internacional onde se verifiquem mais de 30 000 passagens de comboios por
ano.
19

O aeroporto civil onde se verifiquem mais de 50 000 movimentos por ano, considerando-se um movimento uma aterragem ou uma
descolagem, salvo os destinados exclusivamente a ações de formação em aeronaves ligeiras.
20

Um município com uma população residente superior a 100 000 habitantes e uma densidade populacional igual ou superior a 2500
habitantes por quilómetro quadrado.
21

Habitações expostas a cada uma das seguintes gamas de valores Lden em dB(A), a uma altura de 4 m, na fachada mais exposta: 55 – 60

dB(A); 60 – 65 dB(A), 6 5 – 70 dB(A); 70 – 75 dB(A) e mais de 75 dB(A).
22

Fachada de uma habitação em que o valor do indicador Lden obtido a 4 m acima do solo e a 2m em frente da fachada, para o ruído emitido
por uma fonte específica, está 20 dB(A) abaixo do que se verifica numa outra fachada da mesma habitação onde o valor de Lden seja o mais
elevado.
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Em termos de requisitos para isolamento sonoro de fachadas, existe em Portugal, desde 1987
(Decreto-Lei n.º 251/87, de 24 de junho – antigo RGR), a exigência de um isolamento sonoro de
fachada de 25 dB, em habitações, e desde 2002 (Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de maio23 Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios) a exigência de isolamento sonoro de fachada de
28 dB (Zona Sensível) e de 33 dB (Zona Mista).

5.11.2.2 DIRETRIZES INTERNACIONAIS
Existem diversos documentos guia a nível internacional que fornecem diretrizes e estabelecem valores
limite de referência relativamente ao ruído ambiente de modo a garantir a proteção da saúde
humana. Listam-se seguidamente alguns dos documentos internacionais mais importantes elaborados
a este nível:





Guidelines for community noise. World Health Organization (WHO)24. 1999;
Night Noise Guidelines for Europe. World Health Organization (WHO). 2009
EEA Technical Report No 11/2010. Good practice guide on noise exposure and potential health
effects. European Environment Agency. 2010
Environmental Noise Guidelines for the European Region. World Health Organization (WHO).
Regional Office for Europe. 2018

Note-se que o documento da OMS de 2018 procedeu à atualização dos seus outros referenciais:
Guidelines for community noise. World Health Organization. 1999 e Night Noise Guidelines for Europe.
World Health Organization. Regional Office for Europe. 2009.
Os valores recomendados pela OMS 2018 são, para tráfego aéreo:


Lden,exterior≤45 dB(A); Ln,exterior≤ 40 dB(A) 

Deve salientar-se que os limites da OMS para o exterior de edifícios assumem – em linha com o
ocorrente em alguns países nórdicos25 – um valor relativamente baixo de isolamento sonoro de
fachada, associado à possibilidade de as janelas dos edifícios (quartos, em particular) estarem
abertas/entreabertas. Como o objetivo último – sobretudo em termos do limite noturno, para
proteção do sono – corresponde às condições a garantir no interior dos edifícios (quartos, em
particular), os limites exteriores podem variar, em função de diferentes isolamentos sonoros de
fachada, para garantir o mesmo valor limite no interior.
De acordo com o “Night Noise Guidelines for Europe” da OMS (2009) os limites estabelecidos assumem
um isolamento sonoro de fachada de 21 dB. Assumindo igual consideração para os limites do
documento “Environmental noise guidelines for the European Region” da OMS (2018), os limites
estabelecidos têm a seguinte equivalência em termos de ruído interior:



23
24
25

Lden,exterior≤45 dB(A)  Lden,interior≤24 dB(A);
Ln,exterior≤ 40 dB(A)  Ln,interior≤19 dB(A).

Alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de junho.
Organização Mundial de Saúde (OMS). Serviço Regional para a Europa
Søndergaard, Lars Sommer; et. al. – Sound insulation of open supply air windows, comparing laboratory and field measurements. Hong

Kong, Internoise 2017

437

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES  RELATÓRIO SÍNTESE
VOLUME II.B – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E SUA EVOLUÇÃO SEM PROJETO
JULHO 2019  VERSÃO 02

De referir, a título exemplificativo da extrema exigência destes valores interiores, que, de acordo com
o n.º 5 do Artigo 13.º do RGR, o denominado Critério de Incomodidade só é aplicável a valores médios
energéticos interiores acima de 27 dB(A). No Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios26, o
limite mais exigente, no interior de quartos, para o ruído proveniente de equipamentos do edifício, é
um valor médio energético, corrigido das caraterísticas tonais e de reverberação, menor ou igual a 27
dB(A). No mesmo Regulamento é estabelecido que o ruído no interior de auditórios (Artigo 10.ºA),
proveniente do exterior (incluindo, portanto, tráfego aéreo), não deve superar 30 dB(A).
Considerando as exigências de isolamento sonoro de fachadas, que evoluíram desde 1987 como
descrito em 5.11.2.1, e admitindo o seu cumprimento, obtêm-se os seguintes limites de ruído
ambiente exterior para cumprimento dos limites de ruído ambiente interior referidos, portanto
valores limite relativamente mais elevados do que os da OMS:






Habitações licenciadas entre 1987 e 2002 (isolamento 25 dB):
o Lden,interior≤24 dB(A)  Lden,exterior ≤ 49 dB(A).
o Ln,interior≤19 dB(A)  Ln,exterior≤ 44 dB(A) .
Habitações licenciadas depois de 2002 (Zona Sensível; isolamento 28 dB):
o Lden,interior≤24 dB(A)  Lden,exterior ≤ 52 dB(A).
o Ln,interior≤19 dB(A)  Ln,exterior≤ 47 dB(A).
Habitações licenciadas depois de 2002 (Zona Mista; isolamento 33 dB):
o Lden,interior≤24 dB(A)  Lden,exterior ≤ 57 dB(A).
o Ln,interior≤19 dB(A)  Ln,exterior≤ 52 dB(A).
o LAeq,interior≤27 dB(A)  LAeq,exterior≤ 60 dB(A).

De notar que existe uma tendência, em Portugal, a considerar que as condições interiores devem ser
garantidas com as janelas e portas do recinto fechadas, como consta no final do capítulo “3.2.3
Localização do microfone (item 8.3 da NP IS0 1996-2)” do documento “Agência Portuguesa do
Ambiente – Guia prático para medições de ruído ambiente - no contexto do Regulamento Geral do
Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. 2011”. Tal facto está inclusive em linha com a Portaria n.º 353A/2013, de 4 de dezembro27, que estabelece os valores mínimos de caudal de ar novo por espaço,
estabelecendo o seguinte: “nos quartos de dormir ou de repouso, a ventilação natural deve ser
assegurada pelo recurso a aberturas na envolvente, nomeadamente grelhas de admissão de ar
autorreguláveis …”.
Finalmente, é de referir que as diretrizes internacionais, sobretudo no que respeita a limites muito
restritivos, não devem ser usadas, em qualquer país, sem a sua devida aceitação e enquadramento
legislativo nacional.
Os limites acústicos legais Portugueses de Zona Mista (ver definição anterior):



26

27

Lden,exterior ≤ 65 dB(A).
Ln,exterior ≤ 55 dB(A).

Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de maio, na sua última redação.
Retificada pela Declaração de Retificação n.º 2/2014, de 31 de janeiro.
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provavelmente aplicáveis à totalidade da área em apreço, são iguais, em termos de limite noturno, ao
denominado interim target do “Night Noise Guidelines for Europe” da OMS, não sendo, portanto,
limites inadequados. Um valor noturno de Ln,exterior≤ 55 dB(A) garante inclusive, grosso modo, para um
isolamento de fachada de 25|33 dB, existente em Portugal respetivamente desde 1987|2002 para
habitação, um valor interior de Ln,exterior≤ 30|22 dB(A).
No Capítulo referente à Saúde Humana devida ao Ruído é detalhada a informação relevante relativa às
diretrizes internacionais, nomeadamente em termos de enquadramento e valores limite de referência.

5.11.3 METODOLOGIA
5.11.3.1 ÁREA DE ESTUDO
A Área de Estudo a considerar para o fator ambiental Ambiente Sonoro corresponde tipicamente à
área de influência acústica, isto é, a área onde se prevê poderem ser ultrapassados os valores limite
acústicos definidos legalmente a nível nacional devido ao Projeto em avaliação.
De acordo com o estabelecido no n.º 4 do Artigo 11.º do RGR relativamente à verificação da
conformidade dos valores limite, para este Projeto em particular, a determinação desta Área depende
de dois fatores: (i) das emissões sonoras previstas devido ao Aeroporto do Montijo (sobrevoo das
aeronaves e, em menor escala, operações aeroportuárias) e ao novo acesso rodoviário e acesso (a
beneficiar) ao Cais do Seixalinho (tráfego rodoviário); e (ii) da classificação acústica (zonas mistas,
zonas sensíveis e zonas sem classificação) dos locais com base nos mapas de ruído municipais, a qual
determina os valores limite acústicos a considerar.
Tal como recomendado em 2.1 da Nota Técnica da APA (2010), para poder definir a Área de Estudo (de
influência do Projeto) há que efetuar a antevisão dos potenciais impactes do Projeto (fase de
construção e fase de exploração), através da identificação: (i) das fontes sonoras e atividades
geradoras de ruído associadas ao Projeto; (ii) do tipo de ruído expectável e quantificação da ordem de
grandeza dos níveis sonoros esperados; e (iii) dos potenciais recetores sensíveis. Recomenda-se ainda
que a definição da área de influência do Projeto deve ter por base uma previsão dos níveis sonoros
gerados pelo mesmo, ainda que preliminar.
Com base nas previsões de níveis sonoros efetuadas para os três anos de referência (2022, 2042 e
2062) foi determinada a respetiva extensão das curvas isofónicas de níveis sonoros. A Área de Estudo,
em termos de impactes diretos, foi definida como a área abrangida pela isolinha Ln,exterior de 45 dB(A),
devido aos sobrevoos das aeronaves no futuro Aeroporto do Montijo no ano 2042 (ano intermédio),
não considerando qualquer evolução tecnológica das aeronaves que lhes confira uma redução dos
níveis de ruído face aos níveis atuais.
Para a definição da Área de Estudo, foi escolhido o parâmetro Ln, e não o parâmetro Lden, porque Ln é o
mais desfavorável (posição de maior segurança).
Para o mesmo efeito, o ano escolhido foi o ano intermédio (2042) e não o ano 2062 por este último ser
um ano demasiado longínquo (40 anos relativamente ao ano de início) o que determina que qualquer
previsão fosse muito incerta dados os muitos fatores imponderáveis. O ano de 2042, sendo um ano
intermédio, acautela a evolução do tráfego prevista e ocorre a 20 anos do ano de início, o que é
considerado suficiente. Por outro lado, para que a opção do ano de 2042 fosse o mais desfavorável
possível, por segurança, para a definição da Área de Estudo, assumiu-se que até esse ano intermédio
não existiria qualquer evolução tecnológica das aeronaves.
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Note-se que a emissão sonora das aeronaves foi sendo alterada ao longo do tempo, com valores cada
vez mais reduzidos. Os aviões há 40, 20, ou 10 anos atrás, eram mais ruidosos do que os aviões atuais,
como se atesta no capítulo referente aos impactes, onde é apresentada comparação entre os níveis
sonoros de LAFmax em 1977/1978 e em 2018, na envolvente do AHD- Lisboa, existindo uma redução de
18 dB. É, assim, expectável que os aviões futuros sejam menos ruidosos que os atuais. A não
consideração, por segurança, deste fator, denomina-se neste Estudo por: “sem evolução tecnológica”
(SET).
Apesar de os limites acústicos legais aplicáveis apontarem para a isolinha de
Ln,exterior = 55 dB(A) (limite de Zona Mista), foi escolhida uma Área de Estudo mais abrangente [isolinha
de Ln,exterior = 45 dB(A)], para ter também em conta a tendência internacional de requisitos mais
exigentes, ainda que não consolidados e não totalmente consensuais.
A Área de Estudo considerada para os sobrevoos [área até a isolinha de Ln,exterior = 45 dB(A), em
2042SET] e os fatores de segurança assumidos (nomeadamente a não evolução tecnológica da
emissão sonora das aeronaves) deverão fazer assim com que, de facto, seja nessa área que possam
ocorrer impactes devido ao ruído dos sobrevoos do Aeroporto do Montijo. Esta metodologia permite
também incluir Zonas Sensíveis (limite legal de Ln,exterior = 45 dB(A)) que venham eventualmente a ser
definidas, embora tal se afigure como pouco provável, e está em linha com a Regra de Boa Prática da
Agência Portuguesa do Ambiente (referida atrás), apenas aplicável para valores superiores a 45 dB(A).
Para a avaliação dos impactes indiretos do tráfego rodoviário de acesso decorrente do Projeto foi
definida uma área considerada suficiente entre os limites da atual BA6 e o acesso à Ponte Vasco da
Gama, por corresponder à zona mais provável de afetação acústica devido às expectáveis alterações
no tráfego rodoviário devido ao Aeroporto do Montijo e à zona onde incidiu o Estudo de Tráfego
efetuado, e que abrange os vários recetores sensíveis considerados para análise na envolvente (ver
subcapítulo 5.11.3.2). Esta área inclui ainda o novo acesso rodoviário de acesso ao Aeroporto do
Montijo, do qual serão avaliados os impactes diretos.
A Área de Estudo definida que compreende as duas subáreas consideradas (Aeroporto do Montijo e
acessos) inclui os seguintes concelhos:


Zona dos sobrevoos:
o Moita, Barreiro, Seixal (este último numa área marginal) e Montijo (apenas a área da
BA6).
O concelho de Sesimbra é também apresentado nos desenhos para enquadramento da
localização, embora estejam fora da Área de Estudo.



Zona da afetação do tráfego rodoviário:
o Montijo e Alcochete.

5.11.3.2 FONTES SONORAS, SITUAÇÕES E RECETORES SENSÍVEIS
A identificação das fontes sonoras relevantes existentes na situação atual foi efetuada com base na
ocupação do solo, por recurso a consulta de cartografia, ortofotomapas e observação in situ.
As fontes sonoras identificadas tiveram em consideração as infraestruturas de transporte rodoviário,
ferroviário e aéreo (base militar), instalações industriais, atividades comerciais e/ou serviços,
atividades de lazer e outras contribuintes para o ambiente acústico na situação de referência.
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Na Área de Estudo foram identificados os recetores sensíveis28, que abrangem as habitações e os
equipamentos como jardins de infância, escolas, unidades de saúde/hospitalares, parques, ou fóruns
culturais, e onde se incluem os grupos de população vulneráveis.
De acordo com o documento da OMS “Guidelines for community Noise, WHO, 1999”, os grupos
vulneráveis do ponto de vista da exposição ao ruído incluem pessoas com capacidades pessoais
diminuídas (pessoas idosas, doentes ou com depressão), pessoas que realizam tarefas cognitivas
complexas, como aprendizagem da leitura, pessoas cegas ou com deficiências/dificuldades auditivas,
fetos, bebés e crianças de tenra idade, e idosos em geral. Estes grupos vulneráveis podem ter uma
menor capacidade para lidar com os impactes da exposição ao ruído e estarem, assim, sob um risco
acrescido de efeitos negativos. A seleção dos Recetores Sensíveis efetuada garante a inclusão destes
grupos de população.
No conjunto dos recetores sensíveis foi ainda efetuada a individualização dos que correspondem a
equipamentos ou afins onde pode permanecer um conjunto mais alargado de pessoas, os quais foram
designados como Recetores Especialmente Sensíveis. Apesar de não existir esta distinção na legislação
relativa ao ruído, considerou-se adequado efetuá-la de modo a melhor caracterizar o ambiente sonoro
e a população que estará exposta ao ruído devido ao Projeto.
De modo a possibilitar a caracterização específica da Área de Estudo e sua envolvente imediata foram
delimitadas e organizadas diferentes zonas consideradas representativas de acordo com a
proximidade geográfica dos Recetores Sensíveis identificados, e que refletem determinadas condições.
A cada uma destas várias zonas delimitadas foi atribuída a designação de “Situação”, a qual integra um
conjunto organizado de recetores sensíveis (habitações e equipamentos). É objetivo da definição das
Situações englobar todos os Recetores Sensíveis existentes dentro da Área de Estudo.
No caso específico da zona urbana do Montijo (Situação S15, caracterizada mais à frente), apesar de o
perímetro de limitação da Situação envolver toda essa zona, os Recetores Especialmente Sensíveis
identificados concentram-se na periferia não ribeirinha, por ser aí que o Estudo de Tráfego prevê
alterações de tráfego, portanto, por ser apenas aí – não no interior da cidade – que se prevê
possibilidade de afetação acústica.
Para cada Situação, foram ainda identificadas as cotas mais elevadas e os edifícios de maior altura
dada a relevância de tal facto, sobretudo para as zonas de sobrevoo. Com base em informação dos
Censos 2011, foi ainda possível identificar o número total e faixas etárias dos residentes, o número
total de edifícios, e respetivos anos de construção e número de pisos, para cada Situação. Esta
informação é relevante não só para análise da propagação do ruído como também para a avaliação da
população exposta ao ruído nos locais em apreço.

5.11.3.3 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO ATUAL
A caracterização do ambiente sonoro foi efetuada com base no seguinte:



28

Informação constante dos mapas de ruído existentes para os concelhos abrangidos pela Área
de Estudo identificada, mediante consulta aos municípios respetivos;
Resultados do programa de medições acústicas in situ definido para caracterização da situação
atual na Área de Estudo.

Recetor sensível é definido na alínea q) do Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, como “o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou

similar ou espaço de lazer, com utilização humana”.
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A caracterização do ambiente sonoro foi efetuada tendo por base a identificação prévia das fontes
sonoras, dos recetores sensíveis e das situações, as quais integram os vários conjuntos de recetores
sensíveis definidos.
A seleção dos pontos de medição de ruído na Área de Estudo foi realizada de modo a contemplar:




Os locais onde se prevê os níveis sonoros mais elevados no futuro devido ao Projeto (na
aceção global, incluindo o projeto do Aeroporto do Montijo e os projetos relativos aos acessos
rodoviários) no conjunto dos recetores sensíveis identificados (Recetores Especialmente
Sensíveis e zonas habitacionais); e
Os locais onde se prevê/identificam níveis sonoros atuais mais reduzidos com base na
aplicação da denominada RBP constante da Nota Técnica da APA (2010).

A distribuição de pontos de medição tem em conta não só estes critérios de incidência como também
uma distribuição ao longo de toda a Área de Estudo.
Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996:
Acústica: Descrição e medição do ruído ambiente (2011), Partes 1 e 2, e no Guia prático para medições
de ruído ambiente no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996
(outubro 2011). Os resultados foram interpretados de acordo com os limites estabelecidos no RGR em
vigor, no que corresponde ao denominado Critério de Exposição Máxima (Artigo 11.º do RGR).
As medições foram efetuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado,
nomeadamente a um Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo
Master, nº de Série 61134 e respetivo calibrador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683822.
Relativamente aos valores mínimos dos níveis sonoros dos locais, pese embora a tentativa de
caracterização também de zonas com níveis sonoros mais reduzidos (no sentido da aplicação da RBP
da APA), em algumas situações a informação obtida, por medição ou por Mapa de Ruído, não é
representativa dos níveis sonoros mínimos dessas situações. Considera-se assim necessário e
adequado efetuar uma abordagem geral aos valores mínimos possíveis, tendo em conta a definição de
Ruído Ambiente da alínea s) do Artigo 3.º (Definições) do RGR: “o ruído global observado numa dada
circunstância num determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da
vizinhança próxima ou longínqua do local considerado”.
Face a esta definição, julga-se que os valores mínimos das Situações estão “limitados” pela
probabilidade anual de ocorrência de condições atmosféricas “mais ruidosas” (vento e/ou chuva).
De acordo com a informação estatística da PORDATA29, ocorreram em 2017, na região de Lisboa, 290
dias sem chuva. Afigura-se assim poder considerar-se que ocorreram 365-290=75 dias com chuva.
Admitindo que o valor médio energético dos níveis sonoros, nos dias de chuva, é de
50 dB(A) (valor considerado para chuva moderada no site https://audiologyweb.s3.amazonaws.com/migrated/NoiseChart_Poster-%208.5x11.pdf_5399b289427535.32730
330.pdf), então a média energética anual – admitindo, por segurança, a inexistência de qualquer ruído
nos 290 dias sem chuva – é dada por:
10log((75/365)*10^(50/10)) 43 dB(A)

29

https://www.pordata.pt/Portugal/N%C3%BAmero+de+dias+sem+chuva-1071-10207
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Afigura-se adequado assim considerar como valor mínimo seguro de ruído ambiente, na região de
Lisboa, um valor de


Ln = 40 dB(A).

Para os períodos diurno e do entardecer são expetáveis valores mínimos mais elevados, dada a usual
existência de maior movimentação humana, quer em meio urbano (tipicamente tráfego) quer em
meio rural (atividades agrícolas e fonação animal).
O documento “Gjestland, Truls - Background noise levels in Europe. SINTEF ICT, 2008” propõe a
determinação dos valores residuais com base nos valores da densidade populacional (população por
km2; ). Considera-se assim segura a seguinte equação adaptada do documento referido:
Ld = 13 + 10log() com Ld ≥ 47 dB(A)
O valor mínimo de 47 dB(A) considerado para Ld, baseia-se no facto de, assumindo a ocorrência de
valores de cerca de 60 dB(A) (normalmente considerados para a conversação humana) em pelo menos
5% das 13 horas do período diurno, resultando no seguinte valor, da ordem de grandeza do valor
mínimo de Ld obtido nas medições in situ:
10log(0.05*10^(60/10))  47 dB(A).

5.11.3.4 PARÂMETROS ACÚSTICOS
Apresenta-se em seguida o significado dos parâmetros acústicos e de tipos de ruído utilizados, de
acordo com as respetivas definições do Artigo 3.º do RGR:


j) «Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden)» o indicador de ruído, expresso em
dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:
1

𝐿𝑑

𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 × log 24 [13 × 10 10 + 3 × 10









𝐿𝑒 +5
10

+ 8 × 10

𝐿𝑛 +10
10

];

l) «Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado
durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano;
m) «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa duração,
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente,
determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano;
n) «Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração,
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente,
determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano;
p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de
modo a abranger as atividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos:
i) Período diurno — das 7 às 20 horas;
ii) Período do entardecer — das 20 às 23 horas;
iii) Período noturno — das 23 às 7 horas;
s) «Ruído ambiente» o ruído global observado numa dada circunstância num determinado
instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou
longínqua do local considerado;
t) «Ruído particular» o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente
identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora;
u) «Ruído residual» o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para
uma situação determinada.
443

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES  RELATÓRIO SÍNTESE
VOLUME II.B – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E SUA EVOLUÇÃO SEM PROJETO
JULHO 2019  VERSÃO 02

5.11.4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO ATUAL
5.11.4.1 ÁREA DE ESTUDO
A Área de Estudo, definida de acordo com o descrito no subcapítulo 5.11.3.1, compreende as duas
subáreas consideradas (Aeroporto do Montijo e acessos) e é representada no Desenho 7.1 constante
do Volume IV - Anexo Cartográfico, à escala 1:75 000. Neste desenho é possível verificar que a área de
análise abrange, como já apresentado, os seguintes concelhos:


Zona dos sobrevoos:
o Moita, Barreiro, Seixal (este último numa área marginal) e Montijo (apenas a área da BA6)



Zona da afetação do tráfego rodoviário:
o Montijo e Alcochete.

A Área de Estudo compreende zonas habitacionais, atividades comerciais e de serviços vários,
equipamentos escolares, unidades de saúde, estabelecimentos prisionais, áreas recreacionais, zonas
industriais, a Base Aérea BA6, entre outros.
É possível verificar que na Zona dos sobrevoos, apenas existem Recetores Sensíveis a sul da Pista do
Aeroporto do Montijo (Pista 01/19), a partir de cerca de 3 km da pista (à exceção da zona de
dormitórios da atual BA6, e que não será analisada no presente Estudo, por corresponder a zona
profissional/militar30), pois a norte e a sul (a menos de 3 km da pista) a Área de Estudo interseta zonas
sem população (rio, zona de salinas, zona industrial do Barreiro, etc.).
A Área de Estudo da afetação do tráfego rodoviário começa a partir de cerca de 2 km, a nascente, da
pista do Aeroporto do Montijo, pois é até aí que chegam os limites atuais da BA6, não existindo
população no interior.
A Área de Estudo encontra-se ainda particularizada a uma maior escala nos Desenhos 7.2 a 7.4 (folhas
A a E, para cada um destes) do Volume IV - Anexo Cartográfico.
Na Figura 5.210 e Figura 5.211 apresentam-se imagens do Desenho 7.1, do Volume IV – Anexo
Cartográfico, ilustrando, respetivamente, os concelhos/freguesias abrangidos na zona dos sobrevoos e
na zona da afetação do tráfego rodoviário, bem como as Situações que são identificadas em 5.11.4.3.

30

Esta zona foi caracterizada na Situação S08 identificada em 5.11.4.3, mais à frente.
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Figura 5.210 – Situações e concelhos/freguesias na Zona dos sobrevoos
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Figura 5.211 – Situações e concelhos/freguesias na Zona de afetação de tráfego rodoviário
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5.11.4.2 FONTES SONORAS ATUAIS
No local de implantação do futuro Aeroporto do Montijo, do futuro novo acesso rodoviário ao mesmo
e ao acesso ao Cais do Seixalinho que será alvo de beneficiação, e sua envolvente, correspondente à
Área de Estudo, existem atualmente as seguintes principais fontes de ruído:







Tráfego das vias rodoviárias envolventes;
Movimentação de pessoas em zonas de lazer e outras;
Tráfego fluvial;
Atividades agrícolas e industriais;
Operações terrestres militares da BA6;
Sobrevoo das aeronaves e helicópteros militares que aterram e descolam da BA6.

5.11.4.3 SITUAÇÕES E RECETORES SENSÍVEIS
As designadas Situações e os vários Recetores Especialmente Sensíveis foram identificados de acordo
com o descrito em 5.11.3.2, e encontram-se representados nos Desenhos 7.2A a 7.2C (Zona dos
sobrevoos: Moita e Barreiro, e ainda Seixal e Sesimbra) e nos Desenhos 7.2D e 7.2E (Zona da afetação
de tráfego rodoviário: Montijo e Alcochete), constantes do Volume IV - Anexo Cartográfico, a escala
mais pormenorizada (1:10 000).
Na tabela seguinte é apresentada a descrição de cada uma das 16 Situações, com identificação para
cada uma destas dos Recetores Especialmente Sensíveis, das freguesias abrangidas, a área (km2), da
cota mais elevada, dos Edifícios de maior altura (EA), número total e faixas etárias dos residentes,
número de edifícios, e respetivos anos de construção e número de pisos. É também identificado em
que Mapa de Ruído (município) cada Situação se encontra abrangida (ver também subcapítulo
5.11.4.4).
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Tabela 5.93 – Descrição e Caracterização das Situações identificadas para o Ruído

DESCRIÇÃO DA Sn

RECETORES ESPECIALMENTE
SENSÍVEIS (Rn)

PONTOS
MEDIÇÃO
(Pn)

MAPAS DE
RUÍDO

FREGUESIAS

SITUAÇÃO S01 (Zona de sobrevoos)
Conjunto relativamente
denso de Recetores
Sensíveis, maioritariamente
habitações, com várias
atividades comerciais e de
serviços nas proximidades,
no interior da Situação
(cafés, pastelarias,
farmácias, lojas, etc.), e,
fora da Situação, com área
industrial a norte,
hipermercados (Continente,
LIDL, Pingo Doce) e Bomba
de Combustível da Galp.
Probabilidade de
classificação acústica como
Zona Mista
Atualmente: Zona não
classificada.

Barreiro:
R01: Jardim de Infância “Jardim
dos Príncipes”
R02: Unidade de Saúde Familiar
do Lavradio;
R03: Escola Básica n.º 1 do
Lavradio;
R04: Cooperativa de Educação e
Reabilitação de Crianças
Inadaptadas da Moita e Barreiro;
R05: Espaço Educativo do
Lavradio
R06: Escola Básica n.º 2 do
Lavradio.
R07: NÓS - Associação de Pais e
Técnicos para a Integração do
Deficiente
R08: Escola Básica Álvaro Velho
R09: Colégio “Companhia do
Bebé”

P01
P02
P03

Barreiro
Moita

Maioritariamente:
União das Freguesias
de Barreiro e Lavradio
(concelho do Barreiro)
Marginalmente (zona
nordeste):
União das Freguesias
de Baixa da Banheira e
Vale da Amoreira
(concelho da Moita)

Idade dos Residentes (anos)

Área
2
(km )

Cota mais
elevada (m)

Edifícios de
maior Altura
(EA)

N.º de
Residentes

19

20 a 64

≥65

0.7

20

EA01: 11 pisos
EA02: 10 pisos

9 200

17%

56%

26%

Ano de construção dos Edifícios

Número de pisos dos Edifícios

N.º total
Edifícios

1990

1991 a 2005

≥2006

1a2

3a4

≥5

1 100

97%

3%

1%

48%

44%

8%

448

DESCRIÇÃO DA Sn

RECETORES ESPECIALMENTE
SENSÍVEIS (Rn)

PONTOS
MEDIÇÃO
(Pn)

MAPAS DE
RUÍDO

FREGUESIAS

SITUAÇÃO S02 (Zona de sobrevoos)
Conjunto relativamente
denso de Recetores Sensíveis,
maioritariamente habitações,
com várias atividades
comerciais e de serviços nas
proximidades (cafés,
farmácias, lojas, etc.),
incluindo o hipermercado
Continente e a Escola de
Ténis da Moita.
Probabilidade de classificação
acústica como Zona Mista
Atualmente: Zona não
classificada.

Moita:
R10: Parque da Moita
R11: Escola de Ténis da Moita e
Associação de Reformados
Pensionistas e Idosos da Zona
Norte de Baixa da Banheira
R12: Escolas Básicas n.º 2 e n.º 3
de Baixa da Banheira
R13: Parque José Afonso;
R14: Fórum Cultural José Manuel
Figueiredo;
R79: Centro de Saúde de Baixa da
Banheira .

Cota mais
elevada (m)

Edifícios de
maior
Altura (EA)

N.º de Residentes

0,6

19 m

EA03: 5 pisos
EA04: 5 pisos
EA05: 5 pisos

7 200

900

Moita

União das Freguesias
de Baixa da Banheira
e Vale da Amoreira
(concelho da Moita)

Idade dos Residentes (anos)

Área
2
(km )

N.º total
Edifícios

P04
P05
P06
P07
P08

19

20 a 64

≥65

17%

60%

23%

Ano de construção dos Edifícios
1990

1991 a
2005

≥2006

90%

9%

1%

Número de pisos dos Edifícios
1a2
39%

3a4

≥5

59%

2%
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DESCRIÇÃO DA Sn

RECETORES ESPECIALMENTE
SENSÍVEIS (Rn)

PONTOS
MEDIÇÃO
(Pn)

MAPAS DE
RUÍDO

FREGUESIAS

SITUAÇÃO S03 (Zona de sobrevoos)
Conjunto relativamente
denso de Recetores
Sensíveis, maioritariamente
habitações, com várias
atividades comerciais e de
serviços nas proximidades
(cafés, farmácias, lojas,
etc.), incluindo o “Recheio
Cash& Carry”, os
hipermercados ALDI e LIDL
de Stº André e o Parque
Industrial Quinta das
Rebelas a sul.
Probabilidade de
classificação acústica como
Zona Mista
Atualmente: Zona não
classificada.

Barreiro:
R15: Escola Básica n.º 6 do
Barreiro
R16: Escola Básica Padre Abílio
Mendes
R17: Escola Secundária Augusto
Cabrita
R18: Escola Básica Nº 5 do
Barreiro
R19: Centro Hospitalar Barreiro
Montijo
R20: Escola Básica n.º 9 do
Barreiro
R21: Colégio “O Carinho” e
Colégio “Minerva”
R22: Centro de Atividades
Ocupacionais da NÓS
R23: Escola Secundária de
Casquilhos
R24: Escola Básica Quinta Nova
da Telha
R25: Auditório Municipal Augusto
Cabrita
R26: Cantinho Alegre da Infância
R27: Parque da Cidade
R28: Creche e Jardim de Infância
“Os Reguilas”
R29: Jardim de Infância Bairro 25
de Abril
R30: Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos
de Quinta da Lomba
R31: Centro de Saúde de Quinta
da Lomba
R32: Escola Básica n.º 1 Telha
Nova
R33: Escola Secundária de Santo
André

P09

Barreiro

União de Freguesias
de Alto do Seixalinho,
Santo André e
Verderena (concelho
do Barreiro)

Idade dos Residentes (anos)

Área
2
(km )

Cota mais
elevada (m)

Edifícios de
maior Altura
(EA)

N.º de
Residentes

19

20 a 64

≥65

2.3

46 m

EA06: 14 pisos
EA07: 12 pisos

23 200

18%

60%

21%

Ano de construção dos Edifícios

N.º total
Edifícios

1990

1991 a 2005

2 400

82%

15%
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Número de pisos dos Edifícios

≥2006

1a2

3a4

≥5

3%

45%

38%

17%

DESCRIÇÃO DA Sn

RECETORES ESPECIALMENTE
SENSÍVEIS (Rn)

PONTOS
MEDIÇÃO
(Pn)

MAPAS DE
RUÍDO

FREGUESIAS

SITUAÇÃO S04 (Zona de sobrevoos)
Conjunto relativamente
denso de Recetores
Sensíveis, maioritariamente
habitações, com várias
atividades comerciais e de
serviços nas proximidades
(cafés, farmácias, lojas, etc.),
incluindo o Continente de
Alhos Vedros e o Mini Preço
da Estrada da Amizade.
Probabilidade de
classificação acústica como
Zona Mista
Atualmente: Zona não
classificada.

Barreiro:
R34: Grupo Desportivo Fabril do
Barreiro
R37: “Xi Coração” Jardim
Infantil
R40: Colégio Refúgio dos
Fidalguinhos
R41: Escola Superior de
Tecnologia do Barreiro
R44: Escola Básica dos
Fidalguinhos
Moita:
R35: Escola Básica n.º 4 da
Baixa da Banheira
R36: Escola Básica n.º 6 de
Baixa da Banheira e Centro de
Convívio dos Reformados e
Idosos da Vila de Baixa da
Banheira
R38: Escola EB 2,3 D. João I e
EB1 n.º 5 de Baixa da Banheira
R39: Escola Básica n.º 1 da
Baixa da Banheira
R42: Unidade de Saúde Familiar
de Vale da Amoreira
R43: Escola Mouzinho da
Silveira
R45: Escola Básica n.º 1 do Vale
da Amoreira
R46: Escola Vale Da Amoreira
R47: Escola Secundária da Baixa
da Banheira
R48: Escola Básica do 1º
Ciclo/Jardim de Infância Vale da
Amoreira nº2
R49: Centro Local de Apoio à
Integração de Migrantes;
Centro de Dia e ATL do Vale da
Amoreira e Centro de
Reformados e Idosos do Vale da
Amoreira
R80: EB1 n.º 3 de Baixa da
Banheira

P10
P11
P12
P13
P14

Moita
Barreiro

Maioritariamente:
União das Freguesias
de Baixa da Banheira
e Vale da Amoreira
(concelho da Moita)
Marginalmente (zona
noroeste):
União das Freguesias
de Barreiro e
Lavradio (concelho
do Barreiro)
Marginalmente (zona
sudeste): Freguesia
de Santo António da
Charneca (concelho
do Barreiro)

Idade dos Residentes (anos)

Área
2
(km )

Cota mais
elevada (m)

Edifícios de
maior Altura
(EA)

N.º de
Residentes

19

20 a 64

≥65

2.8

40 m

EA08: 12 pisos

28 500

24%

62%

14%

Ano de construção dos Edifícios

Número de pisos dos Edifícios

N.º total
Edifícios

1990

1991 a 2005

≥2006

1a2

3a4

≥5

3 300

78%

20%

2%

58%

31%

11%
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DESCRIÇÃO DA Sn

RECETORES ESPECIALMENTE
SENSÍVEIS (Rn)

PONTOS
MEDIÇÃO
(Pn)

MAPAS DE
RUÍDO

FREGUESIAS

SITUAÇÃO S05 (Zona de sobrevoos)
Conjunto relativamente
denso de Recetores
Sensíveis, maioritariamente
habitações, com várias
atividades comerciais e de
serviços nas proximidades
(cafés, farmácias, lojas,
etc.), incluindo os
Hipermercados Pingo Doce,
Intermarché e Minipreço
da EM 510.
Probabilidade de
classificação acústica como
Zona Mista
Atualmente: Zona não
classificada.

Barreiro:
R50: EB1/ JI da Vila Chã
R51: “Chupetas e Canetas” –
Berçário e Creche
R52: Unidade de Saúde Familiar
Santo António da Charneca
R53: Escola Básica e Secundaria
de Santo António da Charneca
R54: Jardim de Infância
“Reguilas II”
R55: Escola Básica nº 2 de Santo
António da Charneca
R56: EB de Santo António da
Charneca

P15
P16

Moita
Barreiro

Maioritariamente:
Freguesia de Santo
António da Charneca
(concelho do
Barreiro)
Marginalmente (zona
noroeste):
União das Freguesias
de Baixa da Banheira
e Vale da Amoreira
(concelho da Moita)

Idade dos Residentes (anos)

Área
2
(km )

Cota mais
elevada (m)

Edifícios de
maior Altura
(EA)

N.º de
Residentes

19

1,2

54 m

EA09: 11 pisos

7 700

24%

Ano de construção dos Edifícios

20 a 64

≥65

63%

12%

Número de pisos dos Edifícios

N.º total
Edifícios

1990

1991 a 2005

≥2006

1a2

3a4

≥5

900

64%

30%

6%

65%

24%

12%

SITUAÇÃO S06 (Zona de sobrevoos)
Conjunto de Recetores
Sensíveis, com zonas mais
densas e zonas menos
densas (dispersas),
maioritariamente
habitações, com várias
atividades comerciais e de
serviços nas proximidades
(cafés, farmácias, lojas,
etc.), incluindo o
Continente da Rua de St.º
António e a Zona Industrial
de Palhais

Barreiro:
R57: Jardim de Infância
“Brincadeiras ao Cubo”
R58: Parque dos Infantes Jardim de Infância
R59: Creche Rainha D. Leonor
R60: Centro de Ação Social de
Palhais
R61: Escola Básica de Palhais
R62: Escola de Fuzileiros

P17
P18

Barreiro

Maioritariamente:
União das Freguesias
de Palhais e Coina
(concelho do
Barreiro)
Marginalmente (zona
norte):
União das Freguesias
de Alto do Seixalinho,
Santo André e
Verderena (concelho
do Barreiro)

Probabilidade de
classificação acústica como
Zona Mista
Atualmente: Zona não
classificada.
Área
2
(km )

Cota mais
elevada (m)

1,7

52 m

Edifícios de
maior Altura
(EA)
EA10: 7 pisos
EA11: 8 pisos

Idade dos Residentes (anos)

N.º de
Residentes

19

20 a 64

≥65

2 100

23%

63%

13%

Ano de construção dos Edifícios

Número de pisos dos Edifícios

N.º total
Edifícios

1990

1991 a 2005

≥2006

1a2

3a4

≥5

600

54%

37%

9%

74%

20%

6%
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DESCRIÇÃO DA Sn

PONTOS
MEDIÇÃO
(Pn)

RECETORES ESPECIALMENTE
SENSÍVEIS (Rn)

MAPAS DE
RUÍDO

FREGUESIAS

SITUAÇÃO S07 (Zona de sobrevoos)
Conjunto relativamente
disperso de Recetores
Sensíveis, maioritariamente
habitações, com várias
atividades comerciais e de
serviços nas proximidades
(cafés, farmácias, lojas,
etc.), incluindo a Zona
Industrial de Coina.

Barreiro:
R63: Centro de Assistência à
Terceira Idade de Coina
R64: Escola Básica de Coina

P19

Barreiro

União das Freguesias
de Palhais e Coina
(concelho do
Barreiro)

Probabilidade de
classificação acústica como
Zona Mista
Atualmente: Zona não
classificada.
Idade dos Residentes (anos)

Área
2
(km )

Cota mais
elevada (m)

Edifícios de
maior Altura
(EA)

N.º de
Residentes

19

20 a 64

≥65

0,8

31 m

EA12: 6 pisos.

700

25%

61%

14%

N.º total
Edifícios

1990

1991 a 2005

≥2006

1a2

3a4

≥5

76%

12%

12%

60%

32%

8%

Ano de construção dos Edifícios

100
SITUAÇÃO S08

Número de pisos dos Edifícios

31

Base Aérea do Montijo
(BA6), com zona de
dormitórios

Área
2
(km )

Cota mais
elevada (m)

0,5

9m

Montijo:
R65: Base Aérea BA6 do
Montijo
Edifícios de
maior Altura
(EA)

P20a
P20b

Montijo

União das Freguesias
de Montijo e
Afonsoeiro (concelho
do Montijo)

Idade dos Residentes (anos)

N.º de
Residentes

19

20 a 64

≥65

*

*

*

*

2 pisos

Ano de construção dos Edifícios

Número de pisos dos Edifícios

N.º total
Edifícios

1990

1991 a 2005

≥2006

1a2

3a4

≥5

*

*

*

*

*

*

*

* Zona da Base Aérea do Montijo sem informação nos Censos 2011.

31

Esta Situação foi analisada para caracterização da Situação Atual (Situação de Referência), contudo não será tida em conta na Situação
Futura uma vez que integra apenas edifícios de caráter profissional/militar, cuja eventual necessidade de gestão de ruído no futuro será
efetuada em outro âmbito que não o deste EIA.
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DESCRIÇÃO DA Sn

RECETORES ESPECIALMENTE
SENSÍVEIS (Rn)

PONTOS
MEDIÇÃO
(Pn)

MAPAS DE
RUÍDO

FREGUESIAS

SITUAÇÃO S09 (Zona de afetação rodoviária)


Conjunto muito disperso de
Recetores Sensíveis
(habitações), com várias
atividades comerciais e de
serviços nas proximidades
(maioritariamente armazéns
e afins), incluindo as
atividades da Base Aérea do
Montijo (BA6).

P21

Montijo

União das Freguesias de
Montijo e Afonsoeiro
(concelho do Montijo)

Probabilidade de classificação
acústica como Zona Mista
Atualmente: Zona não
classificada.
Área
2
(km )

Cota mais
elevada (m)

0,5

12 m

Edifícios de
maior
Altura (EA)

Idade dos Residentes (anos)

N.º de
Residentes

19

20 a 64

≥65

27

37%

56%

7%

1 piso

Ano de construção dos Edifícios

Número de pisos dos Edifícios

N.º total
Edifícios

1990

1991 a 2005

≥2006

1a2

3a4

≥5

6

80%

20%

0

100%

0

0

SITUAÇÃO S10 (Zona de afetação rodoviária)


Conjunto muito disperso de
Recetores Sensíveis
(habitações), com várias
atividades comerciais e de
serviços nas proximidades
(maioritariamente armazéns
e afins), incluindo as
atividades da Base Aérea do
Montijo (BA6).

P22

Montijo

União das Freguesias de
Montijo e Afonsoeiro
(concelho do Montijo)

Probabilidade de classificação
acústica como Zona Mista
Atualmente: Zona não
classificada.
Área
2
(km )

Cota mais
elevada (m)

0,2

12 m

Edifícios de
maior
Altura (EA)

Idade dos Residentes (anos)

N.º de
Residentes

19

20 a 64

≥65

51

22%

63%

16%

1 Piso

Ano de construção dos Edifícios

Número de pisos dos Edifícios

N.º total
Edifícios

1990

1991 a 2005

≥2006

1a2

3a4

≥5

16

67%

27%

7%

100%

0%

0%
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DESCRIÇÃO DA Sn

RECETORES ESPECIALMENTE
SENSÍVEIS (Rn)

PONTOS
MEDIÇÃO
(Pn)

MAPAS DE
RUÍDO

FREGUESIAS

SITUAÇÃO S11 (Zona de afetação rodoviária)
Conjunto de Recetores
Sensíveis
(maioritariamente
habitações), com parte
mais densa e parte mais
dispersa, com várias
atividades comerciais e de
serviços nas proximidades
(Cafés, farmácias, lojas,
armazéns, etc.), incluindo
as atividades da Base Aérea
do Montijo (BA6).

Alcochete:
R66: Unidade de Cuidados
Saúde Personalizados do
Samouco
R67: Sociedade Filarmónica
Labor Samouquense
R68: Jardim de Infância do
Samouco.

P23
P24

Montijo
(Alcochete
sem Mapa de
Ruído)

Freguesia de Samouco
(concelho de Alcochete)
Marginalmente (zona
sul):
União das Freguesias de
Montijo e Afonsoeiro
(concelho do Montijo)

Probabilidade de
classificação acústica como
Zona Mista
Atualmente: Zona não
classificada.
Área
2
(km )

Cota mais
elevada (m)

0,5

15 m

Edifícios de
maior Altura
(EA)
4 pisos

Idade dos Residentes (anos)

N.º de
Residentes

19

20 a 64

≥65

2737

22%

62%

16%

Ano de construção dos Edifícios

N.º total
Edifícios

1990

1991 a 2005

702

76%

20%

Número de pisos dos Edifícios

≥2006

1a2

3a4

≥5

4%

84%

16%

0%

Montijo
(Alcochete
sem Mapa de
Ruído)

Parcialmente (zona
norte):
Freguesia do Samouco
(concelho de Alcochete)
Parcialmente (zona sul):
União das Freguesias de
Montijo e Afonsoeiro
(concelho do Montijo)

SITUAÇÃO S12 (Zona de afetação rodoviária)


Conjunto de Recetores
Sensíveis
(maioritariamente
habitações), com parte
mais densa e parte mais
dispersa, com várias
atividades comerciais e de
serviços nas proximidades
(Cafés, farmácias, lojas,
armazéns, etc.).

P25

Probabilidade de
classificação acústica como
Zona Mista
Atualmente: Zona não
classificada.
Área
2
(km )

Cota mais
elevada (m)

0,2

11 m

Edifícios de
maior Altura
(EA)

Idade dos Residentes (anos)

N.º de
Residentes

19

20 a 64

≥65

325

26%

60%

15%

3a4

≥5

0%

0%

2 pisos

Ano de construção dos Edifícios

Número de pisos dos Edifícios

N.º total
Edifícios

1990

1991 a 2005

≥2006

1a2

134

48%

50%

2%

100%
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DESCRIÇÃO DA Sn

RECETORES ESPECIALMENTE
SENSÍVEIS (Rn)

PONTOS
MEDIÇÃO
(Pn)

MAPAS DE
RUÍDO

FREGUESIAS

SITUAÇÃO S13 (Zona de afetação rodoviária)


Conjunto disperso de
Recetores Sensíveis
(maioritariamente
habitações), com várias
atividades comerciais, de
serviços e agrícolas nas
proximidades
(maioritariamente armazéns
e afins).

P26

Montijo
Mapa
Estratégicos de
Ruído da A12
(Ponte Vasco
Gama)
(Alcochete sem
Mapa de Ruído)

Probabilidade de
classificação acústica como
Zona Mista
Atualmente: Zona não
classificada.
Área
2
(km )

Cota mais
elevada (m)

0,5

19 m

Edifícios de
maior Altura
(EA)

Parcialmente (zona
poente):
Freguesia do Samouco
(concelho de Alcochete)
Parcialmente (zona
nascente sul):
União das Fregue-sias de
Montijo e Afonsoeiro (concelho do Montijo)
Parcialmente (zona
nascente norte):
Freguesia de S. Francisco
(concelho de Alcochete)

Idade dos Residentes (anos)

N.º de
Residentes

19

20 a 64

≥65

63

21%

56%

23%

2 pisos

Ano de construção dos Edifícios

Número de pisos dos Edifícios

N.º total
Edifícios

1990

1991 a 2005

≥2006

1a2

3a4

≥5

27

82%

11%

7%

100%

0

0

SITUAÇÃO S14 (Zona de afetação rodoviária)


Conjunto disperso de
Recetores Sensíveis
(maioritariamente
habitações), com várias
atividades comerciais, de
serviços e agrícolas nas
proximidades
(maioritariamente armazéns
e afins).

P27
P28
P29

Montijo

União das Freguesias de
Montijo e Afonsoeiro
(concelho do Montijo)

Probabilidade de
classificação acústica como
Zona Mista
Atualmente: Zona não
classificada.
Área
2
(km )

Cota mais
elevada (m)

1,2

24

Edifícios de
maior Altura
(EA)

Idade dos Residentes (anos)

N.º de
Residentes

19

20 a 64

≥65

202

21%

59%

20%

2 pisos

Ano de construção dos Edifícios

Número de pisos dos Edifícios

N.º total
Edifícios

1990

1991 a 2005

≥2006

1a2

3a4

≥5

116

70%

15%

14%

100%

0%

0%
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DESCRIÇÃO DA Sn

RECETORES ESPECIALMENTE
SENSÍVEIS (Rn)

PONTOS
MEDIÇÃO
(Pn)

MAPAS DE
RUÍDO

FREGUESIAS

SITUAÇÃO S15 (Zona de afetação rodoviária)
Conjunto relativamente
denso de Recetores
Sensíveis
(maioritariamente
habitações),
correspondente à zona
urbana do Montijo, com
várias atividades
comerciais, de serviços nas
proximidades
(maioritariamente Cafés,
farmácias, lojas, fábricas,
etc.).
Probabilidade de
classificação acústica
como Zona Mista
Atualmente: Zona não
classificada.

Área
2
(km )

Cota mais
elevada (m)

5,8

30 m

P30
Perímetro não ribeirinho da
S15
P31
Montijo:
P32
R69: Centro Infantil António
Marques
R70: Jardim de Infância “O
Papagaio”
R71: Estabelecimento prisional
do Montijo
R72: Universidade Sénior do
Montijo
R73: Escola EB23 D. Pedro
Varela
R74: Lar Montepio
R75: EB Ary dos Santos
R76: JI + EB Liberdade
R77: EB1/JI do Bairro do Areias
R78: Escola Profissional do
Montijo
Edifícios de
maior Altura
(EA)
10 pisos

Montijo

União das Freguesias de
Montijo e Afonsoeiro
(concelho do Montijo)

Idade dos Residentes (anos)

N.º de
Residentes

19

34664

22%

Ano de construção dos Edifícios

20 a 64

≥65

63%

15%

Número de pisos dos Edifícios

N.º total
Edifícios

1990

1991 a 2005

≥2006

1a2

3a4

≥5

5 869

75%

19%

6%

69%

18%

13%

SITUAÇÃO S16 (Zona de afetação rodoviária)


Conjunto disperso de
Recetores Sensíveis
(maioritariamente
habitações), na envolvente
da A12 e da A33, com
várias atividades
comerciais, de serviços e
agrícolas nas proximidades
(maioritariamente
armazéns e afins).

P33

Montijo
União das Freguesias de
Montijo e Afonsoeiro
Mapa
Estratégicos de (concelho do Montijo)
Ruído da A12
(Ponte Vasco
Gama)

Probabilidade de
classificação acústica
como Zona Mista
Atualmente: Zona não
classificada.
Área
2
(km )

Cota mais
elevada (m)

3,0

50 m

Edifícios de
maior Altura
(EA)

Idade dos Residentes (anos)

N.º de
Residentes

19

20 a 64

≥65

277

20%

62%

18%

2 Pisos

Ano de construção dos Edifícios

Número de pisos dos Edifícios

N.º total
Edifícios

1990

1991 a 2005

≥2006

1a2

3a4

≥5

145

77%

17%

5%

100%

0%

0%
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5.11.4.4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO
A consulta dos Mapas de Ruído Municipal e Classificação Acústica dos concelhos que fazem parte da
Área de Estudo e respetivo enquadramento – Moita, Barreiro, Seixal, Sesimbra, Montijo e Alcochete –
por consulta aos municípios respetivos, conduziu às conclusões sistematizadas na tabela seguinte.
Tabela 5.94 – Mapas de Ruído Municipais e Classificação Acústica para os concelhos de Moita, Barreiro, Seixal, Sesimbra,
Montijo e Alcochete
CONCELHO

MAPA DE RUÍDO

CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA

Moita

2010 (C.M. Moita)

Não

2009 (APA)

(1)

Seixal

2017 (APA)

(1)

Sesimbra

2008 (APA)

(1)

Montijo

2010 (C.M. Montijo))

Barreiro



Alcochete

(4)

(1)
Disponível
no
seguinte
endereço
eletrónico.
MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_jan2018.pdf
(2)
Disponível
no
seguinte
PDM2015/1_2_165_ord_zon_acustico.pdf

endereço

Não
Sim

(2)

Não
(3)

Não
Não

http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/

eletrónico:

http://www.cm-seixal.pt/sites/default/files/documents/

(3) Inclui a zona da BA6
(4) Foi utilizado o Mapa Estratégico de Ruído da A12 (Ponte Vasco da Gama e Montijo-Setúbal), na zona de Alcochete – 2015/2017.

Dado que os Mapas de Ruído apresentam sobretudo a exposição ao ruído associada ao tráfego
rodoviário, ferroviário, e indústrias, e uma desatualização máxima de 10 anos (2018-2008) poderá
significar apenas pequenas variações dos níveis sonoros apercebidos, dado que é tipicamente
necessário um aumento para o dobro do tráfego para ocorrer um acréscimo de apenas 3 dB nos níveis
sonoros. Acresce ao referido o facto de o estabelecido na página 9 do documento da APA “Directrizes
para Elaboração de Mapas de Ruído. Versão 3. 2011” apenas tornar obrigatória a inclusão, nos Mapas
de Ruído Municipais, de rodovias com um tráfego médio diário superior a 8 000 veículos, e de ferrovias
com mais de 30 000 passagens de composições por ano.
Considera-se assim que os Mapas de Ruído Municipais disponíveis caracterizam suficientemente –
dentro das exigências técnicas associadas - o estado atual do ambiente sonoro afetado pelo Projeto
em apreço.
No entanto, como descrito em 5.11.3.3, pese embora o referido considerou-se adequado efetuar um
conjunto de medições acústicas in situ (amostras) que – dentro da representatividade da amostragem
efetuada – possam aferir e/ou complementar os resultados dos Mapas de Ruído disponíveis. Deste
modo foram selecionados 33 pontos de medição distribuídos pelas várias Situações identificadas de
acordo com a metodologia descrita no mesmo subcapítulo.
Os Relatórios Acreditados de medição de níveis de pressão sonora nos pontos de medição
selecionados na Área de Estudo (Ref. 18.917.RAIE.SCHIU.Rt1.Vrs1 de 28-12-2018 e
17.538.RAIE.SCHIU.Rt1.Vrs1 de 15-11-2017) são apresentados no Volume III - Anexo 8.
Apresenta-se na Tabela 5.95 a população residente de cada Situação em análise, de acordo com os
Censos 2011, a sua área em km2, o valor resultante da densidade () e o valor resultante para Ld (valor
residual mínimo, no período diurno). Apresenta-se também o valor de Le (valor residual mínimo, no
período do entardecer,) considerando que metade do ano os valores do período do entardecer são
iguais aos do período diurno e metade do ano iguais ao do período noturno [Ln = 40 dB(A)].
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Tabela 5.95 – Valor mínimo médio anual de ruído residual considerado para as Situações
ÁREA DA
DENSIDADE
Ld
SITUAÇÃO
2
[; R/km ]
[13 + 10log()] ≥47
2
[km ]
Zona de Sobrevoos (Moita, Barreiro, Seixal)

Le
(LdLn)/2 *

Ln

54

51

40

12 000

54

51

40

10 087

53

50

40

2,8

10 179

53

50

40

7 700

1,2

6 417

51

48

40

S06

2 100

1,7

1 235

47

45

40

S07

700

0,8

875

47

45

40

SITUAÇÃO

NÚMERO DE
RESIDENTES (R)

S01

9 200

0,7

13 143

S02

7 200

0,6

S03

23 200

2,3

S04

28 500

S05

Base Aérea BA6 (Montijo)
S08

Para esta Situação não é necessário o cálculo dos valores mínimos, pois a eventual necessidade de gestão de
ruído, por integrar apenas edifícios profissionais/militares, deverá ser efetuada noutro âmbito que não o
deste EIA
Zona de afetação Tráfego Rodoviário (Montijo, Alcochete)

S09

27

0,5

54

47

45

40

S10

51

0,2

255

47

45

40

S11

2 737

0,5

5 474

50

47

40

S12

325

0,2

1 625

47

45

40

S13

63

0,5

126

47

45

40

S14

202

1,2

168

47

45

40

S15

34 664

5,8

5 977

51

48

40

S16

277

3

92

47

45

40

* Média energética (logarítmica)

A localização aproximada das Situações sobre os Mapas de Ruído disponíveis – georreferenciados de
forma aproximada através das imagens disponíveis – encontra-se nos Desenhos 7.3A a 7.3C (Lden; Zona
dos sobrevoos.: Moita e Barreiro, e ainda Seixal e Sesimbra), 7.3D e 7.3E (Lden; Zona da afetação de
tráfego rodoviário: Montijo e Alcochete), 7.4A a 7.4C (Ln; Moita e Barreiro, e ainda Seixal e Sesimbra),
7.4D e 7.4E (Ln; Montijo e Alcochete).
Na Tabela 5.96 é apresentada a caracterização acústica para cada uma das Situações tendo em conta
os resultados obtidos nos Pontos de Medição respetivos, os Mapas de Ruído disponíveis, os valores
mínimos estabelecidos na tabela anterior, e os níveis sonoros médios energéticos obtidos nos Pontos
de Medição. Na tabela é também apresentada a correspondência entre a numeração atribuída aos
Pontos de Medição neste Estudo e a numeração correspondente constante dos Relatórios Acreditados
de medição. São dois os Relatórios Acreditados de medição, ambos concretizados pelo Laboratório de
medição SONOMETRIA (L0535), designados por SON1 e SON2 na tabela seguinte (datas de Relatório e
de medição no rodapé final da tabela).
Em todas as Situações o ambiente sonoro varia entre o mais ruidoso, junto às principais vias de tráfego
rodoviário, as quais são identificadas em cada Situação, e o menos ruidoso, nas zonas mais afastadas
das fontes de ruído.
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Tabela 5.96 – Resultados dos níveis sonoros nas medições in situ e caracterização acústica das Situações
PONTOS DE
MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO
RELATÓRIOS
ACREDITADOS *

NÍVEIS SONOROS
[dB(A)]

MAPAS DE RUÍDO
Ld

Le

Ln

CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA

PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO

Lden

SITUAÇÃO S01 (Zona de sobrevoos)
P01 - Zona
habitacional, na zona
dos sobrevoos, mais
próxima do Aeroporto
do Montijo
(38°40'14.5"N
9°02'49.3"W)

PM01 (SON1)

P02 - Junto à Unidade
de Saúde Familiar do
Lavradio (R02)
(38°40'11.63"N
9° 3'13.23"W)

P2 (SON2)

P03 – Junto à Escola
Básica n.º 2 do
Lavradio (R06)
(38°39'49.20"N
9° 3'12.27"W)

P3 (SON2)
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Relativamente às zonas mais ruidosas,
destacam-se as zonas imediatamente
adjacentes à Av. das Nacionalizações,
EN 11-1, Rua Dr. Miguel Bombarda, Rua
de Damão, Rua Adelina Abranches, Av.
Joaquim José Fernandes e Rua José
Gome Ferreira.
Níveis sonoros (Mapa de Ruído do
Barreiro):
Lden  70dB(A); Ln  60dB(A).
Estes valores não cumprem os limites
de Zona Mista, pelo que é necessário
um Plano Municipal de Redução de
Ruído (que deverá ter em conta a
influência do ruído futuro dos
sobrevoos do Aeroporto do Montijo)

53

46

46

54

53

51

48

56

55

50

46

55

Os valores obtidos nos pontos de medição
variam entre: [Lden = 56 dB(A); Ln = 48 dB(A)] e
[Lden = 54 dB(A); Ln = 46 dB(A)], e caracterizam
zonas não imediatamente próximas das
principais fontes de ruído.
O Mapa de Ruído do Barreiro apresenta uma
exposição sonora, na envolvente da Rua Dr.
Miguel Bombarda, superior à caracterizada in
situ, que se pode dever ao facto da
caracterização in situ ter ocorrido no período
de inverno.
Os valores mínimos de Ld, Le e Ln obtidos in situ
foram: Ld = 53 dB(A) (P01 e P02), Le = 46 dB(A)
(P01) e Ln = 46 dB(A) (P01). Os valores mínimos
estimados pela densidade populacional são: Ld
= 54 dB(A), Le = 51 dB(A) e Ln = 40 dB(A).
Afiguram-se mais adequados estes valores
mínimos, para a média anual, pois no período
de verão são expectáveis valores mais elevados
de Ld e Le em P01 e P02. Para Ln o valor mínimo
da densidade populacional corresponde a uma
posição de segurança.

Tráfego rodoviário esporádico

Tráfego rodoviário próximo
esporádico e distante (Av.
Nacionalizações) mais
expressivo
Movimentações no Centro de
Saúde não muito expressivas

Tráfego rodoviário da Rua
Miguel Bombarda

PONTOS DE
MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO
RELATÓRIOS
ACREDITADOS *

NÍVEIS SONOROS
[dB(A)]

MAPAS DE RUÍDO

CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA

Ld

Le

Ln

Lden

54

51

47

55

PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO

SITUAÇÃO S02 (Zona de sobrevoos)
P04 - Zona ribeirinha
do Parque da Moita
(38°39'58.1"N
9°02'36.1"W)

PM02 (SON1)

P05 - Zona mais
interior do Parque da
Moita
(38°39'58.09"N
9° 2'49.78"W)

P1 (SON2)

P06 - Parque junto à
Escola Básica n.º 2 da
Baixa da Banheira
(38°39'46.77"N
9° 2'43.65"W)

P4 (SON2)

P07 - Zona ribeirinha
sul do Parque José
Afonso
(38°39'41.4"N
9°02'27.2"W)

PM06 (SON1)

P08 - Parque junto ao
Fórum Cultural José
Manuel Figueiredo
(38°39'40.05"N
9° 2'44.15"W)

P5 (SON2)

Relativamente às zonas mais ruidosas,
destacam-se as zonas imediatamente
próximas da EN 11-1 e da Rua de
Damão.
Níveis sonoros (Mapas de Ruído de
Moita e Barreiro):
Lden  70 dB(A), Ln  60 dB(A)
Estes valores não cumprem os limites
de Zona Mista, pelo que é necessário
um Plano Municipal de Redução de
Ruído (que deverá ter em conta a
influência do ruído dos sobrevoos do
Aeroporto do Montijo)

50

48

41

51

52

44

41

51

51

47

46

53

49

47

43

51

Tráfego rodoviário esporádico
Movimentação de pessoas no
Parque da Moita
Os valores obtidos nos pontos de medição
variam entre: [Lden = 51 dB(A); Ln = 41 dB(A)] e
[Lden = 55 dB(A); Ln = 47 dB(A)], e caracterizam
zonas não imediatamente próximas das
principais fontes de ruído.
Os valores mínimos de Ld, Le e Ln obtidos in situ
foram: Ld = 49 dB(A) (P08), Le = 44 dB(A) (P06) e
Ln = 41 dB(A) (P05 e P06). Os valores mínimos
estimados pela densidade populacional são: Ld
= 54 dB(A), Le = 51 dB(A) e Ln = 40 dB(A).
Afiguram-se mais adequados estes valores
mínimos, para a média anual, pois no período
de verão são expetáveis valores mais elevados
de Ld e Le em P06 e P08. Para Ln o valor mínimo
da densidade populacional corresponde a uma
posição de segurança.

Movimentação de pessoas no
Parque da Moita
Tráfego rodoviário circundante

Movimentação de pessoas no
Parque da Moita
Tráfego rodoviário circundante

Tráfego rodoviário esporádico
Movimentação de pessoas no
Parque da Moita
Movimentação de pessoas no
Parque da Moita
Tráfego rodoviário circundante,
em particular da Rua José
Vicente
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PONTOS DE
MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO
RELATÓRIOS
ACREDITADOS *

NÍVEIS SONOROS
[dB(A)]

MAPAS DE RUÍDO
Ld

Le

Ln

CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA

PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO

Lden

SITUAÇÃO S03 (Zona de sobrevoos)
P7 (SON2)

P09 - Zona norte do
Parque da Cidade do
Barreiro (R27)
(38°39'1.26"N
9° 3'35.72"W)

Relativamente às zonas mais ruidosas,
destacam-se as zonas imediatamente
próximas da A39/IC21 (zonas sem
Barreira Acústica), da Av. Bocage, da
Av. Movimento das Forças Armadas, da
Rua Calouste Gulbenkian, da EN 10-3 e
da Rua Capitães de Abril.
Níveis sonoros (Mapa de Ruído do
Barreiro):

48

43

43

50

Lden  70 dB(A), Ln  60 dB(A)
Estes valores não cumprem os limites
de Zona Mista, pelo que é necessário
um Plano Municipal de Redução de
Ruído (que deverá ter em conta a
influência do ruído dos sobrevoos do
Aeroporto do Montijo)

Os valores obtidos no ponto de medição P09
foram: Lden = 50 dB(A); Ln = 43 dB(A)] e
caracterizam a zona do Parque da Cidade do
Barreiro.
Os valores de Ld, Le e Ln obtidos in situ (P09)
foram: Ld = 48 dB(A), Le = 43 dB(A) e Ln = 43
dB(A).
Os valores mínimos estimados pela densidade
populacional são: Ld = 53 dB(A), Le = 50 dB(A) e
Ln = 40 dB(A). Afiguram-se mais adequados
estes valores mínimos, para a média anual,
pois no período de verão são expetáveis
valores mais elevados de Ld e Le em P09. Para
Ln o valor mínimo da densidade populacional
corresponde a uma posição de segurança.

Movimentação de pessoas no
Parque da Cidade do Barreiro
Tráfego rodoviário distante

SITUAÇÃO S04 (Zona de sobrevoos)
P10 - Junto à Rua
Augusto Gil (aparentemente não modelada
no Mapa de Ruído da
Moita)
(38°39'18.4"N
9°02'19.2"W)

PM09 (SON1)

P11 - Zona mais interior junto à EB n.º 1 da
Baixa Banheira (R39)
(38°39'11.2"N
9°02'35.5"W)

PM10 (SON1)

462

Relativamente às zonas mais ruidosas,
destacam-se as zonas imediatamente
próximas da Av. Mestre Manuel dos
Santos Cabanas, Rua da Amizade e Av.
1.º de Maio.
Níveis sonoros (Mapas de Ruído do
Barreiro e Moita):
Lden  70 dB(A), Ln  60 dB(A)

64

63

55

65

56

56

47

57

Os valores obtidos nos pontos de medição
variam entre: [Lden = 51 dB(A); Ln = 40 dB(A)] e
[Lden = 65 dB(A); Ln = 55 dB(A)], e caracterizam
zonas não imediatamente próximas das
principais fontes de ruído.
Os valores mínimos de Ld, Le e Ln obtidos in situ
foram: Ld = 51 dB(A) (P14), Le = 45 dB(A) (P14) e
Ln = 40 dB(A) (P14).
Os valores mínimos estimados pela densidade
populacional são: Ld = 53 dB(A), Le = 50 dB(A) e
Ln = 40 dB(A). Afiguram-se mais adequados

Tráfego rodoviário próximo
Tráfego ferroviário distante

Tráfego rodoviário local
diminuto

PONTOS DE
MEDIÇÃO
P12 - Zona a cerca de
40 m da Av. 1.º de
Maio
(38°38'57.8"N
9°02'41.8"W)
P13 - Zona junto à
Escola Básica n.º 1 do
Vale da Amoreira
(R45) e à Av. José
Almada Negreiros
(38°38'50.6"N
9°02'26.8"W)
P14 - Zona
significativamente
afastada das
principais fontes de
ruído junto ao
cemitério municipal
do Vale da Amoreira
(38°38'42.31"N
9° 2'37.58"W)

DESIGNAÇÃO
RELATÓRIOS
ACREDITADOS *

PM12 (SON1)

NÍVEIS SONOROS
[dB(A)]

MAPAS DE RUÍDO
Ld
Estes valores não cumprem os limites
de Zona Mista, pelo que é necessário
um Plano Municipal de Redução de
Ruído (que deverá ter em conta a
influência do ruído dos sobrevoos do
Aeroporto do Montijo)

Le

Ln

CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA

PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO

Lden
estes valores mínimos, para a média anual,
pois no período de verão são expetáveis
valores mais elevados de Ld e Le em P14.

Tráfego rodoviário local
diminuto

61

59

52

61

PM14 (SON1)

60

58

52

61

Tráfego rodoviário da Av. José
Almada Negreiro

P6 (SON2)

51

45

40

51

Tráfego rodoviário distante
Natureza.
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PONTOS DE
MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO
RELATÓRIOS
ACREDITADOS *

NÍVEIS SONOROS
[dB(A)]

MAPAS DE RUÍDO

CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA

Ld

Le

Ln

Lden

62

57

53

62

52

50

43

53

PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO

SITUAÇÃO S05 (Zona de sobrevoos)
P15 – Zona a cerca de
20 m da EM 510 e 90
m da A39/IC21, junto
à EB1/JI da Vila Chã
(R50)
(38°38'21.9"N
9°02'46.5"W)

PM16 (SON1)

P16 - Zona
relativamente
afastada das
principais fontes de
ruído, junto à Rua
Alentejo
(aparentemente não
modelada no Mapa
de Ruído do Barreiro)
(38°38'15.22"N 9°
2'20.28"W)

P8 (SON2)

Relativamente às zonas mais ruidosas,
destacam-se as zonas imediatamente
próximas da EM 510 e EN 11-2.
Níveis sonoros (Mapa de Ruído do
Barreiro):
Lden  70 dB(A), Ln  60 dB(A)
Estes valores não cumprem os limites
de Zona Mista, pelo que é necessário
um Plano Municipal de Redução de
Ruído (que deverá ter em conta a
influência do ruído dos sobrevoos do
Aeroporto do Montijo)

Os valores obtidos nos pontos de medição
variam entre: [Lden = 53 dB(A); Ln = 43 dB(A)] e
[Lden = 62 dB(A); Ln = 53 dB(A)], e caracterizam
zonas não imediatamente próximas das
principais fontes de ruído. Os valores mínimos
de Ld, Le e Ln obtidos in situ foram (P16): Ld = 52
dB(A), Le = 50 dB(A) e Ln = 43 dB(A).
Os valores mínimos estimados pela densidade
populacional são: Ld = 51 dB(A), Le = 48 dB(A) e
Ln = 40 dB(A). Afiguram-se mais adequados
estes valores mínimos, pois são mais seguros
que os valores obtidos em P16.

Tráfego rodoviário próximo da
Rua das Acácias e afastado do
IC21

Tráfego rodoviário esporádico
próximo da Rua Alentejo

SITUAÇÃO S06 (Zona de sobrevoos)
P17 - Junto à EN 10-3 e
junto à Creche Rainha
D. Leonor (R59)
(38°37'40.4"N
9°02'59.7"W)
P18 - Junto da Rua
Manuel Evans de
Carvalho, sem saída
(aparentemente não
modelada no Mapa
de Ruído)
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PM18 (SON1)

P9 (SON2)

Relativamente às zonas mais ruidosas,
destacam-se as zonas imediatamente
próximas da A39/IC21, da EN 10-3 e da
EN 11-2.
Níveis sonoros (Mapa de Ruído do
Barreiro):
Lden  70 dB(A), Ln  60 dB(A)
Estes valores não cumprem os limites
de Zona Mista, pelo que é necessário
um Plano Municipal de Redução de
Ruído (que deverá ter em conta a

66

48

62

50

59

44

67

52

Os valores obtidos nos PM variam entre: [Lden =
52 dB(A); Ln = 44 dB(A)] e [Lden = 67 dB(A); Ln =
59 dB(A)], e caracterizam a zona próxima das
principais fontes de ruído (P17) e a zona
afastada das principais fontes de ruído (P18).
Os valores mínimos de Ld, Le e Ln obtidos in situ
foram (P18): Ld = 48 dB(A), Le = 50 dB(A) (maior
atividade no período do entardecer, do que no
período diurno) e Ln = 44 dB(A).
Os valores mínimos estimados pela densidade
populacional são: Ld = 47 dB(A), Le = 45 dB(A) e

Tráfego rodoviário próximo da
EN10-3.

Tráfego rodoviário esporádico
próximo da EN10-3
Tráfego rodoviário distante da
EN10-3

PONTOS DE
MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO
RELATÓRIOS
ACREDITADOS *

(38°37'27.67"N
9° 2'45.49"W)

NÍVEIS SONOROS
[dB(A)]

MAPAS DE RUÍDO
Ld

Le

Ln

CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA

PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO

Lden

influência do ruído dos sobrevoos do
Aeroporto do Montijo)

Ln = 40 dB(A). Afiguram-se de facto mais
adequados estes valores mínimos, pois são mais
seguros que os valores obtidos em P18.

SITUAÇÃO S07 (Zona de sobrevoos)

P19 – Junto à Estrada
de Coina
(38°35'36.8"N
9°02'30.6"W)

Relativamente às zonas mais ruidosas,
destacam-se as zonas imediatamente
próximas da EN 10-3 e da Estrada de
Coina.
Níveis sonoros (Mapa de Ruído do
Barreiro):
P22 (SON2)

Lden  70 dB(A), Ln  60 dB(A)
Estes valores não cumprem os limites
de Zona Mista, pelo que é necessário
um Plano Municipal de Redução de
Ruído (que deverá ter em conta a
influência do ruído dos sobrevoos do
Aeroporto do Montijo)

65

63

58

67

59

59

41

59

55

54

44

55

Os valores obtidos no ponto de medição (P19)
foram: Lden = 67 dB(A); Ln = 58 dB(A), e
caracterizam a proximidade da Estrada de
Coina.
Os valores mínimos estimados pela densidade
populacional são os seguintes, os quais se
afiguram corresponder a valores
significativamente seguros: Ld = 47 dB(A), Le =
45 dB(A) e Ln = 40 dB(A).

Tráfego rodoviário da Estrada de
Coina

Devido ao ruído de tráfego rodoviário da base
e ao movimento das aeronaves militares os
níveis sonoros atuais variam entre: [Lden 55
dB(A); Ln 41 dB(A)] e [Lden 59 dB(A); Ln 44
dB(A)].

Tráfego rodoviário esporádico
Tráfego muito pontual de
aeronaves militares e
helicópteros

SITUAÇÃO S08 (Base Aérea)
P20a – Junto ao Posto
de Comando da BA6
(38°41'39.2"N
9°02'44.4"W)

PM28a (SON1)

P20b – Junto aos
dormitórios da BA6
(38°41'47.6"N
9°02'43.3"W)

PM28b (SON1)

Montijo
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RELATÓRIOS
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[dB(A)]

MAPAS DE RUÍDO
Ld

Le

Ln

CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA

PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO

57

Os valores obtidos no ponto de medição P21,
caracterizam, durante o dia, o tráfego
rodoviário, fluvial e pedonal de acesso aos cais.
Durante a noite prevalece o ruído de fontes
mais distantes, nomeadamente as atividades
da Base Aérea.
Os valores mínimos estimados pela densidade
populacional são os seguintes, os quais se
afiguram corresponder a valores
significativamente seguros: Ld = 47 dB(A), Le =
45 dB(A) e Ln = 40 dB(A).

Tráfego rodoviário, pedonal e
fluvial (este último com emissão
sonora pouco relevante)

52

Os valores obtidos no ponto de medição P22,
não muito afastado da Base Aérea, e havendo
influência esporádica de atividades associadas,
foram: Lden = 52 dB(A); Ln = 49 dB(A)], e
caracterizam sobretudo o tráfego rodoviário
distante.
Os valores mínimos estimados pela densidade
populacional são os seguintes, os quais se
afiguram corresponder a valores
significativamente seguros: Ld = 47 dB(A), Le =
45 dB(A) e Ln = 40 dB(A).

Atividades militares esporádicas
Tráfego rodoviário distante

Lden

SITUAÇÃO S09 (Zona de afetação rodoviária)

P21 – Cais do
Seixalinho
(38°42'01.4"N
9°00'18.7"W)
(38°42'59.30"N
9° 0'12.83"W)

PM29 (SON1)

Relativamente às zonas mais ruidosas,
destacam-se as zonas mais próximas
das pistas da Base Aérea (BA6).
Níveis sonoros (Mapa de Ruído do
Montijo):
Lden  60 dB(A), Ln  55 dB(A)
Estes valores cumprem os limites de
Zona Mista, e serão inferiores no
futuro, dado o menor número de
movimentos de aeronaves militares
prevista na Pista da BA6 com maior
afetação neste ponto.

56

51

49

SITUAÇÃO S10 (Zona de afetação rodoviária)

P22 – Ponto a cerca
de 350 m da vedação
da Base Aérea BA6
(38°43'16.3"N
9°00'22.6"W)
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P18 (SON2)

Relativamente às zonas mais ruidosas,
destacam-se as zonas mais próximas
das pistas da Base Aérea BA6.
Níveis sonoros (Mapa de Ruído do
Montijo):
Lden  60 dB(A), Ln  55 dB(A)
Estes valores cumprem os limites de
Zona Mista, e serão inferiores no
futuro, dado o menor número de
movimentos de aeronaves militares
prevista na Pista da BA6 com maior
afetação neste ponto.

51

44

43

PONTOS DE
MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO
RELATÓRIOS
ACREDITADOS *

NÍVEIS SONOROS
[dB(A)]

MAPAS DE RUÍDO

CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA

Ld

Le

Ln

Lden

56

51

47

56

64

62

56

65

PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO

SITUAÇÃO S11 (Zona de afetação rodoviária)
P23 - Junto à Unidade
de Cuidados Saúde
Personalizados do
Samouco
(38°43'16.3"N
9°00'22.6"W)

PM22 (SON1)

P24 - Junto à Rua da
Quinta da Praia
(38°43'25.7"N
9°00'08.3"W)

PM20 (SON1)

Relativamente às zonas mais ruidosas,
destacam-se, de acordo com a
extrapolação do Mapa de Ruído de
Montijo (não existe Mapa de Ruído de
Alcochete), as zonas mais próximas das
pistas da Base Aérea BA6 e mais
próximas da Rua da Quinta da Praia,
onde os níveis sonoros deverão ser:
próximo BA6: Lden 55 dB(A), Ln 50
dB(A); Próximo rodovia: Lden70 dB(A),
Ln60 dB(A).
Estes valores, junto à rodovia, não
cumprem os limites de Zona Mista,
pelo que é necessário um Plano
Municipal de Redução de Ruído (que
deverá ter em conta a influência do
ruído dos sobrevoos do Aeroporto do
Montijo).

Os valores obtidos no ponto de medição P24
confirmam, mesmo no período de inverno, o
incumprimento dos limites de Zona Mista na
proximidade imediata da rodovia. Em P23 os
níveis sonoros registados são representativos
de uma zona mais afastada das principais
fontes de ruído.
Os valores mínimos estimados pela densidade
populacional são os seguintes, os quais se
afiguram corresponder a valores
significativamente seguros: Ld = 50 dB(A), Le =
47 dB(A) e Ln = 40 dB(A).

Tráfego rodoviário esporádico

Tráfego rodoviário próximo da
Rua da Quinta da Praia

SITUAÇÃO S12 (Zona de afetação rodoviária)

P25 – Junto à EM501
(38°43'21.49"N
8°59'48.35"W)

P13 (SON2)

Relativamente às zonas mais ruidosas,
destacam-se, de acordo com a extrapolação do MR de Montijo (não existe MR
de Alcochete), as zonas mais próximas
da EM501 e Rua da Quinta da Praia.
Níveis sonoros (Mapa Ruído do Montijo):
Lden  70 dB(A), Ln  60 dB(A)
Estes valores, junto à rodovia, não
cumprem os limites de Zona Mista, pelo
que é necessário um Pl. Municipal de
Redução de Ruído (que deverá ter em
conta a influência do ruído dos
sobrevoos do Aeroporto do Montijo).

64

62

56

65

Os valores obtidos no ponto de medição P25,
confirmam, mesmo no período de inverno, o
incumprimento dos limites de Zona Mista na
proximidade imediata da EM 501.
Os valores mínimos estimados pela densidade
populacional são os seguintes, os quais se
afiguram corresponder a valores
significativamente seguros: Ld = 47 dB(A), Le =
45 dB(A) e Ln = 40 dB(A).

Tráfego rodoviário próximo da
EM501

SITUAÇÃO S13 (Zona de afetação rodoviária)
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PONTOS DE
MEDIÇÃO

P26 – Zonas mais
afastadas das
principais fontes de
ruído, mas com
influência de ruído de
atividades agrícolas
(38°43'26.82"N
8°59'32.45"W)

DESIGNAÇÃO
RELATÓRIOS
ACREDITADOS *

MAPAS DE RUÍDO

P19 (SON2)

Relativamente às zonas mais ruidosas,
destacam-se, de acordo com o Mapa
Estratégico de Ruído da A12 e com o
Mapa de Ruído de Montijo, as zonas
mais próximas da A12/Pte. Vasco Gama.
Níveis sonoros (Mapa de Ruído do
Montijo com maior exposição na
envolvente da Ponte Vasco da Gama do
que o MER da A12, para Lden, e viceversa para Ln), onde não existe Barreira
Acústica:
Lden  70 dB(A), Ln  65 dB(A)
Estes valores, junto à rodovia, não
cumprem os limites de Zona Mista,
pelo que é necessário um Pl. Municipal
de Redução de Ruído (que deverá ter
em conta a influência do ruído dos
sobrevoos do Aeroporto do Montijo).

NÍVEIS SONOROS
[dB(A)]
Ld

Le

Ln

CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA

PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO

Os valores obtidos no ponto de medição P26
foram: Lden = 58 dB(A); Ln = 49 dB(A).
Os valores mínimos estimados pela densidade
populacional são os seguintes, os quais se
afiguram corresponder a valores
significativamente seguros: Ld = 47 dB(A), Le =
45 dB(A) e Ln = 40 dB(A).

Atividades agrícolas
Tráfego rodoviário distante
(EM501 e Ponte Vasco da Gama)

Lden

58

52

49

58

61

57

53

62

SITUAÇÃO S14 (Zona de afetação rodoviária)
P27 – Imediatamente
junto à Estrada Real
(38°43'6.57"N
8°59'21.90"W)
P28 – Imediatamente
junto à Rua dos
Operários e distante
da Estrada Real
(38°43'18.89"N
8°59'9.05"W)
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P15 (SON2)

P20 (SON2)

Relativamente às zonas mais ruidosas,
destacam-se, de acordo com o Mapa de
Ruído de Montijo, as zonas mais
próximas da A12/Ponte Vasco da Gama
e da EN119.
Níveis sonoros (Mapa de Ruído do
Montijo com maior exposição na
envolvente da Ponte Vasco da Gama do
que o MER da A12, para Lden, e viceversa para Ln), onde não existe Barreira
Acústica:
Lden  70 dB(A), Ln  60 a 65 dB(A)

54

47

47

55

Tráfego rodoviário próximo da
Estrada Real
Os valores obtidos nos pontos de medição P27,
P28 e P29 cumprem os limites de Zona Mista.
Os valores mínimos estimados pela densidade
populacional são os seguintes, os quais se
afiguram corresponder a valores
significativamente seguros: Ld = 47 dB(A), Le =
45 dB(A) e Ln = 40 dB(A).

Tráfego rodoviário esporádico
próximo da Rua dos Operários
Tráfego rodoviário distante da
Estrada Real

PONTOS DE
MEDIÇÃO

P29 - Relativamente
afastado da Estrada
Real e da Ponte Vasco
da Gama
(38°43'20.05"N
8°58'46.62"W)

DESIGNAÇÃO
RELATÓRIOS
ACREDITADOS *

P21 (SON2)

NÍVEIS SONOROS
[dB(A)]

MAPAS DE RUÍDO
Ld
Estes valores, junto à rodovia, não
cumprem os limites de Zona Mista,
pelo que é necessário um Plano
Municipal de Redução de Ruído (que
deverá ter em conta a influência do
ruído dos sobrevoos do Aeroporto do
Montijo).

Le

Ln

CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA

PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO

Lden

53

48

44

53

Tráfego rodoviário não
imediatamente junto da Estrada
Real e mais distante da Ponte
Vasco da Gama

66

63

58

67

Tráfego rodoviário próximo da
Rua Oceano

SITUAÇÃO S15 (Zona de afetação rodoviária)
P30 – Imediatamente
junto à Rua Oceano
(38°42'42.76"N
8°59'28.33"W)

P16 (SON2)

P31 – Imediatamente
junto à Av. de
Portugal
(38°42'48.29"N
8°58'34.23"W)

P17 (SON2)

P32 – Junto à Av.
Capitão Salgueiro
Maia (via
aparentemente não
modelada)
(38°42'59.04"N
8°58'0.63"W)

P14 (SON2)

Relativamente às zonas mais ruidosas,
destacam-se as zonas mais próximas
das principais vias de tráfego,
nomeadamente Rua Oceano, Av. Fialho
Gouveia, Av. de Portugal, Av. Olivença,
Av. D. João II, Via Circular Externa, EN4,
etc.
Níveis sonoros (Mapa de Ruído do
Montijo):
Lden  70 dB(A), Ln  60 dB(A)
Estes valores, junto à rodovia, não
cumprem os limites de Zona Mista,
pelo que é necessário um Plano
Municipal de Redução de Ruído (que
deverá ter em conta a influência do
ruído dos sobrevoos do Aeroporto do
Montijo).

66

64

58

67

61

56

51

61

Os valores obtidos nos pontos de medição
(P30, P31 e P32) foram: P30: Lden = 67 dB(A); Ln
= 58 dB(A); P31: Lden = 67 dB(A); Ln = 58 dB(A);
P32: Lden = 61 dB(A); Ln = 51 dB(A). Os valores
em P30 e P31 confirmam o incumprimento dos
limites de Zona Mista.
Os valores mínimos estimados pela densidade
populacional são os seguintes, os quais se
afiguram corresponder a valores adequados e
seguros para a zona: Ld = 51 dB(A), Le = 48
dB(A) e Ln = 40 dB(A).

Tráfego rodoviário próximo da
Av. Olivença

Tráfego rodoviário próximo da
EM1005
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NÍVEIS SONOROS
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MAPAS DE RUÍDO
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Le

Ln

CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA

PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO

Lden

SITUAÇÃO S16 (Zona de afetação rodoviária)

P33 – Junto à A12
(38°43'0.28"N
8°55'58.71"W)

P12 (SON2)

Na imediata proximidade da A33 e/ou
da A12:
Níveis sonoros (Mapa de Ruído do
Montijo e MER da A12:
Lden  70 dB(A), Ln  60 dB(A)
Estes valores, junto à rodovia, não
cumprem os limites de Zona Mista,
pelo que é necessário um Plano
Municipal de Redução de Ruído (que
deverá ter em conta a influência do
ruído dos sobrevoos do Aeroporto do
Montijo).

63

62

57

65

* SON1: Relatório Acreditado Sonometria de novembro de 2017. Medições realizadas de 22 a 24-11-2016 e de 7 a 10-11-2017
SON2: Relatório Acreditado Sonometria de dezembro de 2018. Medições realizadas de 26-11-2018 a 06-12-2018
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Os valores obtidos no ponto de medição P33
foram: Lden = 65 dB(A); Ln = 57 dB(A), o que
confirma o incumprimento dos limites de Zona
Mista nas proximidades da A12.
Os valores mínimos estimados pela densidade
populacional são os seguintes, os quais se
afiguram corresponder a valores muito
seguros: Ld = 47 dB(A), Le = 45 dB(A) e Ln = 40
dB(A).

Tráfego rodoviário próximo da
A12

Na Tabela 5.97 apresenta-se a limitação resultante da caraterização das Situações, para o Ruído
Particular em apreço, em termos de Critério Máximo de Exposição [DL 9/2007; Zona Mista (Ruído
Ambiente): Lden≤ 65 dB(A);Ln≤ 55 dB(A)] e de Regra de Boa Prática da APA (diferencial entre Ruído
Ambiente e Ruído de Referência não superior a 15 dB).
De notar que no caso da zona de provável afetação de tráfego rodoviário serão efetuadas previsões
com todo o tráfego (afeto e não afeto ao Aeroporto do Montijo), pelo que os limites serão verificados
em termos de Ruído Ambiente previsto e não de Ruído Particular. Os limites de Ruído Particular
apresentados são assim, para esses casos, apenas indicativos.
Tabela 5.97 – Limitação do Ruído Particular, resultante da caraterização das Situações
SITUAÇÃO

LIMITES APLICÁVEIS AO RUÍDO PARTICULAR
Critério de Exposição Máxima do DL 9/2007 (Zona Mista)
[zonas onde atualmente se tem Lden ≥ 62 dB(A) e/ou Ln ≥ 52 dB(A)]

S01, S02, S03, S04, S05,
S06, S07, S11, S12, S13,
S14, S15, S16

Considerando igual “exigência” de minimização para o tráfego aéreo e para o tráfego
rodoviário, o Ruído Particular de ambos deverá cumprir:
Lden ≤ 62 dB(A) e/ouLn ≤ 52 dB(A)
Critério de Exposição Máxima do DL 9/2007 (Zona Mista)
[zonas onde atualmente se tem Lden 61 dB(A) e Ln 51 dB(A)]

S01, S02, S03, S04, S05,
S06, S07, S11, S12, S13,
S14, S15, S16

Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)
Critério de Exposição Máxima do DL 9/2007 (Zona Mista)
[zonas onde atualmente se tem Lden 56 a 60 dB(A) e Ln 46 a 50 dB(A)]

S01, S02, S03, S04, S05,
S06, S07, S09, S10, S11,
S12, S13, S14, S15, S16

Lden ≤ 64 dB(A) e Ln ≤ 54 dB(A)
Critério de Exposição Máxima do DL 9/2007 (Zona Mista)
[zonas onde atualmente se tem Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)]

S01, S02, S03, S04, S05,
S06, S07, S09, S10, S11,
S12, S13, S14, S15, S16

Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)

Regra de Boa Prática (RBP) da APA (diferencial não superior a 15 dB) (Zona de sobrevoos)
Ld≤

Le ≤

Ln≤

S01

69

66

55

S02

69

66

55

S03

68

65

55

S04

68

65

55

S05

66

63

55

S06

59

57

55

S07

57

56

55

S08

Base Aérea
Regra de Boa Prática (RBP) da APA (diferencial não superior a 15 dB)
(Zona de tráfego rodoviário)
Ld≤

Le ≤

Ln≤

S09

62

60

55

S10

62

60

55

S11

65

62

55

S12

62

60

55
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SITUAÇÃO

LIMITES APLICÁVEIS AO RUÍDO PARTICULAR

S13

62

60

55

S14

62

60

55

S15

66

63

55

S16

62

60

55

Dada a inexistência maioritária de informação digital relativamente aos Mapas de Ruído da Situação
Atual – apenas existem, maioritariamente, imagens dos Mapas de Ruído, georreferenciadas de forma
aproximada – não é possível uma estimativa rigorosa da exposição ao ruído da população. Contudo, de
forma a ter uma indicação aproximada da exposição ao ruído, na Área de Estudo, foram determinadas,
com base nos Mapas de Ruído disponíveis, as áreas com Recetores Sensíveis que possuem Lden >
65 dB(A) (sobre-exposição; valores superiores aos limites acústicos legais de Zona Mista), calculandose proporcionalmente o número de residentes expostos a esses níveis sonoros, conforme apresentado
na Tabela 5.98.
Por simplicidade, dificuldade (mapas de ruído na forma de imagem) e por segurança (menor
exposição, favorável à comparação com a Situação Futura, sob influência do ruído do Projeto),
considera-se a exposição obtida para Lden > 65 dB(A), extensível (igual) à exposição da população a
valores de Ln > 55 dB(A).
Dada a prevalência do tráfego rodoviário nas zonas em apreço, na Situação Atual, pode-se considerar a
exposição aproximada calculada como representativa da exposição a ruído de tráfego rodoviário. A
população calculada é arredondada à centena, conforme recomendação do documento “Agência
Portuguesa do Ambiente – Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído. Versão 3. 2011”.
Tabela 5.98 – População exposta ao ruído nas Situações da Área de Estudo na Situação Atual
RESIDENTES EXPOSTOS A Lden
> 65 dB(A)
(CENTENAS)

SITUAÇÃO

% DE ÁREA COM
Lden > 65 dB(A)

S01

15%

92

14

S02

11%

72

8

S03

9%

232

21

S04

7%

285

20

S05

6%

77

5

S06

4%

21

1

S07

8%

7

1

RESIDENTES
(CENTENAS)

Zona de sobrevoos

Base Aérea do Montijo
S08

Zona de afetação do tráfego rodoviário
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S09

0%

0

0

S10

0%

1

0

S11

1%

27

0

S12

13%

3

0

S13

40%

1

0

S14

10%

2

0

S15

14%

347

49

S16

14%

3

0

A análise da tabela anterior permite verificar que, na Situação Atual e de acordo com os Mapas de
Ruído disponíveis, já existem, na zona dos futuros sobrevoos do Aeroporto do Montijo, cerca de 70
centenas de pessoas sobre-expostas ao ruído de tráfego rodoviário [Lden > 65 dB(A)], e na zona da
afetação de tráfego cerca de 49 centenas (zona urbana do Montijo).

5.11.5 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO
Não existe informação disponível relativamente à Situação Futura na Área de Estudo e sua envolvente,
em concreto, em relação a futuros projetos que alterem as características das fontes de ruído atuais,
como sejam de vias rodoviárias, apesar de ser expectável que venham a existir alterações a este nível.
Tendo ainda em conta que a legislação nacional e europeia de ruído ambiente é relativamente
restritiva, considera-se que a caracterização efetuada em termos do ruído ambiente é representativa
da Situação Atual, e igualmente representativa da Situação Futura caso o Projeto em apreço não seja
implementado.
Tal locução é válida sobretudo para as situações em que se verificou o cumprimento atual dos
requisitos de ruído ambiente. Para as Zonas em que se verificou provável incumprimento dos
requisitos legais de ruído ambiente [assumem-se Zonas Mistas: Lden > 65 dB(A) e/ou Ln > 55 dB(A)], é
provável uma regularização futura, através de Plano Municipal de Redução de Ruído, obrigatório ao
abrigo do Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (RGR).
Relativamente à rede viária existente, com potencial influência no tráfego rodoviário devido ao futuro
Aeroporto do Montijo (rede existente modelada no Estudo de Tráfego), é efetuada modelação
específica da evolução da Situação de Referência tendo em conta os dados de tráfego disponíveis para
2017, 2022 e 2042, sem a concretização do Aeroporto do Montijo.
Para previsão dos níveis sonoros do tráfego rodoviário foi utilizado o seguinte software/método de
modelação acústica:



Cadna A (Computer Aided Noise Abatement), versão 2019.169 (última versão)32.
Método: Diretiva UE 2015/996 da Comissão, de 19 de maio de 2015, que estabelece métodos
comuns de avaliação do ruído de acordo com a Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho (CNOSSOS).

Nos Desenhos 7.5 (2017, Lden), 7.6 (2022, Lden), 7.7 (2042, Lden), 7.8 (2017, Ln), 7.9 (2022, Ln) e 7.10
(2042, Ln), constantes do Volume IV – Anexo Cartográfico, apresentam-se os Mapas de Ruído
calculados, para a rede modelado no Estudo de Tráfego, com base nos dados de tráfego disponíveis.
De notar que a zona onde é previsível futura afetação de tráfego rodoviário, de acordo com o Estudo
de Tráfego, corresponde à zona que abrange os concelhos do Montijo e Alcochete, não à zona dos
futuros sobrevoos (concelhos da Moita, Barreiro, Seixal e Sesimbra). Na Figura 5.212 e Figura 5.213
apresentam-se excertos dos referidos desenhos.

32

https://www.datakustik.com/products/cadnaa/cadnaa/
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2017

2042
Figura 5.212 – Mapas de Ruído do Estudo de Tráfego – Sem Aeroporto do Montijo – Lden – 2017, 2022, 2042
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2022

2017

2022

2042
Figura 5.213 – Mapas de Ruído do Estudo de Tráfego – Sem Aeroporto do Montijo – Ln – 2017, 2022, 2042
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As vias principais consideradas estão identificadas com ID e designação nos desenhos referidos,
conforme explicitado na Tabela 5.99.
De referir que os troços selecionados correspondem apenas a uma amostragem de toda a rede
rodoviária modelada, podendo os dados mais completos ser analisados no capítulo próprio do Estudo
de Tráfego.
Tabela 5.99 – Identificação das vias rodoviárias principais consideradas
GRUPO

ID

DESIGNAÇÃO

A: Viasprincipais

1

Ponte Vasco da Gama

A: Viasprincipais

2

A12

A: Viasprincipais

3

A33 Norte

A: Viasprincipais

4

A33 Centro

A: Viasprincipais

5

A33 Sul

B: AcessosAlcochete

6

EM501

B: AcessosAlcochete

7

Rua da Sociedade

B: AcessosAlcochete

8

EN119

B: AcessosAlcochete

9

EM1005

C: ViasSamoucoMontijo

10

Rua da Base Aérea n.º 6

C: ViasSamoucoMontijo

11

Rua Dr. Manuel da Cruz Junior (Samouco)

C: ViasSamoucoMontijo

12

Estrada Real

C: ViasSamoucoMontijo

13

RuaOceano

C: ViasSamoucoMontijo

14

Av. de Portugal

C: ViasSamoucoMontijo

15

Via Circular Externa

C: ViasSamoucoMontijo

16

Estrada do Seixalinho

C: ViasSamoucoMontijo

17

Rua Dr. Manuel da Cruz Junior (Montijo)

C: ViasSamoucoMontijo

18

Rua Vasco da Gama

C: ViasSamoucoMontijo

19

Av. Garcia de Orta

Os dados de tráfego33 disponíveis para essas vias são apresentados na Tabela 5.100 (Grupo A, vias
principais),
Tabela 5.101Tabela 5.101 (Grupo B, acessos Alcochete) e Tabela 5.102 (Grupo C, vias Montijo e
Samouco), onde é apresentada também a variação expectável em termos de níveis sonoros, face aos
dados de tráfego.
O cálculo da variação expectável dos níveis sonoros é efetuado considerando que:


Para as Autoestradas (Ponte Vasco da Gama, A12, A33; 120 km/h: ligeiros; 100 km/h:
pesados) e conforme modelo de simulação acústica, 1 veículo pesado é equivalente a 1
veículo ligeiro.

33

Tráfego total nos períodos em causa, em um sentido de circulação. Para obtenção do tráfego médio horário, nesse sentido de circulação,
será necessário dividir estes valores por: diurno: 13; entardecer: 3; noturno: 8. O Mapa de Ruído contempla, é claro, todos os sentidos de
circulação de cada via, conforme Estudo de Tráfego.
33

Que estabelece métodos comuns de avaliação do ruído de acordo com a Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.
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Para as restantes vias e conforme modelo de simulação acústica, por segurança, 1 veículo
pesado é equivalente a 4 veículos ligeiros.

A relação multiplicativa expressa anteriormente entre veículos ligeiros e veículos pesados tem na base
a relação considerada pelo método da Diretiva (UE) 2015/996 da Comissão, de 19 de maio34, e permite
o cálculo direto da variação expectável dos níveis sonoros em função da variação de tráfego, conforme
expresso na Tabela 5.100, Tabela 5.101 e Tabela 5.102.
Tabela 5.100 – Comparação dos dados de tráfego rodoviário e níveis sonoros em 2022 e 2042 com 2017 – Sem Aeroporto
do Montijo – Grupo A (vias principais)
GRUPO

ID

DIURNO
LIGEIROS

A
A
A
A
A

1
2
3
4
5

24563
5935
10023
20389
17297

A
A
A
A
A

1
2
3
4
5

26914
6840
11087
22638
19068

A
A
A
A
A

1
2
3
4
5

32837
9145
12764
27324
23064

A
A
A
A
A

1
2
3
4
5
Média
Máximo
Mínimo

A
A
A
A

34

1
2
3
4

DIURNO
PESADOS

NOTURNO
NOTURNO
LIGEIROS
PESADOS
2017
2498
2066
209
602
503
49
970
859
80
2022
1732
166
1860
1404
143
2022 Sem Aeroporto do Montijo
2685
2268
225
678
578
57
992
955
84
2143
1926
180
2028
1540
157
2042 Sem Aeroporto do Montijo
3217
2764
269
889
765
74
1048
1091
88
2470
2320
207
2357
1865
184
Variação prevista nos níveis sonoros (2017 – 2022)
dB  10log(n2022/n2017) n = ligeiros + pesados
0,4
0,4
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4 dB
0,6 dB
0,4 dB
Variação prevista nos níveis sonoros (2017 – 2042)
dB  10log(n2042/n2017) n = ligeiros + pesados
1,2
1,2
1,9
1,8
1
1
1,2
1,2

ENTARDECER
LIGEIRO

ENTARDECER
PESADOS

2901
701
1197
2421
1969

295
71
115
239
204

3176
807
1325
2693
2161

317
79
116
250
215

3877
1079
1538
3249
2620

380
104
122
288
253

0,4
0,6
0,4
0,4
0,4

1,2
1,9
1
1,2

Que estabelece métodos comuns de avaliação do ruído de acordo com a Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.
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GRUPO

ID

A

5

DIURNO
LIGEIROS

DIURNO
PESADOS

NOTURNO
LIGEIROS

1,2

NOTURNO
PESADOS

ENTARDECER
LIGEIRO

1,2
1,3 dB
1,9 dB
1 dB

Média
Máximo
Mínimo

ENTARDECER
PESADOS
1,2

Tabela 5.101 – Comparação dos dados de tráfego rodoviário e níveis sonoros em2022 e 2042 com 2017 – Sem Aeroporto
do Montijo – Grupo B (acessos Alcochete)
GRUPO

ID

DIURNO
LIGEIROS

B
B
B
B

6
7
8
9

1697
296
3038
1272

B
B
B
B

6
7
8
9

1751
331
3214
1673

B
B
B
B

6
7
8
9

1880
382
3449
2143

B
B
B
B

6
7
8
9

91
171
6
14
37
5
174
322
14
66
208
6
Variação prevista nos níveis sonoros (2017 – 2022)
dB  10log(n2022/n2017) n = ligeiros+ 4 x pesados
0,1
0
0,4
2,8
0,2
0,1
1
1,3

6
7
8
9

0,6 dB
2,8 dB
0 dB
Variação prevista nos níveis sonoros (2017 – 2042)
dB  10log(n2042/n2017) n = ligeiros+ 4 x pesados
0,4
0,1
0,9
3,1
0,5
0,4
2
2,4

Média
Máximo
Mínimo

B
B
B
B
Média
Máximo
Mínimo
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DIURNO
PESADOS

NOTURNO
LIGEIROS
2017

NOTURNO
PESADOS

ENTARDECER
LIGEIRO

ENTARDECER
PESADOS

90
161
7
14
28
0
171
284
15
66
117
4
2022 Sem Aeroporto do Montijo

220
40
406
173

15
1
22
6

91
165
6
14
33
5
173
300
14
66
155
6
2042 Sem Aeroporto do Montijo

236
43
428
223

15
1
23
6

243
51
457
293

15
1
23
6

1,1 dB
3,1 dB
0,1 dB

0,2
0,3
0,2
1

0,3
1
0,5
2,1

Tabela 5.102 – Comparação dos dados de tráfego rodoviário e níveis sonoros em 2022 e 2042 com 2017 – Sem Aeroporto
do Montijo – Grupo C (vias Montijo e Samouco)
GRUPO

ID

DIURNO
LIGEIROS

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1677
2601
501
3267
9192
6412
2353
649
5708
2243

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1725
2766
608
3548
10002
6669
2395
669
5896
2156

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1779
2953
770
3955
11054
7209
2472
709
5706
2184

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Média
Máximo

DIURNO
PESADOS

NOTURNO
NOTURNO
ENTARDECER
ENTARDECER
LIGEIROS
PESADOS
LIGEIRO
PESADOS
2017
87
178
3
219
9
144
266
9
344
11
30
32
0
48
1
186
320
7
420
15
533
877
37
1235
57
599
393
41
550
59
129
230
6
309
17
32
64
0
85
5
244
636
27
889
38
121
366
11
518
16
2022 Sem Aeroporto do Montijo
105
177
6
217
9
165
262
13
344
11
35
35
5
46
1
205
335
20
440
15
551
944
49
1320
57
626
397
42
559
59
135
224
10
318
17
35
67
3
87
5
241
676
42
949
41
122
376
12
525
16
2042 Sem Aeroporto do Montijo
105
183
6
220
9
166
277
13
349
11
38
36
5
52
1
208
361
20
475
15
547
1057
49
1452
57
654
405
42
574
59
135
232
10
324
17
35
67
3
93
5
227
733
42
1046
41
122
392
12
538
16
Variação prevista nos níveis sonoros (2017 – 2022)
dB  10log(n2022/n2017) n = ligeiros+ 4 x pesados
0,3
0,2
0
0,3
0,2
0
0,8
2,4
-0,2
0,4
0,8
0,2
0,3
0,5
0,2
0,2
0,1
0
0,1
0,2
0,1
0,2
0,9
0,1
0,1
0,5
0,3
-0,1
0,1
0,1
0,3 dB
2,4 dB
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GRUPO

ID

Mínimo

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Média
Máximo
Mínimo

DIURNO
LIGEIROS

DIURNO
PESADOS

NOTURNO
LIGEIROS

NOTURNO
ENTARDECER
PESADOS
LIGEIRO
-0,2 dB
Variação prevista nos níveis sonoros (2017 – 2042)
dB  10log(n2042/n2017) n = ligeiros+ 4 x pesados
0,4
0,4
0,6
0,4
1,7
2,4
0,8
1
0,7
0,9
0,5
0,1
0,2
0,3
0,4
0,9
0
0,8
-0,1
0,3
0,5 dB
2,4 dB
-0,1 dB

ENTARDECER
PESADOS

0
0,1
0,3
0,5
0,6
0,1
0,2
0,3
0,7
0,1

A análise das tabelas anteriores permite verificar que a alteração máxima prevista é de cerca de 3 dB,
para a Rua da Sociedade (ID 7, grupo B). Para a Ponte Vasco da Gama e A12, a alteração máxima
prevista é menos do que 2 dB, valor que se encontra dentro da gama de variação normalmente
considerada como impercetível para o ouvido humano. Para a A33 a variação máxima prevista é de
cerca de 1 dB.
Tais variações muito pequenas (da ordem de grandeza do normalmente considerado impercetível pelo
ouvido humano; até 3 dB), são refletidos no facto de haver uma variação quase impercetível entre os
diferentes Mapas de Ruído para 2017, 2022 e 2042 (Desenhos 7.5 a 7.10, constantes do Volume IV Anexo Cartográfico) o que reforça a validade – quer para a Zona dos Sobrevoos, Moita e Barreio, quer
para a Zona do Estudo de Tráfego, Montijo e Alcochete – dos Mapas de Ruído Municipais (no máximo,
de 2008) para a Situação Atual, e a validade dos valores caracterizados na Situação Atual para a
Situação Futura (sem Aeroporto do Montijo; Situação de Referência), num período de 20 anos (20422022), admitindo uma evolução típica do tráfego.
Na Tabela 5.103 apresenta-se a comparação entre os valores calculados pelo software de modelação
acústica, para os pontos de medição, e os valores obtidos, nesses pontos, pelas medições acústicas in
situ. Apenas são apresentados os pontos onde é expectável uma maior representatividade entre o
modelo e a medição. Não são apresentados os seguintes pontos: P21, P22, P23 e P29, pois o seu
afastamento às vias modeladas e/ou a sua proximidade a outras fontes de ruído não modeladas, faz
com que não seja representativa a comparação entre a modelação e a medição. São ainda assinalados
a negro os valores que excedem os valores limite acústicos estabelecidos para Zonas Mistas (Lden=65
dB(A) e Ln = 55 dB(A)).

480

Tabela 5.103 – Comparação dos níveis sonoros medidos in situ com os valores previstos pelo modelo acústico para a rede
do Estudo de Tráfego Rodoviário

PONTOS DE MEDIÇÃO
P24
(junto à Rua da Quinta da Praia e Jardim
de Infância do Samouco (R68); S11)
P25
(junto à EM501; S12)
P26
(a cerca de 120m de distância da EM501;
S13)
P27
(junto à Estrada Real; S14)
P28
(a cerca de 170m da Estrada Real; S14)
P30
(junto à Rua Oceano; S15
P31
(junto Av. de Portugal; S15)
P32
(junto à Av. Cap. Salgueiro Maia; S15)
P33
(junto à A12; S16)

MEDIDO IN SITU
2016/2017/2018
Ln
Lden

PREVISÕES REDE DO ESTUDO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO
2017
2022
2042
Ln
Lden
Ln
Lden
Ln
Lden

56

65

54

64

54

64

55

64

56

65

56

65

56

65

56

66

49

58

52

60

52

60

53

61

53

62

53

63

54

63

54

64

47

55

47

55

47

56

48

56

58

67

57

67

58

67

58

67

58

67

56

65

57

66

57

66

51

61

53

62

54

63

55

64

57

65

55

64

56

65

57

66

A análise da tabela anterior permite verificar que em todos os pontos a diferença entre as medições e
a modelação é pouco significativa (-3 a 2 dB; valor negativo significa modelo superior à realidade e
vice-versa, com um valor médio de diferença de 0 dB).
Para 2022 e 2042, relativamente a 2017, verifica-se um acréscimo máximo de 2 dB (em P32 e P33), em
linha com os resultados anteriores das variações dos níveis sonoros baseadas na variação de tráfego,
reforçando assim a pouca significância da evolução do ruído de tráfego rodoviário, na rede existente,
em termos de níveis sonoros.
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5.12 QUALIDADE DO AR
5.12.1 INTRODUÇÃO
O setor da aviação é responsável pela emissão de poluentes atmosféricos que são provenientes não só
do funcionamento das aeronaves, como também do funcionamento dos veículos de suporte à
atividade aeroportuária e que englobam: veículos associados ao tráfego gerado de e para o aeroporto,
os autocarros rápidos para transporte de passageiros dentro do aeroporto e o funcionamento dos
Equipamentos de Apoio em Solo (GSE). São ainda consideradas nas fontes de emissão associadas a
este setor o funcionamento das Unidades Auxiliares de Energia (APU).
As emissões associadas ao setor da aviação afetam não só a qualidade do ar ambiente como o clima à
escala global, uma vez que parte dos poluentes emitidos são gases com efeito de estufa (GEE).
No presente capítulo apresenta-se a caracterização do ambiente afetado pelo projeto, em termos de
qualidade do ar, a qual foi realizada com recurso à modelação da dispersão atmosférica, a nível local,
para um ano completo de dados meteorológicos (2015), entrando em linha de conta com as principais
fontes emissoras inventariadas na situação atual.
Os valores estimados foram comparados com os valores limite e com os limiares de avaliação
inferiores e superiores definidos na legislação, para proteção da saúde humana, e com os valores
registados nas estações de qualidade do ar de fundo existentes no domínio em estudo, para validação
do modelo de simulação.
Foi igualmente efetuada a caracterização das condições meteorológicas e topográficas do domínio em
estudo, que foram consideradas no estudo de dispersão.
A caracterização da qualidade do ar na situação atual focou-se na avaliação dos níveis de NO2, CO,
PM10, PM2,5, SO2 e C6H6, poluentes com maior relevo e com impacte local, face à tipologia do projeto
em estudo.
No que respeita à emissão de GEE foi efetuado um enquadramento geral das políticas nacionais nesta
matéria, podendo ser consultado o Fator Ambiental Alterações Climáticas para um maior
aprofundamento desta matéria, e caracterizado o setor da aviação em matéria de emissões de GEE,
com base nos dados disponíveis, nomeadamente no Inventário Nacional de GEE e no Inventário de
Emissões Atmosféricas da Região de Lisboa e Vale do Tejo (área geográfica onde se insere o Projeto
em análise).

5.12.2 QUALIDADE DO AR AMBIENTE
5.12.2.1 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Em Portugal, a avaliação da qualidade do ar está abrangida por instrumentos legislativos específicos, o
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de
10 de maio, podendo ainda ser complementada por valores guia (guideline values) da Organização
Mundial de Saúde (OMS).
O Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua redação atual, estabelece o regime de avaliação e gestão da
qualidade do ar ambiente. Nesse sentido, o documento tem os seguintes objetivos:
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Fixar os valores limite e limiares de alerta para a proteção da saúde humana do dióxido de
enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão (PM10 e PM2,5), chumbo,
benzeno e monóxido de carbono;





Definir os limiares de informação e alerta para o ozono;
Definir os Limiares Inferiores de Avaliação (LIA) e Limiares Superiores de Avaliação (LSA);
Estabelecer valores alvo para as concentrações no ar ambiente dos poluentes arsénio, cádmio,
níquel e benzo(a)pireno.

O Decreto-Lei em análise transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/50/CE, de 21 de
maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, e a Diretiva n.º
2004/107/CE, de 15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente.
Relativamente aos limiares inferiores e superiores de avaliação, os regimes de avaliação da qualidade
do ar ambiente, para os poluentes atmosféricos, têm em consideração os seguintes critérios:






Nas zonas e aglomerações em que os níveis de um poluente excedam os respetivos limiares
superiores de avaliação fixados na legislação, são efetuadas medições fixas que podem ser
complementadas por técnicas de modelação e ou medições indicativas;
Nas zonas e aglomerações com níveis de poluentes situados entre o limiar superior de
avaliação e o limiar inferior de avaliação pode ser efetuada a combinação de medições fixas e
de técnicas de modelação e ou medições indicativas para avaliar qualidade do ar ambiente;
Nas zonas e aglomerações onde os níveis de poluentes forem inferiores ao limiar inferior de
avaliação podem ser usadas técnicas de modelação e ou de estimativa objetiva para avaliar a
qualidade do ar ambiente.

Na Tabela 5.104 são apresentados os valores limite no ar ambiente para os poluentes em estudo (NO 2,
CO, PM10, PM2,5, SO2 e C6H6).
Na Tabela 5.105 são apresentados os limiares de inferiores e superiores de avaliação para os poluentes
em estudo (NO2, CO, PM10, PM2,5, SO2 e C6H6).
Tabela 5.104 – Resumo dos valores limite considerados para os poluentes NO2, CO, PM10, PM2,5, SO2 e C6H6
REFERÊNCIA

PARÂMETRO

NO2

DESIGNAÇÃO

PERÍODO

Valor limite horário para proteção da saúde
humana

Horário

Valor limite anual para proteção da saúde humana

Anual

40 µg.m

Valor máximo diário da média das 8h para
proteção da saúde humana

Octohorário

10 mg.m

Valor limite diário para proteção da saúde humana

Diário

Valor limite anual para proteção da saúde humana

Anual

40 µg.m

-3

Valor limite anual para proteção da saúde humana

Anual

25 µg.m

-3

Valor limite horário para proteção da saúde
humana

Horário

350 µg.m

-3 (3)

Valor limite diário para proteção da saúde humana

Diário

125 µg.m

-3 (4)

Valor limite anual para proteção da saúde humana

Anual

5 µg.m

CO

Decreto-Lei n.º
102/2010 na sua
redação atual

VALOR LIMITE
200 µg.m

50 µg.m

-3 (1)

-3

-3

-3 (2)

PM10

PM2,5

SO2

C6H6

-3

(1)

A não exceder mais de 18 horas por ano civil;
A não exceder mais de 35 dias no ano;
(3)
A não exceder mais de 24 vezes por ano civil;
(4)
A não exceder mais de 3 vezes por ano civil.
(2)
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Tabela 5.105 – Resumo dos limiares inferiores e superiores para os poluentes NO 2, CO, PM10, PM2,5, SO2 e C6H6

REFERÊNCIA

PARÂMETRO

NO2

CO

Decreto-Lei n.º
102/2010 na
sua redação
atual

LIMIARES
INFERIOR DE
AVALIAÇÃO

LIMIARES
SUPERIOR DE
AVALIAÇÃO

DESIGNAÇÃO

PERÍODO

Valor limite horário para
proteção da saúde humana

Horário

Valor limite anual para proteção
da saúde humana

Anual

26 µg.m

Valor máximo diário da média
das 8h para proteção da saúde
humana

Octohorário

5 mg.m

Valor limite diário para
proteção da saúde humana

Diário

Valor limite anual para proteção
da saúde humana

Anual

20 µg.m

-3

28 µg.m

-3

Valor limite anual para proteção
da saúde humana

Anual

12 µg.m

-3

17 µg.m

-3

Valor limite horário para
proteção da saúde humana

Horário

-

Valor limite diário para
proteção da saúde humana

Diário

50 µg.m

Valor limite anual para proteção
da saúde humana

Anual

2 µg.m

100 µg.m

25 µg.m

-3 (1)

140 µg.m

-3 (1)

-3

32 µg.m

-3

7 mg.m

-3 (2)

35 µg.m

-3

-3

-3 (2)

PM10

PM2,5

-

SO2

C6H6

-3 (3)

-3

75 µg.m

-3 (3)

3,5 µg.m

-3

(1)

A não exceder mais de 18 horas por ano civil;
A não exceder mais de 35 dias no ano;
(3)
A não exceder mais de 3 vezes por ano civil.

(2)

5.12.2.2 METODOLOGIA
A caracterização da qualidade do ar, a nível local, teve por base a realização das seguintes tarefas:
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Geração de um ano de dados meteorológicos, em base horária, das variáveis com especial
influência na dispersão de poluentes para o local de implantação do aeroporto complementar,
com recurso ao modelo mesometeorológico TAPM (The Air Pollution Model” desenvolvido
pelo CSIRO-Atmospheric Research da Austrália) e, tendo em consideração os dados medidos
de direção e velocidade do vento na estação meteorológica de Monte da Caparica;
Caraterização das condições meteorológicas na envolvente da área em estudo, com base no
ano de dados meteorológicos horários estimados (2015), validado face à Normal Climatológica
do Montijo – Base Aérea (1971 - 2000);
Caracterização dos níveis de concentração dos poluentes NO2, CO, PM10, PM2,5, SO2 e C6H6
registados nas estações de fundo de qualidade do ar existentes e/ou representativas do
domínio de estudo (Arcos e Fidalguinhos), para determinação dos respetivos valores de fundo;
Caraterização topográfica do local com recurso a uma base de dados internacional;
Inventariação das principais fontes emissoras existentes, e relevantes, na zona de implantação
do aeroporto complementar;






Quantificação das emissões de NO2, CO, PM10, PM2,5, SO2 e C6H6 provenientes das fontes
atualmente existentes no domínio em estudo;
Modelação da dispersão atmosférica, a nível local, considerando as emissões inventariadas,
para o ano meteorológico estimado (2015), validado face à Normal Climatológica da região;
Validação dos resultados das simulações, através da comparação dos dados estimados, com os
dados registados nas estações de monitorização da qualidade do ar de Escavadeira,
Fidalguinhos e Lavradio, existentes no domínio em estudo;
Comparação dos resultados com os valores limite de qualidade do ar e com os limiares
inferiores e superiores de avaliação definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua redação
atual, de forma a avaliar a qualidade do ar atual do local de implantação do aeroporto
complementar.

5.12.2.2.1 DOMÍNIO DE ESTUDO
A zona de implantação do aeroporto complementar na Base Aérea N.º 6 (BA6), no Montijo, apresenta
características essencialmente urbanas, com elevada ocupação humana, estando as principais fontes
de poluição atmosférica associadas à circulação automóvel, ao tráfego aéreo associado à atividade
militar da BA6 e à existência de unidades industriais com algum relevo, maioritariamente na zona do
Barreiro e de Alcochete.
A área definida para aplicação do modelo (Figura 5.214) foi desenhada, tendo em conta os seguintes
critérios:
1. Enquadramento da BA6 (local de implantação do aeroporto complementar);
2. Trajetórias das futuras aeronaves. Note-se que não foi incluída no domínio de estudo a zona
norte da BA6, pois a área de influência dos sobrevoos abaixo dos 3000 pés corresponde ao
Estuário do Tejo, onde não existem recetores sensíveis;
3. Topografia da envolvente;
4. Localização de recetores sensíveis e fontes emissoras mais relevantes.
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Figura 5.214 – Enquadramento espacial e topográfico do domínio em estudo

A grelha de recetores aplicada ao domínio de estudo foi do tipo retangular uniforme, tendo em
consideração a localização da BA6 (local de implantação do Aeroporto do Montijo) e com
espaçamento regular de 1000 metros.
Para além da grelha de recetores, descrita anteriormente, foram também considerados 3 recetores
sensíveis, coincidentes com as estações de qualidade do ar existentes no domínio, nomeadamente
Fidalguinhos, Escavadeira e Lavradio.
A Tabela 5.106 e a Tabela 5.107 apresentam as características do domínio de estudo e as
características dos recetores sensíveis, respetivamente. A Figura 5.215 apresenta a grelha de recetores
aplicada para avaliação das concentrações de poluentes ao nível do solo e a localização dos recetores
sensíveis considerados no estudo (coincidentes com as estações de qualidade do ar).
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Tabela 5.106 – Características do domínio em estudo
PARÂMETROS

ESCALA LOCAL

Coordenadas Canto Sudoeste
(UTM Datum WGS 84 – Fuso 29)

Este (x)

487259

Norte (y)

4264573

Extensão máxima a este (metros)

25000

Extensão máxima a norte (metros)

25000

2

Área (km )

625

Espaçamento da Malha Cartesiana (metros)

1000

Número de Recetores (células)

676

Tabela 5.107 – Características dos recetores sensíveis, coincidentes com as estações de monitorização da qualidade do ar
RECETOR SENSÍVEL

CLASSIFICAÇÃO

COORDENADAS (x;y)
(Datum WGS84 – Fuso 29)

1 – Fidalguinhos

Urbana de fundo

495770,02;4277939,00

2 – Escavadeira

Urbana industrial

494175,41;4278895,53

3 – Lavradio

Urbana industrial

495843,50;4279788,37
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Figura 5.215 – Grelha de recetores do domínio de estudo

5.12.2.2.2 OBSTÁCULOS E TOPOGRAFIA
A topografia e uso do solo da envolvente são, juntamente com os dados meteorológicos e as
emissões/condições de emissão, fatores determinantes no que diz respeito aos níveis de qualidade do
ar estimados por modelação.
O ficheiro de base topográfica utilizado na simulação local foi criado a partir do modelo digital do
terreno obtido através do ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer),
gerido pelo METI (Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão) e pela NASA.
O enquadramento topográfico do domínio de estudo é apresentado na Figura 5.214.
Os obstáculos de volumetria significativa (edifícios) podem perturbar o escoamento atmosférico,
condicionando a dispersão dos poluentes atmosféricos. Assim, os edifícios pertencentes à BA6, que
afetam a dispersão de poluentes, foram introduzidos no modelo, tendo como base as especificações
volumétricas fornecidas pelo Estado-Maior da Força Aérea (EMFA).
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5.12.2.2.3 METEOROLOGIA
O modelo de dispersão utilizado exige a incorporação de dados meteorológicos horários de vários
parâmetros relativos à superfície e estrutura vertical da atmosfera para o período de simulação
considerado, que vão influenciar a dispersão dos poluentes e, consequentemente, as concentrações
estimadas no recetor.
Desta forma, é fundamental o uso de informação de elevada representatividade temporal. A
representatividade temporal pressupõe que a informação meteorológica inclua as variações sazonais
existentes, pelo que se deve modelar um ano meteorológico completo e em base horária (para que se
tenha em linha de conta o efeito de variações intradiárias) e que as condições meteorológicas
registadas nesse ano sejam representativas do clima local. O clima de um local é dado pela análise de
um período longo de dados, como a Normal Climatológica35 de uma região. Se os dados usados no
modelo estiverem enquadrados no registado na Normal Climatológica pode considerar-se que o ano
meteorológico é válido para a avaliação do impacte de um projeto.
Os dados meteorológicos necessários foram obtidos através do modelo mesometeorológico TAPM,
que estima e adequa todos os parâmetros meteorológicos necessários às simulações da qualidade do
ar para o ponto central do domínio definido, com base no forçamento sinóptico fornecido pelo
Australian Bureau of Meteorology Global Analysis and Prediction (GASP).
Para melhorar o desempenho do modelo, sempre que existem estações dentro do domínio de estudo,
as observações registadas nessas estações são incorporadas na simulação por uma técnica conhecida
por Data Assimilation. Assim, na modelação mesometeorológica foram integrados os dados
meteorológicos de vários anos das estações de Alcochete, Caneças, Monte da Caparica, Santo Estevão
e Vila Nogueira de Azeitão, disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos
(SNIRH).
De forma a validar a adequação do ano meteorológico utilizado ao clima da região em estudo, os
dados estimados pelo modelo TAPM, para diferentes anos e para diferentes estações, foram
comparados com os dados da Normal Climatológica (NC) do Montijo – Base Aérea (1971 - 2000),
disponibilizados pelo IPMA (Instituto Português do Mar e Atmosfera). Verificou-se da comparação
efetuada que os dados mais adequados à Normal Climatológica, representativa do local em estudo, de
todos os anos avaliados, correspondem aos da estação meteorológica de Monte da Caparica, para o
ano de 2015.
Os dados meteorológicos usados são apresentados através da representação gráfica das médias
horárias dos diferentes parâmetros meteorológicos considerados (temperatura, humidade relativa,
velocidade do vento e direção do vento). A Rosa de Ventos apresentada encontra-se dividida em 8
classes distintas. Os valores de direção do vento expressos em graus foram traduzidos nos diferentes
setores de direção através das correspondências apresentadas na Tabela 5.108. A classe de ventos
calmos (< 1,0 km.h-1) é apresentada de forma independente da direção do vento.

35

“Conforme convencionado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), o clima é caracterizado pelos valores médios dos vários
elementos climáticos num período de 30 anos, designando-se valor normal de um elemento climático o valor médio correspondente a um
número de anos suficientemente longo para se admitir que ele representa o valor predominante daquele elemento no local considerado”,
texto retirado do IPMA.
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Tabela 5.108 – Informação das correspondências dos valores em graus com os diferentes setores de direção do vento,
utilizadas na realização da Rosa de Ventos
SETORES DE DIREÇÃO DO
VENTO

GAMA DE VALORES
(GRAUS)

SETORES DE DIREÇÃO DO
VENTO

GAMA DE VALORES
(GRAUS)

Norte (N)

338 - 22

Sul (S)

158 – 202

Nordeste (NE)

23 – 67

Sudoeste (SO)

203 – 247

Este (E)

68 – 112

Oeste (O)

248 – 292

Sudeste (SE)

113 – 157

Noroeste (NO)

293 – 337

Da Figura III.9.1.1 à Figura III.9.1.5 do Volume III - Anexo 9.1 apresentam-se as comparações entre os
dados estimados (com dados medidos de direção e velocidade do vento da estação meteorológica de
Monte da Caparica, do ano de 2015) e a informação da Normal Climatológica do Montijo – Base Aérea
(NC). Os parâmetros meteorológicos analisados são aqueles que o modelo usa nos seus cálculos e para
os quais a NC apresenta valores.
Os valores de temperatura estimados pelo modelo mesometeorológico TAPM para o ano 2015
encontram-se enquadrados nos valores registados na NC, ao longo dos meses do ano. Os valores de
temperatura estimados variam entre os 11,2ºC e os 23,3ºC e os presentes na NC variam entre os
10,1ºC e os 22,8ºC.
Verifica-se que os valores estimados para o ano de 2015 enquadram-se nos valores de humidade
relativa registados na NC. Os valores estimados variam entre os 65% e os 84% e os registados no
Montijo – Base Aérea variam entre os 71% e os 89%.
Em termos da velocidade do vento, os dados estimados pelo TAPM variam entre 6,0 km.h-1 e os 14,6
km.h-1 e os presentes na NC entre 14,1 km.h-1 e os 18,1 km.h-1.
No que diz respeito à direção do vento, na NC verifica-se a predominância de ventos de norte (32%),
oeste (16%) e nordeste (14%). Para o ano estimado pelo TAPM, as direções de vento predominantes
correspondem aos setores norte (30%), nordeste (18%) e noroeste (16%). Desta forma, verifica-se que
os setores de vento predominantes são, na sua maioria, comuns entre o ano estimado e a NC.
Face ao exposto, conclui-se que o ano de dados meteorológicos selecionado para o estudo (2015, com
dados medidos de direção e velocidade do vento da estação meteorológica de Monte da Caparica) é o
mais adequado para a aplicação na modelação da qualidade do ar, sendo que a utilização dos dados
produzidos pelo modelo mesometeorológico TAPM indicam uma garantia de boa representatividade
para o local de estudo.
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5.12.2.2.4 FONTES EMISSORAS
Para a caracterização do ambiente afetado pelo projeto foram consideradas as emissões dos
poluentes NO2, CO, PM10, PM2,5, SO2 e C6H6, associadas à atividade militar desenvolvida atualmente
na BA6, ao tráfego rodoviário das principais vias de tráfego existentes no domínio em estudo e ao
tráfego fluvial do Estuário do Tejo.
Não foi possível considerar as emissões provenientes das principais unidades industriais existentes na
área envolvente, com destaque para o Barreiro e Alcochete, por indisponibilidade de acesso às
características estruturais e operacionais das fontes fixas, necessárias para o modelo de dispersão.
Assim, a influência das restantes fontes emissoras existentes no domínio em estudo foi contemplada
pelo valor de fundo, determinado a partir da média das medições horárias efetuadas, entre 2012 2016, nas estações urbanas de fundo de Fidalguinhos e Arcos, localizadas na área envolvente da Base
Aérea, para os poluentes NO2, CO, PM10 e SO2. Para as PM2,5 e o benzeno (C6H6) não foi possível
contemplar um valor de fundo, uma vez que não são medidos em nenhuma estação considerada no
estudo.
No entanto, ao nível das PM2,5, foi assumido um valor de fundo, tendo em conta a relação entre
PM2,5 e PM10 típica para concentrações em ar ambiente (cerca de 51%), obtida através da análise das
concentrações registadas nas estações de qualidade do ar de fundo existentes na Área Metropolitana
de Lisboa36.
Os valores de fundo a considerar no presente estudo são:






NO2 = 14,7 µg.m-3
CO = 200,0 µg.m-3
PM10 = 23,7 µg.m-3
PM2,5 = 12,1 µg.m-3
SO2 = 0,6 µg.m-3

A Figura 5.216 apresenta o enquadramento espacial das fontes emissoras consideradas na
caracterização da qualidade do ar atual. De forma a facilitar a interpretação do enquadramento das
fontes, optou-se por não se representar as trajetórias aéreas da BA6, que se encontram sintetizadas
no Capítulo 3 do Volume II.B.

36

https://qualar.apambiente.pt/qualar/index.php?page=2
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Figura 5.216 – Enquadramento espacial das fontes emissoras no domínio de estudo

Base Aérea N. º6 – Atividade Militar
Para a determinação das emissões associadas à atividade militar desenvolvida atualmente na BA6,
foram consideradas as emissões provenientes do tráfego aéreo e das fontes fixas (geradores)
existentes no local. As características operacionais da BA6, necessárias para a determinação das
emissões atmosféricas, foram facultadas pelo EMFA e encontram-se descritas em detalhe no Capítulo
3 do Volume II.B.
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Tráfego Aéreo
No setor da aviação considera-se que as emissões com relevo, em termos de qualidade do ar local,
correspondem às emissões decorrentes de cada ciclo LTO (Landing and Take Off Operations), ou seja,
às emissões que ocorrem nas diversas fases de voo, até aos 914 metros de altitude (3000 pés).
Cada ciclo LTO é constituído pelas seguintes fases de operação:






Aproximação;
Aterragem;
Circulação e Posicionamento na pista (taxiing e queuing)
Descolagem;
Afastamento.

Para além das emissões associadas ao LTO existem também emissões associadas à fase cruzeiro das
aeronaves mas, como esta fase, normalmente, ocorre a altitudes superiores a 914 metros (3000 pés),
não é usual contemplarem-se estas emissões em estudos de qualidade do ar.
No entanto, as trajetórias típicas da BA6 (descrição detalhada no Capítulo 3 do Volume II.B) são
efetuadas na sua maioria a 305 metros (1000 pés) e a 610 metros (2000 pés), implicando a
contabilização das emissões associadas à fase cruzeiro.
Para a determinação das emissões provenientes do tráfego aéreo militar (que incluem as emissões
associadas ao LTO e à fase cruzeiro) considerou-se um conjunto de 4 modelos de aeronaves militares
(C130, C295, EH101 e LYNX) e de 6 aeronaves civis (C150, C172, GH7, TAMP, PO6T, PA34), facultadas
pelo EMFA. Na Tabela III.9.2.1 do Volume III - Anexo 9.2, apresenta-se o perfil horário dos
movimentos de cada aeronave militar, facultado pelo EMFA. Para as aeronaves civis, perante a falta de
informação mais detalhada, aplicou-se uma distribuição uniforme do número total de movimentos,
facultado pelo EMFA, pelas horas do ano.
Uma vez que cada modelo de aeronave pode estar equipado com uma série de motores diferentes, foi
assumido para cada modelo, o motor cujo fator de emissão se aproximasse da média dos motores
compatíveis com cada aeronave em estudo (em situações de dúvidas entre motores, optou-se sempre
pelo motor com fator de emissão mais conservativo). O modelo de dispersão EDMS (The Emissions and
Dispersion Modeling System – específico para emissões provenientes do tráfego aéreo) fornece os
fatores de emissão para todos os motores associados aos modelos de aeronaves disponíveis na sua
base de dados, para as várias fases do LTO. Quando o modelo de aeronave pretendido não se
encontrava na base de dados do EDMS, considerou-se um modelo de aeronave com características
semelhantes à aeronave em estudo.
Para as emissões associadas à fase cruzeiro, uma vez que o EDMS não apresenta valores de emissão
para esta fase, foi necessário efetuar uma atualização ao modelo (a atualização efetuada encontra-se
descrita no item 5.12.2.3), de forma a serem contempladas as emissões inerentes à fase cruzeiro que,
no caso das aeronaves militares, ocorrem a altitudes inferiores a 914 metros (3000 pés), conforme
mencionado anteriormente.
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Para a determinação das emissões inerentes à fase cruzeiro das aeronaves militares, ao nível dos
poluentes NO2, CO, SO2 e C6H6, recorreu-se ao guia do EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission
Inventory Guidebook 2016)37. No entanto, no referido documento, não são disponibilizados os fatores
de emissão de PM10 e PM2,5 para a fase cruzeiro das aeronaves, tendo que se recorrer à metodologia
definida no FOA338, de acordo com as diretrizes do próprio guia do EMEP/CORINAIR (2016). Segundo
esta metodologia, as emissões de material particulado são determinadas com base no ICAO Smoke
Numbers, presentes no ICAO Aircraft Engine Emissions Databank39. Para os modelos de aeronaves
militares que não apresentavam valores para o Smoke Number, foi efetuada uma aproximação a
modelos com dados disponíveis, de acordo com o ano de produção, o tipo de motor e o fabricante.
Salienta-se que, uma vez que a base de dados utilizada só apresenta motores característicos das
aeronaves militares (motor turboprop), não foi possível aplicar a metodologia definida no FOA3 para a
determinação das emissões de material particulado para as aeronaves civis (motor do tipo piston).
Neste caso, recorreu-se aos fatores de emissão presentes no EMEP/CORINAIR de 201340.
Salienta-se que, para o benzeno, uma vez que os fatores de emissão, disponibilizados, tanto no EDMS,
como no guia do EMEP/CORINAIR, são relativos aos compostos orgânicos voláteis (COV), sem
especificação dos compostos, considerou-se que, no setor da aviação, apenas 0,02% dos COV emitidos
correspondem a benzeno41.
A Tabela III.9.2.2, do Volume III - Anexo 9.2, apresenta as emissões associadas aos movimentos das
aeronaves militares C130, C295, EH101 e LYNX, relativos a 2015, perfazendo um total de 3460
movimentos de aterragens/descolagens e de 4356 movimentos de “tocar e andar” (touch and go) e
aproximações baixas à pista (low approach).
A Tabela III.9.2.3, do Volume III - Anexo 9.2 apresenta as emissões associadas aos movimentos das
aeronaves civis que recorrem à BA6 (C150, C172, GH7, TAMP, PO6T, PA34) e que normalmente
efetuam 3500 movimentos por ano.
As emissões determinadas foram alocadas às respetivas trajetórias de voo (descrição detalhada no
Capítulo 3 do Volume II.A), de acordo com a informação disponibilizada pelo EMFA, presente na
Tabela 5.109 e Tabela 5.110, para as aeronaves militares e civis, respetivamente.

37

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 – Update July 2017. Aviation.
First Order Approximation, version 3 (FAO3). Airport Air Quality Manual. 2011.
39
https://www.easa.europa.eu/document-library/icao-aircraft-engine-emissions-databank
40
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 – Update August 2014. Aviation.
38

41

API. 2010b. Kerosene/jet fuel category assessment document. American Petroleum Institute. 201-16846As.

494

Tabela 5.109 – Distribuição dos movimentos de aeronaves militares pelas trajetórias típicas da BA6
ALTITUDE
TRAJETÓRIA
(m)

TRAJETÓRIA

Aproximações Visuais

Aproximações por
Instrumentos

Circuitos Tráfego

MOVIMENTOS POR
ANO
(1)

A

305

-

F

610

1730

G

305

-

(2)

(1)

B

518

(3)

C

122

(3)

D

580

(3)

E

136

(3)

610

H

610

TIPOLOGIA
AERONAVE

4730

Militar

(3)

(1)

Sem movimentos alocados;
O número de aproximações visuais foi determinado com base na diferença entre o número total de movimentos no ano (7816 movimentos
(inclui ARR/DEP e TG/LA)) e o n.º total de movimentos dos circuitos de tráfego e das aproximações por instrumentos (6086 movimentos
(inclui ARR/DEP e TG/LA));
(3)
N.º de movimentos facultado pelo EMFA.
(2)

Tabela 5.110 – Distribuição dos movimentos de aeronaves civis pelas trajetórias típicas da BA6
ALTITUDE
TRAJETÓRIA
(m)

TRAJETÓRIA

Aproximações Visuais

Aproximações por
Instrumentos

MOVIMENTOS POR
ANO
(1)

A

305

128

F

610

1474

(1)

G

305

1474

(1)

1329

(2)

C
610
E

569

TIPOLOGIA
AERONAVE

Civil

(2)

(1)

Segundo o EMFA as aeronaves civis quando executam aproximações visuais, 92% entram pela trajetória G e saem pela trajetória F e 8%
entram e saem pela trajetória A;
(2)
Segundo o EMFA, as aeronaves civis, quando executam aproximações por instrumentos, 70% são efetuadas através da trajetória C e 30%
são efetuadas através da trajetória E.

Ao nível do tráfego aéreo, foram também consideradas as emissões associadas às Unidades Auxiliares
de Energia (APU) e aos equipamentos de apoio em solo (GSE), de acordo com a informação indicada,
por defeito, no modelo EDMS, consoante o tipo de aeronave em estudo.
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Fontes Fixas
A Tabela III.9.2.4 do Volume III - Anexo 9.2, apresenta as características estruturais e as condições de
emissão das fontes pontuais da BA6, associadas aos 14 geradores, a gasóleo, existentes no local.
As emissões e condições de emissão foram estabelecidas de acordo com os procedimentos do
EMEP/CORINAIR, de 2016, para máquinas não rodoviárias (geradores de potência inferior ou igual a
1000 kW)42, tendo por base as fichas técnicas de modelos de motores de geradores típicos para
fornecimento de energia elétrica (consideraram-se dados típicos de geradores com potências iguais às
facultadas pelo EMFA, por falta de informação relativa à marca e modelo dos respetivos
equipamentos).
As emissões determinadas, inseridas no modelo de dispersão, tiveram em conta o regime de
funcionamento de 30 minutos, todos os meses do ano, aquando da manutenção preventiva da
unidade. Considerou-se irrelevante o restante tempo de funcionamento, quando existem cortes de
fornecimento de energia elétrica, dada a sua curta frequência e duração.
Tráfego Fluvial
As emissões de NO2, CO, PM10, PM2,5, SO2 e C6H6 associadas ao tráfego fluvial, verificado atualmente
no Estuário do Tejo, foram retiradas do Inventário de Emissões Atmosféricas da Região de Lisboa e
Vale do Tejo, relativo ao período de 2011-201443. As emissões consideradas, sintetizadas na Tabela
III.9.2.5 do Volume III - Anexo 9.2, relativas ao ano mais recente disponibilizado (2014), foram
alocadas à área do Estuário contemplada no domínio em estudo.
Uma vez que as emissões mais recentes, disponibilizadas no inventário, são relativas a 2014,
considerou-se também a informação proveniente do estudo efetuado pela equipa das acessibilidades,
relativa ao número de ligações atuais, para a ligação fluvial entre o Cais do Seixalinho e o Cais do Sodré
(ligação que será usada na exploração do Aeroporto do Montijo)44. Estas emissões, numa atitude
conservativa, foram acrescidas às emissões disponibilizadas no inventário, com o intuito de se
contemplar a evolução do tráfego fluvial nesta ligação, entre 2014 e a situação atual.
Dado que o estudo da equipa das acessibilidades apenas apresenta o número de ligações diárias
atuais, entre o Cais do Seixalinho e o Cais do Sodré, foi necessário determinar as respetivas emissões,
tendo por base as características das embarcações usadas (catamaran), o número de ligações e os
fatores de emissão do EMEP/CORINAIR característicos desta atividade45.

42

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 – Update May 2017. Non-road mobile sources and machinery.
Inventário de Emissões Atmosféricas da Região de Lisboa e Vale do Tejo – 2011-2014. Elaborado pela FCT-UNL e CCDR-LVT. Maio 2017.
44
TIS, 2017. Estudo preliminar da ligação fluvial ao Aeroporto Complementar do Montijo.
45
EMEP/CORINAIR, 2016, International navigation, national navigation, national fishing and military (shipping), emissions Inventory
Guidebook.
43
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As emissões fluviais, para os poluentes NO2, PM10, PM2,5, SO2 e C6H6, ocorrem em três fases distintas:
em navegação (at sea), em manobras de atracagem/desatracagem (manoeuvering) e acostado no cais
(hotelling). Nos dois primeiros casos, os tempos associados a cada uma destas fases foram estimados
com base nas velocidades de circulação dos navios considerados e nas respetivas distâncias. Em
relação à última fase (hotelling) considerou-se, numa atitude conservativa, um tempo médio de cerca
de meia hora, para saída/entrada de passageiros. As emissões de SO2 dependem diretamente do teor
de enxofre do combustível que, de acordo com o n.º 1 do artigo 4ºB do Decreto-Lei n.º 170-B/2014,
não permite que os navios utilizem combustíveis navais com um teor de enxofre superior a 0,10% em
massa.
Por outro lado, a emissão de CO foi determinada, independentemente, da fase de operação do navio,
ou seja, apenas teve em consideração o consumo de combustível típico e o fator de emissão deste
poluente, por massa de combustível consumido.
Para o benzeno, uma vez que os fatores de emissão, disponibilizados no guia do EMEP/CORINAIR, são
relativos aos compostos orgânicos voláteis (COV), sem especificação dos compostos, considerou-se
que, no setor fluvial, apenas 4% dos COV emitidos correspondem a benzeno46.
Da Tabela III.9.2.6 à Tabela III.9.2.29 do Volume III - Anexo 9.2 apresentam-se as emissões fluviais de
poluentes determinadas para cada ano em avaliação, diferenciadas por dia útil e por fim de
semana/feriados. As emissões fluviais determinadas foram inseridas no modelo de dispersão, tendo
em conta as respetivas áreas de cada fase de operação (at sea, manoeuvering e hotelling), inerente a
cada cais contemplado (Cais do Sodré e Cais do Seixalinho).
Tráfego Rodoviário
Foram também incluídas as emissões das principais vias de tráfego rodoviário existentes no domínio
de simulação, conforme Figura 5.216, cujos volumes de tráfego médio diário (TMD) e mensal (TMM),
foram consultados nos seguintes documentos:






Relatório de Tráfego Médio Mensal por Autoestrada, relativo ao 2.º trimestre de 2017;
Mapa de Ruído do Município de Palmela, de abril de 2007;
Mapa de Ruído do Município do Barreiro, de maio de 2010;
Mapa de Ruído do Município do Seixal, de dezembro de 2007;
Mapa de Ruído do Município do Montijo, de setembro de 2010.

Para as vias rodoviárias do Montijo, que serão diretamente afetadas pela implementação do
aeroporto complementar, foram também considerados os volumes de TMD facultados pela TIS (grupo
de trabalho das acessibilidades).

46

Xiao, Q et al.,2018. Characteristics of marine shipping emissions at berth: profiles for PM and VOCs.
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Relativamente aos fatores de emissão para o tráfego rodoviário, estes foram determinados em função
do tipo de combustível consumido, idade, tara e cilindrada do parque automóvel nacional seguindo a
metodologia desenvolvida por Barros e Fontes (2003) e Barros et al. (2004). Esta metodologia permite
a adaptação dos fatores de emissão, apresentados pelo EMEP/CORINAIR, de 2016, ao parque
automóvel português. Este trabalho teve em conta dados estatísticos provenientes da ACAP47 e da
ASF48.
Os dados da ASF permitem distribuir o volume de tráfego de veículos ligeiros e pesados, pelas
categorias de mercadorias e passageiros. Para além disso, permitem distribuir os veículos do Parque
Automóvel Seguro, em 2015, pelas classes Euro existentes atualmente (Euro 1 a Euro 6). Os dados da
ACAP permitem distribuir os veículos ligeiros e pesados do parque automóvel português por cilindrada
e tara, respetivamente.
Os fatores de emissão dependem, por sua vez, da inclinação da via e da velocidade de circulação49.
Por fim, da Tabela III.9.2.30 à Tabela III.9.2.46, do Volume III - Anexo 9.2, apresentam-se, para as vias
de tráfego consideradas no estudo, os valores de emissão dos poluentes NO2, CO, PM10/PM2,5 e C6H6,
para os veículos ligeiros e pesados, para a situação atual. Salienta-se que não foram estimadas as
emissões rodoviárias para o poluente SO2 uma vez que o teor de enxofre dos combustíveis, em
Portugal, é atualmente negligenciável. Por fim, para o benzeno, uma vez que os fatores de emissão,
disponibilizados no guia do EMEP/CORINAIR, são relativos aos compostos orgânicos voláteis (COV),
sem especificação dos compostos, considerou-se a seguinte relação14:



Para veículos ligeiros a gasolina a importância das emissões de benzeno face ao total de COV
emitido é de 5,61%;
Para veículos ligeiros a gasóleo a importância das emissões de benzeno face ao total de COV
emitido é de 1,98%;

Para veículos pesados a importância das emissões de benzeno face ao total de COV emitido é de
0,07%.

5.12.2.3 MODELAÇÃO DA DISPERSÃO ATMOSFÉRICA
O estudo de qualidade do ar contempla a simulação da dispersão de poluentes para um ano de dados
meteorológicos (2015), tendo em conta as emissões inventariadas para o domínio em estudo.
O modelo utilizado para simular a dispersão de poluentes atmosféricos foi o AERMOD View acopolado
com o EDMS, cujas descrições técnicas se encontram detalhadas no Volume III - Anexo 9.3.

47

ACAP, (2015). Vendas de veículos automóveis em Portugal. Associação do Comércio Automóvel de Portugal.
ASF (2015). Parque Automóvel Seguro 2015, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.
49
EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook (2016). 1.A.3.b.i-iv Road Transport.
48
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Tal como mencionado anteriormente, o modelo EDMS, recomendado para as emissões provenientes
do tráfego aéreo, não contempla as emissões inerentes à fase cruzeiro (emissões que ocorrem acima
dos 914 metros de altitude (3000 pés)), havendo a necessidade de se efetuar uma atualização do
mesmo, com recurso ao modelo AERMOD View, devido ao facto das trajetórias típicas da BA6
ocorrerem a altitudes de 305 metros (1000 pés) e a 610 metros (2000 pés). Neste sentido, as emissões
determinadas em fase cruzeiro, para cada trajetória aérea, foram introduzidas no modelo AERMOD
View, que foram, posteriormente, acopoladas num único ficheiro de entrada, às emissões LTO
provenientes do EDMS. Desta forma, o estudo de dispersão efetuado contemplou as emissões
inerentes aos LTO típicos da BA6, provenientes do modelo EDMS, e as emissões provenientes da fase
cruzeiro das trajetórias aéreas da BA6, das fontes fixas da BA6 e do tráfego rodoviário circulante nas
vias existentes na envolvente, provenientes do AERMOD View.
O dióxido de azoto é um poluente fortemente afetado pelas reações fotoquímicas que ocorrem no ar
ambiente, principalmente por via de reações associadas à formação/depleção de ozono. O modelo de
simulação usado para a realização deste estudo apresenta vias alternativas para a simulação deste
poluente. Nas simulações realizadas foi utilizado o “Ozone Limiting Method”, que faz uso das
concentrações medidas de ozono na atmosfera para estimar a conversão dos óxidos de azoto em
dióxido de azoto.
Desta forma, a contabilização da concentração de NO2 em cada período horário é determinada em
função da concentração de ozono existente no ar ambiente. Para este estudo, foram considerados os
valores horários médios de concentração de ozono no ar ambiente, medidos no ano de 2015
(coincidente com o ano meteorológico considerado), na estação urbana de fundo de Arcos,
pertencente à Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente.
No Volume III - Anexo 9.4 são apresentadas as considerações a ter em linha de conta na interpretação
dos resultados provenientes do modelo de dispersão EDMS/AERMOD View.

5.12.2.4 CARATERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR – MODELAÇÃO DA DISPERSÃO DE
POLUENTES ATMOSFÉRICOS
Nesta fase apresentam-se os resultados da simulação da dispersão dos poluentes atmosféricos (NO2,
CO, PM10, PM2,5, SO2 e C6H6), para um ano completo de dados meteorológicos (2015), tendo em
conta as emissões das fontes emissoras associadas à atividade militar desenvolvida na BA6, ao tráfego
fluvial do Estuário do Tejo e ao tráfego rodoviário das principais vias existentes no domínio em estudo.
Os resultados apresentados incluem, para os poluentes NO2, CO, PM10 e SO2 os respetivos valores de
fundo. Para as PM2,5 e o benzeno (C6H6) não foi possível contemplar um valor de fundo, uma vez que
não são medidos em nenhuma estação considerada no estudo.
5.12.2.4.1 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
5.12.2.4.1.1 DIÓXIDO DE AZOTO
Na Figura 5.217 e na Figura 5.218 são apresentados os mapas de distribuição de valores máximos das
médias horárias e anuais de NO2, respetivamente, para a situação atual, sem a aplicação do fator F2
(sendo consensual que tendo que representar no domínio somente um valor para cada recetor, este
seja o valor do meio do intervalo).
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário e anual estipulado no Decreto-Lei
n.º 102/2010, na sua redação atual, para este poluente, 200 µg.m -3 e 40 µg.m-3, respetivamente. Os
valores apresentados incluem o valor de fundo de 14,7 µg.m-3.
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LIA = 100 µg.m-3; LSA = 140 µg.m-3
-3

Figura 5.217 – Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de NO 2 (µg.m ) verificadas no domínio
em análise (situação atual)
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LIA = 26 µg.m-3; LSA = 32 µg.m-3
-3

Figura 5.218 – Campo estimado das concentrações anuais de NO2 (µg.m ) verificadas no domínio em análise (situação
atual)

Síntese Interpretativa50





O mapa de distribuição das concentrações máximas horárias de NO2, mostra que, no domínio
em estudo, tendo em conta as emissões inventariadas, não são registadas concentrações
horárias acima do valor limite (200 µg.m-3). Através da análise dos resultados obtidos no
modelo, verifica-se que as concentrações mais elevadas são derivadas, essencialmente, do
tráfego rodoviário e do tráfego fluvial;
Relativamente aos valores médios anuais obtidos, também não se registam ultrapassagens ao
valor limite estipulado na legislação;
Verifica-se assim, uma elevada contribuição do tráfego rodoviário (com maior destaque) e do
tráfego fluvial para os valores estimados de NO2.

A Tabela 5.111 e a Tabela 5.112 resumem os valores estimados para o NO2 e estabelecem a sua
comparação com os respetivos valores limite e limiar superior de avaliação (LSA) e limiar inferior de
avaliação (LIA) legislados, respetivamente. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 14,7
µg.m-3.
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Tabela 5.111 – Resumo dos valores estimados de NO2 e comparação com os respetivos valores limite legislados

REF.

VE
-3
(µg.m )

VL
-3
(µg.m )

PERÍODO

SEM F2
Decreto-Lei
n.º 102/2010
na sua
redação atual

EXC. PERMITIDAS

COM F2

(1)

ÁREA DO DOMÍNIO
2
(KM ) COM
EXCEDÊNCIAS EM N.º
SUPERIOR AO
PERMITIDO
COM F2

SEM F2

(1)

Horário

200

135,9

75,3
257,0

18

0

0
1

Anual

40

32,8

23,7
50,9

0

0

0
7

Legenda:
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
EXC. - Excedências
(1)
Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados, com igual
probabilidade
N.º de recetores = 676

Tabela 5.112 – Resumo dos valores estimados de NO2 e comparação com o LIA e LSA

REF.

PERÍODO

LIA
(µg.m
3
)

LSA
(µg.m
3
)

VE
-3
(µg.m )

SEM F2
Decreto-Lei
n.º
102/2010
na sua
redação
atual

EXC.
PERMITID
AS

COM F2
(1)

LIA

LSA

ÁREA DO
2
DOMÍNIO (KM )
COM
EXCEDÊNCIAS
EM N.º
SUPERIOR AO
PERMITIDO

ÁREA DO
2
DOMÍNIO (KM )
COM
EXCEDÊNCIAS
EM N.º
SUPERIOR AO
PERMITIDO

SEM
F2

COM
(1)
F2

SEM
F2

COM
(1)
F2

Horário

100

140

135,9

75,3
257,0

18

5

0
483

0

0
65

Anual

26

32

32,8

23,7
50,9

0

26

0
201

1

0
92

Legenda: VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
LIA – Limiar inferior de avaliação LSA – Limiar superior de avaliação
EXC. Excedências
(1)
Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados, com igual
probabilidade
N.º de recetores = 676

Síntese Interpretativa51


51

Perante o cenário de emissões atual, obtêm-se níveis máximos horários de NO2 acima dos 200
µg.m-3 (valor limite), com a aplicação do fator F2 mais conservativo, ocorrendo uma
ultrapassagem de 24 horas no ano, ou seja, em número superior ao permitido na legislação
(18 horas no ano);
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Considerando que os valores reais poderão ser o dobro dos valores estimados (aplicação do
fator F2 mais conservativo), a área em incumprimento é de 1 km2 (0,15% do domínio);
Relativamente aos valores anuais deste poluente verifica-se a ultrapassagem do valor limite
apenas com a aplicação do fator F2 mais conservativo, gerando uma área em excedência de 7
km2 (1,04% do domínio);
Analisando os resultados obtidos no modelo, observa-se que o tráfego rodoviário e fluvial
verificado atualmente no domínio em estudo, correspondem às principais fontes emissoras a
contribuir para os valores máximos estimados, tanto em termos horários, como em termos
anuais.
Em termos horários ocorre a ultrapassagem do LIA, sem e com a aplicação do fator F2 mais
conservativo, obtendo-se uma área em excedência de 5 km2 (0,74% do domínio) e de 483 km2
(71,45% do domínio), respetivamente. Em termos anuais verifica-se igualmente a
ultrapassagem do LIA sem e com a aplicação do fator F2 mais conservativo, obtendo-se uma
área em excedência de 26 km2 (3,85% do domínio) e de 201 km2 (29,73% do domínio),
respetivamente;
Em termos horários ocorre a ultrapassagem do LSA, apenas com a aplicação do fator F2 mais
conservativo, obtendo-se uma área em excedência de 65 km2 (9,62% do domínio). Em termos
anuais verifica-se a ultrapassagem do LSA sem e com a aplicação do fator F2 mais
conservativo, obtendo-se uma área em excedência de 1 km2 (0,15% do domínio) e de 92 km2
(13,61% do domínio), respetivamente.

As figuras seguintes apresentam o enquadramento espacial dos recetores em incumprimento aos
valores limite de NO2 (horário e anual), perante a aplicação do fator F2 mais conservativo aos valores
estimados. Com base nos recetores em incumprimento estimados, efetuou-se uma estimativa da
população potencialmente afetada, tendo por base o número de habitantes por concelho, facultado
pela equipa das acessibilidades, para 2015.
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Figura 5.219 – Identificação dos recetores com valores em incumprimento ao valor limite horário do NO 2, com a aplicação
do fator F2 mais conservativo, para a situação atual

Figura 5.220 – Identificação dos recetores com valores em incumprimento ao valor limite anual do NO 2, com a aplicação do
fator F2 mais conservativo, para a situação atual

Síntese Interpretativa





Perante o cenário de emissões atual, observa-se o incumprimento em termos horários e
anuais, dos valores limite de NO2, com a aplicação do fator F2 mais conservativo (F2D), em
apenas 1 e 7 recetores, respetivamente;
Face aos valores obtidos, estimou-se um número de habitantes potencialmente afetados de
1 724 e 5 172, em termos horários e anuais, respetivamente, para o concelho do Seixal, e um
número de 4201, em termos anuais, para o concelho do Barreiro. Ressalva-se que esta
estimativa apenas teve em consideração os recetores coincidentes com zonas terrestres.
Importa também referir que a estimativa dos habitantes potencialmente afetados considerou
que 1 recetor é representativo de uma área de 1 km2 (espaçamento entre recetores do
domínio em estudo);
Tal como referido anteriormente, os valores mais elevados estão associados maioritariamente
às emissões do tráfego rodoviário e do tráfego fluvial.

5.12.2.4.1.2 MONÓXIDO DE CARBONO
A Figura 5.221 apresenta o mapa de distribuição de valores máximos das médias octohorárias de CO,
para a situação atual, sem a aplicação do fator F2 (sendo consensual que tendo que representar no
domínio somente um valor para cada recetor, este seja o valor do meio do intervalo). A escala de
concentrações aplicada abrange o valor limite estipulado no Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua redação
atual, para este poluente, 10 000 µg.m-3. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 200,0
µg.m-3.
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LIA = 5000 µg.m-3; LSA = 7000 µg.m-3
-3

Figura 5.221 – Campo estimado das concentrações máximas das médias octohorárias de CO (µg.m ) verificadas no domínio
em análise (situação atual)

Síntese Interpretativa52



O mapa de distribuição das concentrações máximas octohorárias de CO mostra que os valores
estimados, em todo o domínio são muito reduzidos, quando comparados com o valor limite.
Através da análise dos resultados obtidos no modelo, verifica-se também a elevada
contribuição do tráfego rodoviário e do tráfego fluvial, tendo este último maior peso para os
valores estimados, apesar de não promover a ultrapassagem do valor limite.

A

52
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Tabela 5.113 e a Tabela 5.114 resumem os valores estimados para o CO e estabelecem a sua
comparação com os respetivos valores limite e limiar superior de avaliação (LSA) e limiar inferior de
avaliação (LIA) legislados, respetivamente. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de
200,0 µg.m-3.
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Tabela 5.113 – Resumo dos valores estimados de CO e comparação com o valor limite legislado
2

REF.

PERÍODO

Decreto-Lei n.º
102/2010 na sua
redação atual

Octohorário

VL
-3
(µg.m )

10000

VE
-3
(µg.m )
SEM
F2

COM
(1)
F2

795

497
1390

EXC.
PERMITIDAS

ÁREA DO DOMÍNIO (KM ) COM
EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR
AO PERMITIDO
SEM F2

0

COM F2

(1)

0
0

0

Legenda:
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
EXC. - Excedências
(1)
Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados, com igual
probabilidade
N.º de recetores = 676

Tabela 5.114 – Resumo dos valores estimados de CO e comparação com o LIA e LSA

REF.

PERÍODO

LIA
(µg.m
3
)

VE
-3
(µg.m )

LSA
(µg.m
3
)

SEM
F2
Decreto-Lei
n.º
102/2010
na sua
redação
atual

Octohorário

5000

7000

795

EXC.
PERMITIDA
S

COM F2
(1)

497
1390

0

LIA

LSA

ÁREA DO
2
DOMÍNIO (KM )
COM
EXCEDÊNCIAS
EM N.º
SUPERIOR AO
PERMITIDO

ÁREA DO
2
DOMÍNIO (KM )
COM
EXCEDÊNCIAS
EM N.º
SUPERIOR AO
PERMITIDO

SEM
F2

COM
(1)
F2

SEM
F2

COM
(1)
F2

0

0
0

0

0
0

Legenda: VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
LIA – Limiar inferior de avaliação LSA – Limiar superior de avaliação
EXC. - Excedências
(1)
Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados, com igual
probabilidade
N.º de recetores = 676

Síntese Interpretativa53




Os níveis máximos octohorários de CO estimados são muito inferiores ao valor limite, sem e
com aplicação do fator F2 aos valores estimados;
Verifica-se ainda que os valores estimados são fortemente influenciados pelo tráfego fluvial
(com maior destaque) e pelo tráfego rodoviário que se verifica atualmente no domínio em
estudo;
Verifica-se ainda que não ocorrem ultrapassagens ao LIA e ao LSA, para o período de
integração octohorário.
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5.12.2.4.1.3 PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO PM10
As figuras seguintes apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das médias diárias e
anuais de PM10, respetivamente, para a situação atual, sem a aplicação do fator F2 (sendo consensual
que tendo que representar no domínio somente um valor para cada recetor, este seja o valor do meio
do intervalo).
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite diário e anual estipulado no Decreto-Lei n.º
102/2010, na sua redação atual, para este poluente, 50 µg.m-3 e 40 µg.m-3, respetivamente. Os valores
apresentados incluem o valor de fundo de 23,7 µg.m-3.

LIA = 25 µg.m-3; LSA = 35 µg.m-3
-3

Figura 5.222 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de PM10 (µg.m ) verificadas no domínio
em análise (situação atual)
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LIA = 20 µg.m-3; LSA = 28 µg.m-3
-3

Figura 5.223 – Campo estimado das concentrações anuais de PM10 (µg.m ) verificadas no domínio em análise (situação
atual)

Síntese Interpretativa54



O mapa de distribuição das concentrações máximas diárias de PM10 não apresenta
ultrapassagens ao respetivo valor limite, não se verificando desta forma o incumprimento da
legislação;
Os valores anuais são inferiores ao valor limite em todo o domínio avaliado.

A Tabela 5.115 e a Tabela 5.116 resumem os valores estimados para as PM10 e estabelecem a sua
comparação com os respetivos valores limite e limiar superior de avaliação (LSA) e limiar inferior de
avaliação (LIA) legislados, respetivamente. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 23,7
µg.m-3.

54
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Tabela 5.115 – Resumo dos valores estimados de PM10 e comparação com os respetivos valores limite legislados

REF.

VE
-3
(µg.m )

VL
-3
(µg.m )

PERÍODO

SEM F2
Decreto-Lei
n.º 102/2010
na sua
redação atual

ÁREA DO DOMÍNIO
2
(KM ) COM
EXCEDÊNCIAS EM N.º
SUPERIOR AO
PERMITIDO

EXC. PERMITIDAS

COM F2

(1)

COM F2

SEM F2

(1)

Diário

50

39,9

31,8
56,2

35

0

0
0

Anual

40

26,0

24,8
28,3

0

0

0
0

Legenda:
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
EXC. - Excedências
(1)
Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados, com igual
probabilidade
N.º de recetores = 676

Tabela 5.116 – Resumo dos valores estimados de PM10 e comparação com o LIA e LSA

REF.

PERÍODO

LIA
(µg.
-3
m )

LSA
(µg.m
-3
)

VE
-3
(µg.m )

SEM
F2
DecretoLei n.º
102/2010
na sua
redação
atual

EXC.
PERMITIDAS

COM F2

LIA

LSA

ÁREA DO
2
DOMÍNIO (KM )
COM
EXCEDÊNCIAS
EM Nº SUPERIOR
AO PERMITIDO

ÁREA DO
2
DOMÍNIO (KM )
COM
EXCEDÊNCIAS
EM N.º
SUPERIOR AO
PERMITIDO

SEM
F2

(1)

COM F2
(1)

SEM
F2

COM
(1)
F2

Diário

25

35

39,9

31,8
56,2

35

525

213
622

1

0
17

Anual

20

28

26,0

24,8
28,3

0

676

676
676

0

0
5

Legenda: VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
LIA – Limiar inferior de avaliação LSA – Limiar superior de avaliação
EXC. - Excedências
(1)
Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados, com igual
probabilidade
N.º de recetores = 676

Síntese Interpretativa55
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Os valores máximos diários são superiores ao respetivo valor limite, apenas com a aplicação
do fator F2 mais conservativo, confinadas às principais vias de tráfego rodoviário (A2, A33, A12
e IC21), não se verificando, no entanto, ultrapassagens em número superior ao permitido;
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Em termos anuais não se verifica a ultrapassagem do valor limite em nenhum dos recetores do
domínio, sem e com a aplicação do fator F2 aos valores estimados. Da análise dos resultados
obtidos, verifica-se que existe uma maior contribuição do tráfego rodoviário para os valores
estimados;
Em termos diários ocorre a ultrapassagem do LIA, sem e com a aplicação do fator F2 mais
permissivo e mais conservativo, obtendo-se uma área em excedência de 525 km2 (77,66% do
domínio), 213 km2 (31,51% do domínio) e de 622 km2 (92,01% do domínio), respetivamente.
Em termos anuais verifica-se igualmente a ultrapassagem do LIA sem e com a aplicação do
fator F2 mais permissivo e mais conservativo, obtendo-se uma área em excedência de 676 km2
(100% do domínio);
Em termos diários ocorre a ultrapassagem do LSA, sem e com a aplicação do fator F2 mais
conservativo, obtendo-se uma área em excedência de 1 km2 (0,15% do domínio) e de 17 km2
(2,51% do domínio), respetivamente. Em termos anuais verifica-se a ultrapassagem do LSA
apenas com a aplicação do fator F2 mais conservativo, obtendo-se uma área em excedência de
5 km2 (0,74% do domínio).

5.12.2.4.1.4 PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO PM2,5
A figura seguinte apresenta o mapa de distribuição de valores anuais de PM2,5, respetivamente, para
a situação atual, sem a aplicação do fator F2 (sendo consensual que tendo que representar no domínio
somente um valor para cada recetor, este seja o valor do meio do intervalo).
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite anual estipulado no Decreto-Lei n.º
102/2010, na sua redação atual, para este poluente, 25 µg.m-3. Os valores apresentados incluem o
valor de fundo de 12,1 µg.m-3.
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LIA = 12 µg.m-3; LSA = 17 µg.m-3
-3

Figura 5.224 – Campo estimado das concentrações anuais de PM2,5 (µg.m ) verificadas no domínio em análise (situação
atual)

Síntese Interpretativa56


O mapa de distribuição das concentrações anuais de PM2,5 demonstra que os valores
estimados, associados principalmente ao tráfego rodoviário das vias consideradas, são
inferiores ao respetivo valor limite, em todo o domínio em estudo.

A Tabela 5.117 e a Tabela 5.118 resumem o valor estimado para as PM2,5 e estabelecem a sua
comparação com os respetivos valores limite e limiar superior de avaliação (LSA) e limiar inferior de
avaliação (LIA) legislados, respetivamente. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 12,1
µg.m-3.
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Tabela 5.117 – Resumo dos valores estimados de PM2,5 e comparação com os respetivos valores limite legislados

REF.

VE
-3
(µg.m )

VL
-3
(µg.m )

PERÍODO

SEM F2
Decreto-Lei
n.º 102/2010
na sua
redação atual

Anual

25

EXC. PERMITIDAS

COM F2

(1)

13,4
17,1

14,6

ÁREA DO DOMÍNIO
2
(KM ) COM
EXCEDÊNCIAS EM N.º
SUPERIOR AO
PERMITIDO
COM F2

SEM F2

0

(1)

0
0

0

Legenda:
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
EXC. - Excedências
(1)
Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados, com igual
probabilidade
N.º de recetores = 676

Tabela 5.118 – Resumo dos valores estimados de PM2,5 e comparação com o LIA e LSA

REF.

PERÍODO

LIA
(µg.m
-3
)

LSA
(µg.m
-3
)

VE
-3
(µg.m )

SEM
F2
DecretoLei n.º
102/2010
na sua
redação
atual

Anual

12

17

14,6

EXC.
PERMITIDAS

COM F2

LSA

ÁREA DO
2
DOMÍNIO (KM )
COM
EXCEDÊNCIAS
EM Nº SUPERIOR
AO PERMITIDO

ÁREA DO
2
DOMÍNIO (KM )
COM
EXCEDÊNCIAS
EM N.º
SUPERIOR AO
PERMITIDO

SEM
F2

(1)

13,417,
1

LIA

0

676

COM F2
(1)

SEM
F2

COM
(1)
F2

676
676

0

0
2

Legenda: VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
LIA – Limiar inferior de avaliação LSA – Limiar superior de avaliação
EXC. - Excedências
(1)
Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados, com igual
probabilidade
N.º de recetores = 676

Síntese Interpretativa57



Os valores anuais deste poluente são inferiores ao respetivo valor limite, para todo o domínio
em estudo;
Verifica-se a ultrapassagem do LIA sem e com a aplicação do fator F2 mais permissivo e mais
conservativo, obtendo-se uma área em excedência de 676 km2 (100% do domínio). Salienta-se
que o valor de fundo considerado, só por si, já é superior ao LIA estipulado para este poluente;
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Em relação ao LSA, apenas ocorrem ultrapassagens, considerando a aplicação do fator F2 mais
conservativo aos resultados estimados, gerando uma área em excedência ao LSA de 2 km2
(0,3% do domínio).

5.12.2.4.1.5 DIÓXIDO DE ENXOFRE
As figuras seguintes mostram os mapas de distribuição de valores máximos das médias horárias e
diárias de SO2, respetivamente, sem a aplicação do fator F2 (sendo consensual que tendo que
representar no domínio somente um valor para cada recetor, este seja o valor do meio do intervalo). O
mapa de distribuição não é apresentado para os valores anuais de SO2, porque estes são avaliados
apenas para a proteção dos ecossistemas, devendo restringir-se a recetores afastados pelo menos
5 km de zonas urbanizadas (não aglomerações), indústrias ou vias de tráfego com mais de 50 000
veículos por dia. Logo, o domínio de estudo não apresenta recetores adequados à avaliação do
impacte nos ecossistemas pelos valores de SO2 anual.
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário, diário e anual estipulado no
Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua redação atual, para este poluente, 350 µg.m-3 e 125 µg.m-3
respetivamente. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 0,6 µg.m-3.

-3

Figura 5.225 – Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de SO 2 (µg.m ) verificadas no domínio em
análise (situação atual)
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LIA = 50 µg.m-3; LSA = 75 µg.m-3
-3

Figura 5.226 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de SO 2 (µg.m ) verificadas no domínio em
análise (situação atual)

Síntese Interpretativa58



O mapa de distribuição das concentrações máximas horárias e diárias de SO2 mostram que os
valores estimados são bastante inferiores aos respetivos valores limite;
Através da análise dos resultados obtidos, verifica-se que a principal fonte a contribuir para os
valores máximos estimados de SO2 corresponde ao tráfego fluvial.

A Tabela 5.119 e a Tabela 5.120 resumem os valores estimados para o SO2 e estabelecem a sua
comparação com os respetivos valores limite e limiar superior de avaliação (LSA) e limiar inferior de
avaliação (LIA) legislados, respetivamente. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 0,6
µg.m-3.

58

Consultar o Volume III - Anexo 9.4.
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Tabela 5.119 – Resumo dos valores estimados de SO2 e comparação com os respetivos valores limite legislados

REF.

VE
-3
(µg.m )

VL
-3
(µg.m )

PERÍODO

SEM F2
Decreto-Lei
n.º 102/2010
na sua
redação atual

Horário

350

76,4

Diário

125

6,0

ÁREA DO DOMÍNIO
2
(KM ) COM
EXCEDÊNCIAS EM N.º
SUPERIOR AO
PERMITIDO

EXC. PERMITIDAS

COM F2

(1)

38,5
152,3
3,3
11,3

SEM F2

COM F2
(1)

24

0

0
0

3

0

0
0

Legenda:
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
EXC. - Excedências
(1)
Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados, com igual
probabilidade
N.º de recetores = 676

Tabela 5.120 – Resumo dos valores estimados de SO2 e comparação com o LIA e LSA

REF.

PERÍODO

LIA
-3
(µg.m )

LSA
-3
(µg.m )

VE
-3
(µg.m )

SEM
F2
Decreto-Lei
n.º
102/2010
na sua
redação
atual

Diário

50

75

6,0

EXC.
PERMITIDAS

COM
(1)
F2

3,3
11,3

3

LIA

LSA

ÁREA DO
2
DOMÍNIO (KM )
COM
EXCEDÊNCIAS
EM Nº
SUPERIOR AO
PERMITIDO

ÁREA DO
2
DOMÍNIO (KM )
COM
EXCEDÊNCIAS
EM N.º
SUPERIOR AO
PERMITIDO

SEM
F2

COM
(1)
F2

SEM
F2

COM
(1)
F2

0

0
0

0

0
0

Legenda: VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
LIA – Limiar inferior de avaliação LSA – Limiar superior de avaliação
EXC. - Excedências
(1)
Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados, com igual
probabilidade
N.º de recetores = 676

Síntese Interpretativa59



59

Para os períodos de integração horário e diário, não se verificam ultrapassagens aos valores
limite legislados, sem e com aplicação do fator F2, sendo os valores estimados bastante
inferiores aos respetivos valores limite;
Verifica-se ainda que não ocorrem ultrapassagens ao LIA e ao LSA, para o período de
integração diário.

Consultar o Volume III - Anexo 9.4.
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5.12.2.4.1.6 BENZENO
A figura seguinte mostra o mapa de distribuição de valores anuais de benzeno (C6H6), sem a aplicação
do fator F2 (sendo consensual que tendo que representar no domínio somente um valor para cada
recetor, este seja o valor do meio do intervalo).
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite anual estipulado no Decreto-Lei n.º
102/2010, na sua redação atual, para este poluente, 5 µg.m-3.

LIA = 2 µg.m-3; LSA = 3,5 µg.m-3
-3

Figura 5.227 – Campo estimado das concentrações anuais de C6H6 (µg.m ) verificadas no domínio em análise (situação
atual)

Síntese Interpretativa



O mapa de distribuição das concentrações anuais de benzeno mostra que os valores
estimados são inferiores ao respetivo valor limite, em todo o domínio;
Para este poluente, pela análise dos resultados obtidos no modelo, verifica-se que o tráfego
rodoviário e o tráfego fluvial (com maior destaque) correspondem às principais fontes a
contribuir para os valores mais elevados.

A Tabela 5.121 e a Tabela 5.122 resumem os valores estimados para o C6H6 e estabelecem a sua
comparação com os respetivos valores limite e limiar superior de avaliação (LSA) e limiar inferior de
avaliação (LIA) legislados, respetivamente.
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Tabela 5.121 – Resumo dos valores estimados de C6H6 e comparação com os respetivos valores limite legislados
2

REF.

PERÍODO

Decreto-Lei n.º
102/2010 na sua
redação atual

Anual

VL
-3
(µg.m )

5

VE
-3
(µg.m )
SEM
F2

COM
(1)
F2

0,6

0,3
1,3

ÁREA DO DOMÍNIO (KM ) COM
EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR
AO PERMITIDO

EXC.
PERMITIDAS

SEM F2

0

COM F2

(1)

0
0

0

Legenda:
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
EXC. - Excedências
(1)
Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados, com igual
probabilidade
N.º de recetores = 676

Tabela 5.122 – Resumo dos valores estimados de C6H6 e comparação com o LIA e LSA

REF.

PERÍODO

Decreto-Lei
n.º 102/2010
na sua
redação
atual

LIA
-3
(µg.m )

Anual

2

LSA
-3
(µg.m )

3,5

VE
-3
(µg.m )

SEM
F2

COM
(1)
F2

0,6

0,313

EXC.
PERMITIDAS

0

LIA

LSA

ÁREA DO
2
DOMÍNIO (KM )
COM
EXCEDÊNCIAS EM
Nº SUPERIOR AO
PERMITIDO

ÁREA DO
2
DOMÍNIO (KM )
COM
EXCEDÊNCIAS EM
N.º SUPERIOR AO
PERMITIDO

SEM F2

COM
(1)
F2

SEM
F2

0

0
0

0

COM F2
(1)

0
0

Legenda: VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
LIA – Limiar inferior de avaliação LSA – Limiar superior de avaliação
EXC. - Excedências
(1)
Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados, com igual
probabilidade
N.º de recetores = 676

Síntese Interpretativa60




60

Os valores anuais estimados de benzeno não ultrapassam o valor limite, sem e com a aplicação
do fator F2;
Analisando os resultados obtidos, observa-se que o tráfego fluvial (com maior peso) e o
tráfego rodoviário correspondem às principais fontes a contribuir para os valores estimados;
Verifica-se também que não ocorrem ultrapassagens ao LIA e ao LSA, para o período de
integração anual, sem e com a aplicação do fator F2.

Consultar o Volume III - Anexo 9.4.
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5.12.2.4.1.7 VALIDAÇÃO DO MODELO DISPERSÃO
A comparação dos valores estimados com as medições das estações de qualidade do ar existentes no
domínio em estudo (Escavadeira, Fidalguinhos e Lavradio) permite verificar a consistência do modelo
face aos valores reais.
A validação da consistência do modelo face à realidade baseia-se no pressuposto que os valores
medidos estão corretos, que os equipamentos estão calibrados e a incerteza quantificada nos valores
apresentados. É de salientar também que as estações mais periféricas podem estar sob o efeito de
outras fontes não consideradas no estudo de modelação, pelo que a comparação entre uma
observação local, de representatividade desconhecida, e a modelação numérica, deverá ser realizada
com a devida ponderação.
Da Tabela III.9.5.1 à Tabela III.9.5.3, do Volume III - Anexo 9.5 apresenta-se a comparação dos valores
máximos e médios obtidos nas simulações (são apresentados apenas os valores estimados, sem
aplicação do fator F2 aos resultados), para os diferentes períodos de integração considerados
(consoante o poluente em estudo), com os valores máximos e médios registados nas estações de
qualidade do ar de fundo existentes no domínio em estudo (Escavadeira, Fidalguinhos e Lavradio).
Salienta-se que os valores estimados, que incluem valor de fundo (com exceção das PM2,5 e do
benzeno), apresentados de seguida, foram retirados para o local coincidente com a localização de cada
estação de monitorização considerada. Salienta-se que a comparação efetuada está condicionada aos
dados disponibilizados nas respetivas estações de monitorização da qualidade do ar.
De acordo com os dados apresentados, verifica-se o cumprimento dos objetivos da qualidade
impostos na legislação para as PM10, em termos anuais, para o SO2 e para o NO2. Com exceção
regista-se o NO2, em termos anuais, para a estação de Escavadeira, em que foram estimados valores
superiores aos registados nas estações de qualidade do ar, não permitindo cumprir os respetivos
objetivos de qualidade legislados.
Os desvios obtidos para estes poluentes podem estar, relacionadas com o facto dos valores máximos
estimados estarem a ser obtidos sob condições meteorológicas pouco favoráveis à dispersão (ventos
calmos, altura camada mistura baixa, …), que efetivamente não foram observadas durante o ano de
medições considerado para validação (2015). Importa também referir o número reduzido de locais
usado para validação do modelo (estações de qualidade do ar de Fidalguinhos e de Lavradio, não tem
dados monitorizados com a eficiência mínima exigida na legislação, para os poluentes PM10 e SO2,
respetivamente). Ao nível dos poluentes PM2,5, CO e Benzeno, não foi possível efetuar a respetiva
validação, pelo facto de não existirem dados medidos disponíveis para o efeito.

5.12.3 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO
Em matéria de qualidade do ar ambiente, na ausência da implantação do Aeroporto do Montijo, tendo
em conta o crescimento demográfico e o desenvolvimento socioeconómico da área envolvente do
Projeto, ainda que não muito significativo para a AML Sul, prevê-se que haja um aumento do número
de fontes emissoras, maioritariamente ao nível de tráfego rodoviário, sendo ainda previsível algum
crescimento do número de instalações industriais (com implantação por exemplo no Parque
Empresarial do Barreiro).
De salientar que ao nível do tráfego rodoviário e aéreo a tendência aponta é para haver uma
diminuição dos fatores de emissão dos veículos/aviões novos, devido à introdução de novas
tecnologias na indústria automóvel/aérea, que promovem a produção de motores mais eficientes
(gerando menores emissões de poluentes atmosféricos). No setor rodoviário, é ainda expectável a
renovação da frota automóvel, através da utilização do veículo automóvel híbrido e elétrico
(respetivamente, com menos emissões e sem emissões diretas de poluentes atmosféricos).
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Este comportamento também é expectável para as fontes emissoras, tendo em consideração a
implementação das melhores técnicas disponíveis nos diversos setores industriais.
O facto de existirem compromissos nacionais, já assumidos, para a redução das emissões, reforça esta
tendência de otimização dos processos e de procura de soluções mais eficientes e,
consequentemente, menos poluidoras.
Assim, e embora seja expectável um aumento do tráfego rodoviário e um aumento do número de
indústrias na área de estudo na ausência do projeto (conforme referido anteriormente), este não
implica necessariamente uma degradação da qualidade do ar face à situação de referência, já que esse
aumento poderá ser compensado pela redução dos fatores de emissão. Por outro lado, e conforme já
referido, é expectável que ocorram alterações com algum significado nos comportamentos de
mobilidade (aumento do transporte coletivo em detrimento do transporte individual, dependendo
estas mudanças das estratégias que vierem a ser seguidas pelo Estado Português para incentivar estas
alterações), o que contribuirá igualmente para minimizar as emissões de poluentes para o ar.

5.13 SOCIOECONOMIA
5.13.1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo são identificados os aspetos sociais e económicos considerados de interesse para
permitir avaliar os impactes associados às futuras, construção e operação do Aeroporto do Montijo,
bem como as respetivas acessibilidades. Uma infraestrutura desta natureza terá, forçosamente,
repercussões nos modos e condições de vida das populações vizinhas e nas economias locais e
regionais.
Assim, a identificação e caracterização dos aspetos socioeconómicos em si mesmos afirmam-se como
tarefas fundamentais no desenvolvimento dos trabalhos conducentes ao EIA em curso. A
caracterização socioeconómica e a predição de impactes realizada tiveram em conta a informação
constante de estudos e relatórios anteriores desenvolvidos para a escolha da localização de um novo
aeroporto de Lisboa, assim como estudos realizados no âmbito de outros projetos significativos para a
área em estudo.
A caraterização socioeconómica do território onde se desenvolverá o Projeto centra-se nos seguintes
aspetos: população e condições de habitabilidade, atividades económicas e emprego, acessibilidades,
rede urbana, mobilidade, recursos sociais e de lazer, povoamento e identidade e qualidade de vida das
comunidades locais inseridas na área de influência do Aeroporto do Montijo, desenvolvimentos
aeroportuários recentes em Portugal e articulação com outros projetos e planos.
A avaliação de impactes socioeconómicos pretende determinar os previsíveis efeitos positivos e
adversos sobre pessoas, atividades, equipamentos e infraestruturas que possam decorrer da execução
ou não execução do Projeto proposto.
À semelhança das expetativas em torno da construção do NAL, também a realização do Projeto do
Aeroporto do Montijo poderá propiciar novas perspetivas de desenvolvimento regional e local,
decorrentes da potencial indução de novas dinâmicas e oportunidades económicas, demográficas,
sociais e territoriais.
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Assim, estima-se que sejam diversificados os efeitos a produzir pelo Aeroporto do Montijo para o
desenvolvimento económico e social, enquadrados num previsível cenário de atratividade urbana e de
atividades empresariais. Neste quadro, também são criadas expetativas que a execução do Projeto
possa vir a contribuir para a manutenção e/ou incremento da vocação turística do território nacional,
com repercussões ao nível local e regional.
Neste sentido, a caracterização da situação de referência no domínio da socioeconomia tem presente
a harmonização dos objetivos específicos da realização do Projeto com um quadro alargado de
procura de equilíbrios entre a identidade e coesão territoriais e os objetivos de desenvolvimento
sustentável e competitividade.
A caraterização elaborada apresenta-se estruturada de uma forma sintética, mas com os
desenvolvimentos necessários, que permitam apurar os domínios-chave para o desenvolvimento da
competitividade e coesão, que, por sua vez, são objeto de análises específicas de aprofundamento,
especialmente na fase de avaliação de impactes do Projeto.
Tendo em consideração as indicações expressas para a elaboração do EIA, foi adotado um modelo de
análise que se focou nas seguintes dimensões de análise:







Gestão Territorial e Urbana;
Rede urbana, povoamento e demografia;
Qualidade de vida;
Atividades económicas, emprego e especialização produtiva;
Acessibilidades e mobilidade; e
Aspetos sócio territoriais locais.

5.13.2 ASPETOS METODOLÓGICOS
Para a caracterização das condições de base e realização do estudo de diagnóstico do sistema social,
urbano e económico, a equipa do EIA recorreu ao apuramento e avaliação de um conjunto amplo de
indicadores de base quantitativa e/ou qualitativa, nas diferentes dimensões de análise. Este
apuramento teve presente o critério da viabilidade de obtenção de informação estatística necessária à
sua concretização, em função das escalas de análise consideradas.
Assim, os critérios para a seleção de alguns indicadores estiveram dependentes da disponibilidade e
acessibilidade dos dados estatísticos disponíveis em Bases de Dados do Instituto Nacional de
Estatística (INE) – que integra o Sistema Estatístico Nacional (SEN) – e noutros organismos com
informação relevante para este estudo.
Para os vários indicadores disponibilizados pelo INE, a informação com desagregação concelhia ou
inferior é bastante mais escassa do que a disponibilizada para o nível regional e sub-regional (NUTS II e
III), colocando dificuldades acrescidas para a caracterização ao nível local (freguesia e lugar).
A elaboração de estimativas ao nível concelhio comporta graus de fiabilidade consideravelmente mais
reduzidos, sendo suportadas, quando possível, por estimativas produzidas pelos municípios,
mormente nos trabalhos de revisão dos respetivos Planos Diretores Municipais (PDM).
Na fase inicial do estudo, para além da revisão bibliográfica levada a cabo, procedeu-se a um
levantamento da informação mais atual disponível no Sistema Estatístico Nacional (SEN). Esta
informação foi complementada, no possível, com outras fontes de âmbito nacional e regional,
procurando recolher a informação necessária em domínios específicos e atenuar os desfasamentos
temporais.
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A recolha de dados de base assentou num conjunto de ferramentas e métodos de abordagem,
passíveis de utilização nas ciências sociais, dependendo da finalidade e dos diferentes contextos.
Assim, na caracterização socioeconómica a origem dos dados agrupa-se nas seguintes tipologias e
fontes:





Dados primários – baseados na observação e levantamento de dados, na maioria das situações
de incidência local;
Dados secundários – obtidos pela consulta das Bases de Dados e Publicações disponibilizadas
pelo INE e outros Organismos Oficiais, dados fornecidos pelos municípios e dados fornecidos
pelas juntas de freguesia;
Inquérito/entrevista – levadas a cabo pela equipa do EIA, de forma estruturada ou
semiestruturada; e
Técnicas de Observação Participante – para complemento das entrevistas estruturadas e
semiestruturadas.

Quanto à delimitação temporal, a caracterização da componente demografia teve por base,
essencialmente, os dados dos Censos de 2001 e 2011 e os do Anuário Estatístico da Área
Metropolitana de Lisboa 2017, edição de 2018. No âmbito da análise das tendências de evolução da
população, cuja análise neste fator ambiental é realizada no âmbito da Caracterização da Situação de
Referência, foram ainda enquadradas as estimativas populacionais realizadas pela equipa do EIA
responsável pelo fator ambiental Acessibilidades e Transportes para os municípios do Montijo e
Alcochete, e referidas na Evolução da Situação de Referência sem Projeto desse fator ambiental.
De referir ainda que, tendo a equipa responsável pelas Acessibilidades e Transportes efetuado as
projeções populacionais para estes dois municípios, no contexto do Estudo de Tráfego realizado (ver
Volume III – Anexo 7), estas projeções foram igualmente realizadas pela mesma equipa, para os
restantes municípios localizados na área de influência direta do Projeto (Moita e Barreiro). Desta
forma foi possível garantir a coerência dos pressupostos assumidos no presente EIA, ainda que o
Estudo de Tráfego realizado não abranja, naturalmente, os municípios da Moita e do Barreiro.
Em termos de delimitação espacial, a metodologia proposta para o aprofundamento do estudo de
diagnóstico do sistema social, urbano e económico teve em consideração os seguintes níveis
territoriais, representados na Figura 5.228 e Desenho n.º 1.1, constante do Volume IV – Anexo
Cartográfico:
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Área de Intervenção do Projeto: considerada no âmbito deste EIA como a “zona de
implantação do Projeto (Aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades, incluindo o desvio
da atual estrada de acesso à BA6 que será necessário assegurar) e a faixa envolvente de 500
metros”, com incidência ao nível local na União das Freguesias Montijo e Afonsoeiro,
pertencente ao concelho do Montijo, e na freguesia do Samouco, pertencente ao concelho de
Alcochete.
Área de Efeitos Diretos: abrangendo os concelhos e freguesias diretamente afetados pelo
Projeto e um âmbito territorial intermédio, entre o nível da área de intervenção e o nível da
área envolvente, integrando os concelhos de Alcochete, Montijo61, Moita e Barreiro.

O concelho do Montijo apresenta uma descontinuidade territorial, estando em termos de delimitação física dividido em duas partes: uma
área mais rural onde o efeito do ACAHD tem um impacte indireto no território, e uma zona urbana com maior densidade populacional, onde
o ACAHD tem um impacte direto no território, junto ao Rio Tejo e que se associa e dá continuidade ao Arco Ribeirinho Sul.
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Área Envolvente: considerada como “os concelhos e freguesias direta e indiretamente
afetados”, incidindo especialmente sobre os seguintes grupos de concelhos, que
correspondem à totalidade da Área Metropolitana de Lisboa (AML):
o Concelho de transferência: Lisboa (concelho que “reduz” os níveis de utilização de
equipamentos, serviços e de todo um conjunto de atividades diretamente ligadas aos
voos Low Cost e que atualmente operam no e a partir do Aeroporto de Lisboa);
o Concelhos do Arco Ribeirinho Sul e restantes concelhos da Península de Setúbal:
Almada, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal;
o Concelhos da margem norte do Tejo: Amadora, Cascais, Loures, Mafra, Odivelas,
Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira.

No âmbito da caraterização, também se faz referência à Região “Polarizada” de Lisboa, tendo em
conta o papel desta unidade territorial de referência no contexto de desenvolvimento económico e
social no território nacional.
Na análise do nível local, para além das freguesias62 de localização do Aeroporto do Montijo, a
designada Área de Intervenção do Projeto, individualizaram-se as freguesias situadas sob o cone de
aproximação63, designada de Área de Aproximação, e as freguesias de proximidade às duas anteriores,
designada de Área de Proximidade, que abarca as restantes freguesias dos quatro concelhos que
constituem a Área de Efeitos Diretos. Estas áreas serão caraterizadas no subcapítulo 4.2.7 Aspetos
Socioeconómicos Locais.
A Figura 5.228 evidencia a descontinuidade territorial do concelho do Montijo, com cerca de dois
terços do seu território localizados a nascente do concelho de Alcochete, numa zona
predominantemente rural. Dado o seu afastamento e diferentes caraterísticas da parte oriental do
concelho do Montijo, optou-se por não a incluir na caraterização dos Aspetos Socioeconómicos Locais,
ainda que esteja incluída nos diversos quadros de caracterização.
A caracterização do setor aeroportuário do Continente terá por base as Estatísticas dos Transportes e
Comunicações 2015, do INE, e as estatísticas (Anuário e Boletim Trimestral) da Autoridade Nacional de
Aviação Civil (ANAC) mais recentes à data da realização do estudo. Serão ainda consideradas as
orientações estratégicas para o setor aeroportuário, no quadro da política de transportes (ver Volume
III – Anexo 10.1).

62

A presente caracterização ao nível geográfico freguesia já contempla a Reorganização Administrativa do Território das freguesias, de 2013
(Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro). Salienta-se que a análise de indicadores ao nível local, freguesia e/ou lugar, será apenas desenvolvida
nas situações em que existam dados disponíveis e/ou suficientes para o respetivo cálculo, quando justificável, dada a inexistência de
informação atualizada com este nível de desagregação territorial no Sistema Estatístico Nacional, para além da contida nos Censos de 2001 e
2011. Sobre este aspeto, ver Capítulo sobre “Lacunas de Informação”, desenvolvido mais à frente no relatório.
63

Considerando a utilização da Pista 01/19.
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Fonte: Equipa do EIA (Base CAOP 2017)

Figura 5.228 – Níveis territoriais de análise

5.13.3 TERRITÓRIO E POPULAÇÃO
5.13.3.1 TERRITÓRIO
A Área de Estudo Alargada compreende a área de efeitos diretos do Aeroporto do Montijo e a área
envolvente, que se subdivide em:




concelho de transferência (Lisboa);
concelhos do Arco Ribeirinho Sul mais restantes concelhos da Península de Setúbal; e
concelhos do Arco Norte do Tejo.

A área envolvente, que corresponde à Área Metropolitana de Lisboa (AML), integra 18 municípios da
margem norte e margem sul do Tejo. Na Figura 5.195 apresenta-se um conjunto de indicadores de
território e população para caracterização da área de estudo alargada.
Em 2017, viviam na área de estudo alargada cerca de 2,83 milhões de habitantes, numa superfície com
cerca de 3 mil km2, o que lhe conferia uma densidade populacional de cerca de 940 hab/km2. Esta
densidade é substancialmente superior aos valores observados na área de efeitos diretos (com cerca
de 380 hab/km2) e no Continente (110 hab/km2).
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Em 2011, viviam no concelho de Alcochete cerca de 17,6 mil habitantes. Em 2017, a população
residente neste concelho estima-se que rondasse os 19,3 mil habitantes, o que corresponde a uma
densidade populacional de 150 habitantes por km2. Este concelho apresenta a segunda menor
densidade populacional da área de estudo alargado. Apenas o concelho de Palmela tem menor
densidade, com 138 habitantes por km2. No concelho do Montijo, em 2011, viviam cerca de 51,2 mil
habitantes e a sua população residente em 2017 é estimada em 56,3 mil habitantes, o que
corresponde a uma densidade populacional de 161 habitantes por km2, a terceira mais baixa da área
de estudo alargado.
A área de efeitos diretos, composta pelos concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo, totaliza
cerca de 567 km2 e comporta uma população residente de 215 921 (2017) habitantes. Relativamente à
área de estudo alargada, estes valores representam, respetivamente, cerca de 19% dos 3 015 km2 e
cerca de 7,6% do total da população residente estimada em 2017 (Tabela 5.123).
Tabela 5.123 – Indicadores de território e população na área de estudo alargada, 2011 e 2017

ÂMBITO GEOGRÁFICO

ÁREA
km

Concelho

2

2017

POPULAÇÃO RESIDENTE

TAXA DE VARIAÇÃO

DENSIDADE
POPULACIONAL

N.º habitantes

Variação (%)

Hab./km

2011

2017

2001-2011

2011-2017

2017

2

Área de Efeitos Diretos
Alcochete

128,4

17 569

19 285

35,0

9,8

150,2

Barreiro

36,4

78 764

75 715

-0,3

-3,9

2 080,6

Moita

55,3

66 029

64 616

-2,1

-2,1

1 169,3

Montijo

348,6

51 222

56 305

30,8

9,9

161,5

--7,6

5 058,1

Área Envolvente – Concelho de Transferência
Lisboa

100,1

547 733

506 088

-3,0

Área Envolvente – Concelhos do Arco Ribeirinho Sul e Restante Península de Setúbal
Almada

70,0

174 030

169 152

8,2

-2,8

2 416,1

Palmela

465,1

62 831

64 230

17,8

2,2

138,1

Seixal

95,5

158 269

165 971

5,3

4,9

1 738,8

Sesimbra

195,7

49 500

51 282

31,8

3,6

262,0

Setúbal

230,3

121 185

116 330

6,4

-4,0

505,1

Amadora

23,8

175 136

179 942

-0,4

2,7

7 565,4

Cascais

97,4

206 479

211 714

21,0

2,5

2 173,6

Loures

167,2

205 054

209 442

3,0

2,1

1 252,3

Mafra

291,7

76 685

83 289

41,1

8,6

285,6

Odivelas

26,5

144 549

157 829

8,0

9,2

5 946,0

Oeiras

45,9

172 120

175 224

6,2

1,8

3 818,9

Sintra

319,2

377 835

386 038

3,9

2,2

1 209,3

Vila F. de Xira

318,2

136 886

141 227

11,4

3,2

443,8

Área Envolvente – Concelhos do Arco Norte do Tejo

Agregados de Referência
Efeitos Diretos

568,6

213 584

215 921

7,5

7,5

379,7

Área Envolvente (AML)

3 015,2

2 821 876

2 833 679

6,0

6,0

939,8

Continente

89 102,1

10 047 621

9 792 797

1,8

1,8

110,0

Fonte: INE, Censos 2011; Anuário Estatístico da Região Área Metropolitana de Lisboa 2015; Anuário Estatístico da Região Alentejo 2017;
Anuário Estatístico da Região Centro 2017.
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Por seu lado, a Região Polarizada de Lisboa, que corresponde ao chamado Arco Metropolitano de
Lisboa (FCG, 2015), é o conjunto de seis NUT III: Área Metropolitana de Lisboa, Oeste, Região de
Leiria64, Lezíria do Tejo, Médio Tejo65 e Alentejo Litoral, a que se juntam três concelhos do Alentejo
Central (Vendas Novas, Montemor-o-Novo e Évora).
O Arco Metropolitano de Lisboa caracteriza-se como uma macrorregião monocêntrica, organizada em
torno de um núcleo central e de quatro eixos radiais de desenvolvimento, a saber:






O núcleo central, com a maior concentração de população e atividades, que corresponde à
Grande Lisboa;
Um eixo radial que une a Península de Setúbal e o Alentejo Litoral, com uma forte
componente residencial na Península de Setúbal de população que trabalha na Grande Lisboa;
Um eixo radial que engloba o Oeste e a Região de Leiria (anteriormente designada por Pinhal
Litoral);
Um eixo radial ao longo do Vale do Tejo, reunindo a Lezíria do Tejo e o Médio Tejo;
Um eixo radial em formação, que une a Península de Setúbal a parte do Alentejo Central
(concelhos de Vendas Novas, Montemor-o-Novo e Évora).

O Arco Metropolitano de Lisboa tem um papel central em diversos domínios no contexto nacional, tem
4,1 milhões de habitantes (41% da população residente no continente), 42% da população com menos
de 15 anos, 40% da população portuguesa com curso superior e concentra cerca de 42,5% do emprego
do Continente (2011).
O Arco Metropolitano de Lisboa acolhe equipamentos e infraestruturas do sistema de transportes
fundamentais para a internacionalização da economia portuguesa, tais como: aeroportos, portos e
plataformas logísticas (FCG, 2015).

5.13.3.2 POPULAÇÃO
A caraterização das dinâmicas demográficas na área de efeitos diretos tem por base os dados
definitivos dos censos 2001 e 2011 e os valores relativos a 2017, com base no Anuário Estatístico da
Região Área Metropolitana de Lisboa 2017, edição de dezembro de 2018.
A partir da Figura 5.228 observa-se que os dois concelhos de Localização do Projeto – Montijo e
Alcochete – apresentam acréscimos de população residente entre cada um dos anos de referência,
enquanto os restantes dois concelhos da Área de Efeitos Diretos – Barreiro e Moita – tiveram
decréscimos populacionais nos mesmos períodos de referência.

64

Região de Leiria, correspondente à anterior Região Pinhal Litoral, e que passou a integrar também os concelhos de Figueiró do Vinhos,
Alvaiázere e Ansião.
65

Região Médio Tejo, correspondente à anterior Região Médio Tejo, mas que passou a integrar também os concelhos de Mação, Sertã e Vila
de Rei.
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Figura 5.229 – População residente nos concelhos da Área de Efeitos Diretos do Aeroporto do Montijo, 2011 e 2017

A Figura 5.230 apresenta as taxas de variação da população residente nos 4 concelhos da área de
efeitos diretos, considerando os três anos de referência, de forma a complementar a figura anterior e
a evidenciar as diferentes dinâmicas populacionais nos quatro concelhos, pese embora a proximidade
geográfica.
Os concelhos do Montijo e Alcochete comportaram dinâmicas semelhantes ao nível de atração
populacional, com acréscimos populacionais entre os dois últimos censos e mantendo essa tendência
em 2017, traduzidas nas variações positivas da ordem dos 44% e 48%, respetivamente, no período
2001 a 2017.
Por seu lado, os concelhos do Barreiro e da Moita também tiveram dinâmicas semelhantes, mas ao
nível de saídas de população residente. O concelho da Moita, entre 2001 e 2011 apresentou uma taxa
negativa de -2,1%, estimando-se que entre 2011 e 2017 tenha uma variação negativa de -4,2%. Por
seu lado, o concelho do Barreiro registou uma variação negativa de -0,3% entre 2001 e 2011,
enquanto entre 2001 e 2017 teve uma taxa negativa de -4,2, tal como Moita.

527

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES  RELATÓRIO SÍNTESE
VOLUME II.B – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E SUA EVOLUÇÃO SEM PROJETO
JULHO 2019  VERSÃO 02

Figura 5.230 – Taxa de variação da população residente nos concelhos da Área de Efeitos Diretos do Aeroporto do Montijo,
2001 – 2011, 2011 – 2017, 2001 – 2017, em percentagem.

Os 18 municípios considerados na área de estudo alargada comportam diferenças significativas nas
estruturas e dinâmicas demográficas, que estão sintetizadas no conjunto de indicadores apresentados
na Tabela 5.124, referentes a 2017.
Ao nível do crescimento efetivo, na área de efeitos diretos os concelhos do Barreiro e Moita
apresentam crescimentos negativos, respetivamente -0,35% e -0,23%, enquanto Alcochete e Montijo
apresentam crescimentos positivos, respetivamente 1,38% e 1,00%. A taxa de crescimento efetivo do
concelho de Alcochete foi a mais elevada no contexto dos concelhos da AML. Por seu lado, taxa de
crescimento efetivo negativa do concelho do Barreiro (-0,35%) apenas foi suplantada pela do concelho
de Setúbal (-0,56%).
Os concelhos da área de estudo alargada apresentam uma taxa bruta de natalidade superior à média
do Continente (8,4%0), com de Palmela (7,9%0), observando-se o máximo em Odivelas (12,2%0). Por
seu lado, considerando apenas a área de efeitos diretos, o concelho do Montijo apresenta a taxa de
natalidade mais elevada com 9,5 nascimentos por mil habitantes.
O índice de envelhecimento na área de estudo alargada está compreendido entre cerca de 183 idosos
(65 + anos) por cada 100 jovens (< 15 anos) e cerca de 92 idosos por cada 100 jovens, respetivamente
no Barreiro e Mafra. Na área de efeitos diretos, Alcochete (cerca de 95) e Montijo (cerca de 100)
apresentam índices de envelhecimento significativamente inferiores aos observados nos concelhos do
Barreiro e Moita (cerca de 131).
O índice de renovação de população em idade ativa na área de efeitos diretos é superior a 100 nos
concelhos de Alcochete (109,5) e Montijo (106,2), enquanto o Barreiro tem a relação mais
desfavorável (70,8), seguido da Moita (76,1).
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Tabela 5.124 – Caracterização da área de estudo alargada – Indicadores de Vitalidade Demográfica – Grandes Números,
2017
ÂMBITO
GEOGRÁFICO
Concelho

TAXA DE
CRESCIMENTO
66
EFETIVO

TAXA BRUTA DE
67
NATALIDADE

ÍNDICE DE
68
ENVELHECIMENTO

ÍNDICE DE RENOVAÇÃO DE
69
POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA

%

%0

N.º

N.º

2017

2017

2017

2017

Área de Efeitos Diretos
Alcochete

1,38

9,5

95,2

109,5

Barreiro

-0,35

8,7

183,4

70,8

Moita

-0,23

9,4

131,0

76,1

Montijo

1,00

10,5

100,4

106,2

Área Envolvente – Concelho de Transferência
Lisboa

0,22

11,7

177,6

62,6

Área Envolvente – Concelhos do Arco Ribeirinho Sul e Restante Península de Setúbal
Almada

-0,11

9,2

152,6

76,5

Palmela

0,13

7,9

122,8

85,5

Seixal

0,51

9,9

122,2

80,1

Sesimbra

0,61

10,1

102,2

102,5

Setúbal

-0,56

9,2

138,1

75,6

Área Envolvente – Concelhos do Arco Norte do Tejo
Amadora

0,99

10,9

149,6

82,9

Cascais
Loures

0,39

9,7

125,6

90,1

0,90

10,7

135,8

85,3

Mafra

0,85

8,9

92,4

107,1

Odivelas

1,11

12,2

125,1

87,0

Oeiras

0,56

9,1

153,9

76,4

Sintra

0,54

10,4

103,4

90,1

Vila F. de Xira

0,27

9,3

106,9

77,7

Agregados de Referência
Área Envolvente
(AML)

0.44

10,3

135,8

80,6

Continente

-0,17

8,4

158,3

77,5

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Área Metropolitana de Lisboa 2017.

66

Variação populacional observada durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média
desse período (habitualmente expressa por 100 ou 1 000 habitantes).
67
Número de nados vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse
período (habitualmente expressa em número de nados vivos por 1 000 habitantes).
68
Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou
mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas dos 0 aos 14
anos).
69
Relação entre a população que potencialmente está a entrar e a que está a sair do mercado de trabalho, definida habitualmente como o
quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos e o número de pessoas com idades
compreendidas entre os 55 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 55-64 anos).
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O índice de envelhecimento observado nos quatro concelhos da área de efeitos diretos traduz as
dinâmicas de atração/repulsão de população residente supra tratadas. De facto, Alcochete e Montijo
são os concelhos que ganharam população e, assim, conseguiram atenuar a tendência de
envelhecimento observada nos restantes concelhos.
Esta caraterística pode ainda ser observada na Figura 5.231, que representa a estrutura etária nos
concelhos da área de efeitos diretos, da AML e do Continente. As pessoas com mais de 65 anos
representavam, em Alcochete e no Montijo, cerca de 16% e 17%, respetivamente, enquanto nos
concelhos do Barreiro e da Moita representavam cerca de 26% e 20%, respetivamente.

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Área Metropolitana de Lisboa 2017.

Figura 5.231 – Estrutura etária da população dos concelhos da área de efeitos diretos em 2017, em percentagem.

As projeções de população residente 2012-2060 apontam que a população residente em Portugal
tenderá a diminuir até 2060, em qualquer dos cenários de projeção. No cenário central a população
diminui de 10,5 milhões de pessoas, em 2012, para 8,6 milhões de pessoas, em 2060 (Fonte: INE,
Projeções de População Residente 2012-2060, 28 de março de 2014).
Para além do declínio populacional esperam-se alterações da estrutura etária da população,
resultando num continuado e forte envelhecimento demográfico. Assim, entre 2012 e 2060, o índice
de envelhecimento aumenta de 131 para 307 idosos por cada 100 jovens, no cenário central. Nesse
mesmo período e cenário, o índice de sustentabilidade potencial passa de 340 para 149 pessoas em
idade ativa por cada 100 idosos.
A Figura 5.232 sintetiza os cenários de projeção da população residente em Portugal e na Região
Lisboa (NUTS II), com base em quatro cenários de projeção, para 2012 e 2060, segundo as hipóteses
de evolução das componentes.
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Fonte: INE, Projeções de População Residente 2012-2060, 28 de março de 2014

Figura 5.232 – Projeções de População Residente, Portugal e Área Metropolitana de Lisboa, 2012-2060

As projeções apontam que são também expectáveis alterações da estrutura etária da população,
resultando num continuado e forte envelhecimento demográfico em Portugal, em qualquer dos
cenários. Ainda que este envelhecimento se verifique em todas as regiões NUTS II, poderá ser mais
acentuado nas regiões atualmente menos envelhecidas (Figura 5.233).
O envelhecimento populacional, que se mantém ao longo de todo o período de projeção, resulta da
combinação do decréscimo da população jovem (pessoas com menos de 15 anos de idade) a par do
aumento da população idosa (pessoas com 65 ou mais anos de idade): o decréscimo da população
jovem é transversal a todas as NUTS II e em qualquer dos cenários; o aumento da população idosa é,
também, transversal a todas as NUTS II e em qualquer dos cenários selecionados, com exceção do
Alentejo no cenário baixo.
Até 2060 a população em idade ativa (dos 15 aos 64 anos de idade) residente em Portugal diminui em
todos os cenários considerados, o que associado ao aumento da população idosa conduz a uma forte
diminuição do índice de sustentabilidade potencial (i.e., do quociente entre o número de pessoas em
idade ativa por 100 pessoas idosas). Esta tendência verifica-se em todas as NUTS II e de forma mais
acentuada nas regiões que detêm atualmente maiores índices de sustentabilidade potencial.
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Fonte: INE, Projeções de População Residente 2012-2060, 28 de março de 2014

Figura 5.233 – Projeções de População Residente, Portugal e Área Metropolitana de Lisboa, 2012-2060
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A Figura 5.234 traduz graficamente os cenários de projeção de população residente 2012-2060 (%)
para Portugal e para a Região Lisboa. Da leitura deste gráfico destaca-se que, independentemente do
cenário considerado, as projeções apontam para reduções significativas na proporção das camadas
mais jovens e aumento muito substancial do estrato de população mais idosa (65 e mais anos).
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Fonte: INE, Projeções de População Residente 2012-2060, 28 de março de 2014

Figura 5.234
2060

– Projeções de População Residente, por grupos de idades, Portugal e Área Metropolitana de Lisboa, 2012-

Conforme referido no subcapítulo da Metodologia, no âmbito do presente EIA foram efetuadas
projeções da população residente para os quatro concelhos da área de efeitos diretos do Projeto
(Tabela 5.125), para os horizontes de 2022, 2032, 2042 e 2062. As referidas projeções encontram-se
alinhadas com as tendências apresentadas na Figura 5.230 anteriormente apresentada. Efetivamente,
em qualquer dos horizontes considerados, os concelhos de Alcochete e Montijo terão crescimentos da
população residente, enquanto os concelhos do Barreiro e da Moita manterão a tendência de
diminuição da população residente.
Tabela 5.125 – Projeção de população residente nos concelhos da área de efeitos diretos, 2022, 2032, 2042, 2062
realizadas no âmbito do EIA
POPULAÇÃO RESIDENTE
CONCELHOS

Censos

ÁREA DE EFEITOS DIRETOS

2011

Cenários de Projeção (1)
2022

2032

2042

2062

N.º habitantes
Alcochete

17 569

21 772

25 473

25 312

24 135

Barreiro

78 764

73 817

68 841

68 405

65 225

Moita

66 029

62 501

58 158

57 790

55 103

Montijo

51 222

63 113

73 179

72 717

69 336

TOTAIS

213 584

221 203

225 651

224 224

213 799

(1) As Projeções de População Residente para 2022, 2032, 2042 e 2062 foram realizadas pela equipa do EIA responsável pelo fator Ambiental
Acessibilidades e Transportes. Os pressupostos admitidos para a realização das referidas projeções constam do Volume III – Anexo 7.
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Na Figura 5.235 apresentam-se os cenários de evolução da população residente na área de efeitos
diretos para os 4 anos projetados, tendo como comparação a população residente no último ano
censitário (2011), adotado como ano base (= 100). Nesta figura são evidentes os decréscimos
populacionais projetados para os concelhos do Barreiro e da Moita e o aumento de população
residente nos concelhos de Alcochete e da Moita, ordem dos 40% a partir de 2032, relativamente a
2011.
Pese embora o projetado crescimento populacional nos concelhos de Alcochete e Montijo, o aumento
total de efetivos populacionais na área dos efeitos diretos é pouco significativo, entre os 4% e cerca de
6%, nos anos de 2022 a 2042 e, no último ano considerado (2062), a população residente nos quatro
concelhos será da ordem da observada em 2011, considerando estas estimativas populacionais.
Ano Base 2011 (%)
160,0

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0
Alcochete

Barreiro
2011

2022

Moita
2032

Montijo
2042

TOTAIS
2062

Fonte: Projeções de População Residente para 2022, 2032, 2042 e 2062 realizadas pela equipa do EIA responsável pelo fator Ambiental
Acessibilidades e Transportes. Os pressupostos admitidos para a realização das referidas projeções constam do Volume III – Anexo 7

Figura 5.235 – Projeções de população residente para os concelhos da área dos efeitos diretos (%), ano base igual a 100
(2011), 2022, 2032, 2042 e 2062

5.13.3.3 ENSINO E ESCOLARIDADE
O nível de instrução é um bom indicador do nível de capital humano de uma região, fator
preponderante no desenvolvimento e crescimento económico.
A Tabela 5.126 apresenta alguns indicadores de instrução da população residente nas unidades
territoriais em análise. Observa-se que o perfil de instrução da população nos quatro concelhos
apresenta algumas diferenças, mas, globalmente, não se afasta muito da média da Península de
Setúbal.
O concelho de Alcochete apresenta a menor proporção de população adulta que completou os 3 ciclos
do ensino básico (EB) (57,1%), no entanto tem a maior proporção de adultos que completaram o
ensino superior (25,5%), bastante acima da média da Península de Setúbal e um pouco acima da
média da AML (24,9%). O concelho do Montijo tem cerca de 60% de população adulta com o ensino
básico completo, apresenta o segundo registo mais baixo no ensino secundário, apenas supera o
Barreiro, e apresenta o segundo registo mais elevado ao nível do ensino superior completo (19,3%).
534

Tabela 5.126 - Indicadores de níveis de instrução da população com 15 ou mais anos, por concelhos, 2011
INDICADOR (%
POPULAÇÃO COM 15
OU MAIS ANOS)

ALCOCHETE

BARREIRO

MOITA

MONTIJO

PENÍNSULA
DE
SETÚBAL

AM LISBOA

CONTINENTE

Nenhum nível de
escolaridade

11,1

9,0

10,8

11,8

10,0

8,8

10,0

1º ciclo- EB

28,4

34,1

34,4

30,6

31,0

28,5

34,9

2º ciclo – EB

10,0

10,1

11,5

10,4

10,5

9,8

12,0

3º ciclo – EB

18,6

19,3

21,8

19,2

20,4

19,0

18,4

EB completo

57,1

63,5

67,6

60,2

61,9

57,3

65,4

Ensino secundário

24,4

23,1

24,4

23,9

24,0

23,1

19,7

Ensino póssecundário

1,1

1,0

1,.2

1,3

1,2

1,2

1,0

Superior

25,5

17,5

12,7

19,3

19,0

24,9

18,3

Nível máximo completo

Fonte: INE, Censos 2011 (cálculos próprios)

Em 2011, a taxa de analfabetismo na população com 10 ou mais anos era 3,23%, um pouco superior à
verificada na Península de Setúbal (3,00%). O concelho do Montijo apresentava a maior taxa de
analfabetismo (5,25%), seguido da Moita (4,40%), de Alcochete (3,93%) e do Barreiro (3,57%), que era
o concelho com a menor taxa de analfabetismo no conjunto dos concelhos (INE, Censos 2011).

5.13.3.4 HABITAÇÃO
Os indicadores relativos às condições habitacionais na área em estudo mostram algumas
características dissemelhantes nos diferentes territórios considerados, quer entre si, quer no contexto
das regiões de inserção (Península de Setúbal e Área Metropolitana de Lisboa).
Da leitura da Tabela 5.127 verifica-se que, de 2001 para 2011, a dimensão média das famílias manteve
a tendência de diminuição de efetivos na globalidade das unidades territoriais consideradas,
acompanhando a tendência observada nas regiões de inserção e no Continente. Por outro lado, a
relação entre a população presente e a população residente, que traduz padrões de mobilidade
temporária, sazonal ou permanente é inferior a 100% em todas as unidades territoriais, o que significa
que a população presente nos alojamentos de residência habitual é inferior à população residente (no
momento censitário).70

70

INE, Censos 2011, Conceitos:
População Residente – Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no
momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao
momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao
momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano.
População Presente – Pessoas que, no momento de observação - zero horas do dia de referência - se encontram numa unidade de
alojamento, mesmo que aí não residam, ou que, mesmo não estando presentes, lá chegam até às 12 horas desse dia.
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Tabela 5.127 - Indicadores de população e famílias, por concelhos, 2011
INDICADOR
(POPULAÇÃO E
FAMÍLIAS)

POPULAÇÃO

FAMÍLIAS

DIMENSÃO MÉDIA FAMÍLIAS

Residente

Presente

Pres/Res

Clássicas

2001

2011

N.º

N.º

%

N.º

Valor

Valor

Área de Efeitos Diretos
Alcochete

17 569

16 855

95,9

6 794

2,7

2,6

Barreiro

78 764

75 961

96,4

33 174

2,6

2,4

Moita

66 029

62 833

95,2

26 137

2,8

2,5

Montijo

51 222

49 327

96,3

20 576

2,6

2,5

Agregados de Referência
Península de Setúbal

779 399

748 700

96,1

312 122

2,7

2,5

AM Lisboa

2 821 876

2 731 459

96,8

1 147 775

2,6

2,5

Continente

10 047 621

9 769 564

97,2

3 869 188

2,8

2,6

Fonte: INE, Censos 2011 e Censos 2001 (cálculos próprios)

A Tabela 5.128 apresenta alguns indicadores relativos às condições habitacionais, nos concelhos da
área de efeitos diretos e nos concelhos do arco ribeirinho sul e restante Península de Setúbal, que
integram a área envolvente. Nas últimas décadas o número de alojamentos familiares aumentou
consideravelmente nos dois concelhos da área de intervenção do Projeto, Alcochete e Montijo, com
valores muito superiores aos verificados nos restantes dois concelhos, Barreiro e Moita.
De 2001 para 2011, Alcochete e Montijo tiveram um acréscimo habitacional de cerca de 43% e 37%,
respetivamente, enquanto Barreiro e Moita se quedaram pelos 11% e 14%, respetivamente. O
crescimento habitacional nos primeiros concelhos está bastante acima da média da Península de
Setúbal (17%), enquanto o crescimento nos dois restantes se situa abaixo dessa média de referência.
Com base nos dados para 2017, Alcochete e Montijo continuam a registar um crescimento no parque
habitacional acima dos 2%, com uma variação positiva superior ao verificado nos restantes concelhos
da Península de Setúbal.
Nos 4 concelhos da área de efeitos diretos, Alcochete comporta o valor mediado da venda por m 2 de
alojamentos familiares (1 126€), secundado por Montijo (931€), enquanto Barreiro e Moita
apresentam valores por m2 substancialmente inferiores.
Em relação ao valor mediano das rendas por m2 de novos contratos de arrendamento de alojamentos
familiares, verifica-se um maior nivelamento nos valores apresentados pelos 4 concelhos, com o valor
mais elevado em Alcochete (4,7€) e o valor mais baixo na Moita (4,03€).
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Tabela 5.128 – Indicadores de alojamento da área de estudo alargada, 2011 e 2017

ÂMBITO
GEOGRÁFICO

Concelho

ALOJAMENTOS
FAMILIARES
(CLÁSSICOS)

EDIFÍCIOS
(CLÁSSICOS)

ALOJAMENTOS/
EDIFÍCIO
(CLÁSSICOS)

VARIAÇÃO
ALOJAMENTOS
FAMILIARES
(CLÁSSICOS)

ALOJAMENTOS
FAMILIARES
(CLÁSSICOS)
ESTIMATIVA

VARIAÇÃO
ALOJAMENTOS
FAMILIARES
(CLÁSSICOS)

VALOR MEDIANO
DAS VENDAS POR
M2 DE ALOJAMENTOS
FAMILIARES

VALOR MEDIANO
DAS RENDAS POR
M2 DE NOVOS
CONTRATOS DE
ARRENDAMENTO DE
ALOJAMENTOS
FAMILIARES

N.º

N.º

%

%

N.º

%

Euro (€)

Euro (€)

2011

2011

2011

2001-2011

2017

2011-2017

2017

2017

Área de Efeitos Diretos
Alcochete

8 813

4 575

1,9

42,6

9 038

2,55

1 126

4,70

Barreiro

41 682

11 008

3,8

10,8

41 957

0,66

709

4,55

Moita

34 623

12 398

2,8

13,8

34 776

0,44

587

4,03

Montijo

26 671

12 996

2,1

36,7

27 260

2,21

931

4,47

Almada

101 146

34 163

3,0

11,1

101 900

0,75

1 151

6,00

Palmela

33 073

21 631

1,5

26,7

33 586

1,55

811

4,31

Seixal

79 305

30 124

2,6

15,6

80 825

1,92

863

4,87

Sesimbra

31 761

20 433

1,6

30,1

32 164

1,27

1 090

4,68

Setúbal

62 607

24 242

2,6

14,1

63 290

1,09

808

4,50

Área Envolvente – Concelhos do Arco Ribeirinho Sul e Restante Península de Setúbal

Agregados de Referência
Península de Setúbal

419 681

171 570

2,4

17,0

424796

1,22

--

--

AML

1 483 717

448 957

3,3

15,7

1 496 954

0,89

1 262

6,06

16,3

5 699 329

1,39

933

4,39

Continente
5 621 098
3 353 610
1,7
Fonte: INE, Censos 2011; Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2017.
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A Tabela 5.129 complementa a tabela anterior, apresentando alguns indicadores relativos à forma de
ocupação e idade média dos alojamentos familiares, para a área de estudo alargada. Nos quatro
concelhos da área de efeitos diretos, os alojamentos ocupados de residência habitual representam
cerca de 90% do total de alojamentos ocupados. Nos restantes concelhos da Península de Setúbal,
essa proporção decresce e aumenta a componente de residência secundária, que atinge o valor
máximo em Sesimbra (36%).
Nos alojamentos vagos, a percentagem para venda no concelho de Alcochete (39%) situa-se bastante
acima da média regional (28%), tal como no concelho do Montijo (35%). Da área de efeitos diretos, é o
concelho do Barreiro que apresenta maior disponibilidade na oferta de alojamentos para arrendar. A
categoria “Outros” engloba os alojamentos para demolição (com valores residuais) e outros.
A idade média dos alojamentos foi determinada a partir dos alojamentos existentes até 2011 e a idade
contada a partir de 2017. Na área de efeitos diretos e área envolvente a idade média situa-se entre 27
anos (Sesimbra) e 38 anos (Barreiro). Na Tabela 5.129 apresenta-se a informação relativa à idade
média dos edifícios para cada um dos concelhos analisados.
Tabela 5.129 – Indicadores de alojamento da área de estudo alargada segundo a ocupação e ano de construção, 2011
ALOJAMENTOS CLÁSSICOS, SEGUNDO A FORMA DE OCUPAÇÃO
OCUPADOS

IDADE MÉDIA

VAGOS

Total

Para
venda

Para
arrendar

Outros

%

N.º

%

%

%

Anos

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2017

7 562

89,0

11,0

1 251

39,2

8,7

52,1

31

Barreiro

36 470

90,0

10,0

5 212

27,6

13,0

59,3

38

Moita

29 023

89,1

10,9

5 600

17,8

7,9

74,3

35

Montijo

22 718

89,1

10,9

3 953

35,2

10,6

54,2

32

Almada

91 255

77,4

22,6

9 891

23,9

20,5

55,6

35

Palmela

28 631

81,9

18,1

4 442

28,4

10,6

61,0

29

Seixal

71 875

84,6

15,4

7 430

34,6

13,1

52,2

29

Sesimbra

28 925

64,0

36,0

2 836

42,5

10,9

46,6

27

Setúbal

54 200

87,9

12,1

8 407

24,7

14,9

60,5

34

Total

Residência
habitual

Residência
secundária

N.º

%

2011
Alcochete

ÂMBITO
GEOGRÁFICO

Área de Efeitos Diretos

Área Envolvente – Concelhos do Arco Ribeirinho Sul e Restante Península de Setúbal

Agregados de Referência
Península
de Setúbal

370 659

82,7

17,3

49 022

28,2

13,6

58,2

33

Área
Envolvente
(AML)

1 298 808

86,8

13,2

184 909

23,5

17,4

59,1

36

Fonte: INE, Censos 2011 (cálculos próprios)
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5.13.3.5 SAÚDE
A Tabela 5.130 apresenta um conjunto de indicadores de saúde para os concelhos da área de efeitos
diretos e restantes concelhos da Península de Setúbal, referentes a 2016 (provisórios) e 2017. A
Península de Setúbal comporta 7 hospitais (2 privados, em Setúbal), uma capacidade total de camas de
898 e um total de 4 287 pessoas ao serviço, não incluindo os valores referentes a Setúbal
(confidenciais/não publicados).
Dos quatro concelhos da área de efeitos diretos, apenas os concelhos do Barreiro e do Montijo
dispõem de um hospital cada, totalizando 351 camas.
Tabela 5.130 – Indicadores de saúde por município da área de efeitos diretos e restante Península de Setúbal, 2016 e 2017

Nº

Nº

Nº

Nº

MÉDICOS

Nº

Nº

2016

POR 1.000 HABITANTES

Nº

ENFERMEIROS

Nº

OUTRO

TÉCNICOS DE
DIAGNÓSTICO E
TERAPÊUTICA

Nº

TOTAL

PESSOAL AUXILIAR

TOTAL

PESSOAL AO SERVIÇO

ENFERMEIROS

ÂMBITO
GEOGRÁFICO

CAMAS

MÉDICOS

HOSPITAIS

POR 1.000 HABITANTES

HOSPITAIS POR MUNICÍPIO

Nº
2017

Área de Efeitos Diretos
ALCOCHETE

0

0

0

0

0

0

0

0

2,6

0,6

BARREIRO

1

326

1 551

253

557

378

137

217

3,3

6,6

MOITA

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

0,6

MONTIJO

1

25

174

12

66

50

22

24

2,4

3,2

ALMADA

1

547

2 562

545

897

535

192

393

4,4

5,8

PALMELA

0

0

0

0

0

0

0

0

2,7

0,2

SEIXAL

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1

0,6

SESIMBRA

0

0

0

0

0

0

0

0

1,8

0,1

SETÚBAL

4

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

4,9

19,5

P. SETÚBAL

7

898

4 287

963

351

634

…..

-----

AML

60

10 836

CONTINENTE

208

31 208

Restante Península de Setúbal

Agregados de Referência
810

1 520

42 669

8 066

12 498

9 950

3 340

8 815

6,4

7,1

119 089

23 140

37 419

27 291

8 359

22 880

5,1

6,9

A) Valor confidencial (não publicado)
Fonte: Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2017.

Em termos de equipamentos públicos de saúde, a área de estudo alargada (AML) está inserida na
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. Ao nível dos cuidados de saúde
primários, a área de efeitos diretos é abrangida pela ACES Arco Ribeirinho, que garante a prestação de
cuidados de saúde primários à população dos concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo.
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O ACES Arco Ribeirinho dá resposta a 221 463 utentes inscritos, dos quais, cerca de 21% não têm
médico de família, e compreende as seguintes unidades funcionais:






6 Unidades de Saúde Familiares (USF)
7 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP)
4 Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC)
1 Unidade de Saúde Pública (USP)
1 Unidade de Recursos Assistenciais partilhados (URAP)

Atualmente (junho de 2019) colaboram no ACES Arco Ribeirinho 409 trabalhadores, dos quais 1
diretor executivo, 105 médicos, 127 enfermeiros, 2 técnicos superiores de saúde, 9 técnicos superiores
do regime geral, 19 técnicos de diagnóstico e terapêutica, 102 assistentes técnicos, 2 técnicos de
informática e 35 assistentes operacionais (https://www.arslvt.min-saude.pt/pages/287?poi_id=2240)
[consulta em 15jun19].
Na Figura 5.236 apresenta-se a distribuição das 19 Unidades Funcionais que constituem o ACES Arco
Ribeirinho.
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Fonte: ARSLVT, ACES Arco Ribeirinho, Caracterização e Propostas de Reestruturação, Núcleo de Estudos e Planeamento, 09-10-2015.

Figura 5.236 – ACES Arco Ribeirinho, repartição das unidades funcionais

Na Tabela 5.103 apresenta-se a distribuição de utentes inscritos nas diversas unidades funcionais,
sendo os dados referentes a 01/10/2015.
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Tabela 5.131 – ACES Arco Ribeirinho, número de inscritos por unidade funcional e condição perante médico de família

Fonte: ARSLVT, ACES Arco Ribeirinho, Caracterização e Propostas de Reestruturação, Núcleo de Estudos e Planeamento, 09-10-2015.

5.13.4 ATIVIDADES ECONÓMICAS E EMPREGO
5.13.4.1 CONJUNTURA ECONÓMICA NACIONAL
Com base nos indicadores mais recentes à data das contas nacionais, verifica-se que a economia
portuguesa, no segundo trimestre de 2017, seguiu a trajetória iniciada no passado ano, com Produto
Interno Bruto (PIB) a aumentar, em termos homólogos, 2,9% em volume no 2.º trimestre de 2017
(taxa de 2,8% no trimestre anterior). A procura externa líquida manteve um ligeiro contributo positivo
para a variação homóloga do PIB, verificando-se uma desaceleração em volume das Exportações de
Bens e Serviços de magnitude idêntica à observada nas Importações de Bens e Serviços. A procura
interna manteve um contributo positivo elevado, superior ao do trimestre precedente, em resultado
da aceleração do Investimento (Contas Nacionais Trimestrais (Base 2011), 2.º Trimestre de 2017. INE,
destaque, 31 de agosto de 2017).
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No primeiro trimestre de 2017 o melhor desempenho do PIB decorreu sobretudo da melhoria
registada no investimento e da maior aceleração no crescimento das exportações, face ao das
importações (INE, Contas Nacionais Trimestrais, 31/05/2017). Comparativamente com o 1.º trimestre
de 2017, o PIB aumentou 0,3% em termos reais (variação em cadeia de 1,0% no trimestre anterior). O
contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foi negativo, verificando-se
uma ligeira redução das Exportações de Bens e de Serviços. O contributo positivo da procura interna
aumentou devido ao comportamento do Investimento, verificando-se contributos positivos da
Variação de Existências e da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), embora no último caso menos
intenso que o observado no trimestre anterior (Contas Nacionais Trimestrais (Base 2011), 2.º
Trimestre de 2017. INE, destaque, 31 de agosto de 2017).
A evolução favorável do investimento resultou novamente e em grande medida do crescimento
homólogo da formação bruta de capital fixo (FBCF) em construção, passando de um crescimento
homólogo de 8,6% no 1º trimestre, para 9,5%. A FBCF em Equipamento de Transporte foi a
componente que mais contribuiu para a aceleração da FBCF no 2º trimestre, registando um aumento
homólogo de 33,1% em termos reais (10,6% no trimestre anterior), influenciada em particular pelo
comportamento da componente automóvel.
Os indicadores de Contas Regionais permitem comparar o desempenho económico e social das sete
regiões portuguesas (NUTS II) (Tabela 5.132). Em 2016, a Região Lisboa contribuiu com 35,9% para o
total do Produto Interno Bruto (PIB). O PIB per capita da AML cifra-se em 23,768 milhares de Euros,
bastante acima da média nacional e das restantes regiões. A produtividade aparente do trabalho na
região Lisboa foi de 43,093 milhares de Euros, que também é o valor mais elevado no conjunto das
regiões.
Em 2016, a remuneração média anual na região Lisboa cifrava-se em cerca de 25,1 milhares de Euros,
mais uma vez, bastante acima da média nacional e das restantes regiões.
Tabela 5.132 – Indicadores de Contas Regionais por NUTS II, 2016
PIB
REGIÃO
NUTS I
NUTS II

Em % do total
de Portugal

per capita

PRODUTIVIDADE
APARENTE DO TRABALHO
(VAB/EMPREGO)

REMUNERAÇÃO
MÉDIA

Em valor

Índice de disparidade
(Portugal=100)

%

Milhares de euros

%

Milhares de euros

Euros

Portugal

100,0

18,060

100,0

34,889

20 629

Continente

95,4

18,115

100,3

34,937

20 684

Norte

29,5

15,136

84,8

29,848

18 241

Centro

19,0

15,707

87,0

31 195

18 913

A.M. Lisboa

35,9

23,768

131,6

43,093

25 127

Alentejo

6,5

16,806

93,1

36,507

18 853

Algarve

4,6

19,246

106,6

36,801

18 289

R.A Açores

2,1

16,136

89,3

31,976

18 959

R.A Madeira

2,4

17,214

95,3

35,515

19 629

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Área Metropolitana de Lisboa 2017, Edição de 2018.
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Atendendo aos principais agregados das contas nacionais, em 2016, o Valor Acrescentado Bruto (VAB)
gerado na Região A. M. Lisboa foi cerca de 58,2 mil milhões de euros, cerca de 35,9% do total nacional.
A região Lisboa empregava cerca de 1,35 milhões de pessoas, que representavam cerca de 29,1% do
emprego nacional (Tabela 5.133).
Tabela 5.133 - Principais agregados de Contas Nacionais por NUTS II, 2016
PIB
REGIÃO
NUTS I
NUTS II

VAB

REMUNERAÇÕES

EMPREGO TOTAL

RDB DAS FAMÍLIAS

milhares de
pessoas

milhões de euros

FBCF

milhões de euros

2016

Portugal

186 480,451 162 226,133

81 854,147

4 649,815

124 585,561

28 829,576

Continente

177 969,493 154 797,082

78 209,242

4 430,806

118 439,654

27 739,162

Norte

55 049,383

47 881,711

24 528,277

1 604,206

38 080,450

9 186,516

Centro

35 342,223

30 740,510

14 769,869

985,443

25 379,750

5 233,423

A. M. Lisboa

66 955,925

58 237,968

31 217,761

1 351,449

40 898,731

10 238,776

Alentejo

12 120,968

10 542,765

4 591,652

288,784

8 318,168

1 832,535

Algarve

8 500,994

7 394,127

3 101,684

200,923

5 762,555

8 500,994

R. A. Açores

3 961,711

3 445,879

1 723,147

107,766

3 055,850

3 961,711

R. A. Madeira

4 400,755

3 854,015

1 829,378

108,519

3 003,164

4 400,755

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Área Metropolitana de Lisboa 2017, Edição de 2018.

Na Tabela 5.134 apresenta-se a repartição do valor acrescentado bruto (VAB) e do emprego total por
atividade económica, em 2016, para a Região Lisboa.
A região de Lisboa, em 2016, gerou um VAB de 58 237,968 milhões de Euros e comportava um
emprego total de 1 351,449 milhares de pessoas, repartidos pelos diferentes setores de atividade,
conforme consta da Tabela 5.134.
Tabela 5.134 – Valor Acrescentado Bruto e Emprego Total por NUTS II, A. M. Lisboa, e Atividade Económica, 2016
VAB

Emprego Total

ATIVIDADES ECONÓMICAS
Milhões de Euros
Portugal
A. M. Lisboa
A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
B - Indústrias extrativas
C - Indústrias transformadoras
D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
E - Captação, tratamento e distribuição de água;
saneamento, gestão de resíduos e despoluição
F - Construção
G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos
automóveis e motociclos
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%

Milhares de
Pessoas

%

162 226,133

100,000

4 649,815

100,000

58 237,968

100,000

1 351,449

100,000

219,087

0,376

1,460

1.563

28,864

0,050

0,045

0.052

4 288,959

7,365

6,602

6.767

872,780

1,499

0,157

0.147

638,399

1,096

1,017

0.992

1 726,901

2,965

4,553

4.467

8 658,590

14,868

15,480

15.529

VAB

Emprego Total

ATIVIDADES ECONÓMICAS
Milhões de Euros

%

Milhares de
Pessoas

%

H - Transportes e armazenagem

3 652,035

6,271

5,005

4.997

I - Alojamento, restauração e similares

2 712,798

4,658

7,564

7.055

J - Atividades de informação e de comunicação

3 693,860

6,343

3,933

3.797

K - Atividades financeiras e de seguros

5 110,535

8,775

3,416

3.593

L - Atividades imobiliárias

6 968,912

11,966

0,960

0.844

M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

3 377,373

5,799

6,784

6.602

N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio

3 117,442

5,353

12,698

12.416

5 057,562

8,684

7,774

8.286

P - Educação

2 832,135

4,863

6,561

6.781

Q - Atividades de saúde humana e apoio social

3 332,367

5,722

8,527

8.522

631,947

1,085

1,355

1.178

891,568

1,531

2,913

3.008

T - Atividades das famílias empregadoras de pessoal
doméstico e atividades de produção das famílias para uso
próprio

425,856

0,731

3,196

3.405

U - Atividades dos organismos internacionais e outras
instituições extraterritoriais

0,000

0,000

0,000

0.000

O - Administração Pública e Defesa; Segurança Social
Obrigatória

R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportistas e
recreativas
S - Outras atividades de serviços

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Área Metropolitana de Lisboa 2017, Edição de 2018.

A Figura 5.237 apresenta a repartição percentual do VAB e do Emprego para Portugal e Região A. M.
Lisboa, em 2016. Em Lisboa o setor primário representava cerca de 0,38% do VAB e 1,46% do
emprego, enquanto o secundário representava, respetivamente 12,9% e 12,3% e, por sua vez o
terciário cerca de 86,6% e 86,2%. A repartição percentual do VAB e do emprego na Região A. M. Lisboa
apresenta dissemelhanças significativas relativamente à média nacional, destacando-se o menor peso
das atividades primárias e secundárias e a preponderância das atividades terciárias.

545

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES  RELATÓRIO SÍNTESE
VOLUME II.B – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E SUA EVOLUÇÃO SEM PROJETO
JULHO 2019  VERSÃO 02

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Área Metropolitana de Lisboa 2017, Edição de 2018.

Figura 5.237 – Valor Acrescentado Bruto e Emprego por setor de atividade, em percentagem, 2016

Com base nos valores nacionais referentes a 2018, verifica-se que Valor Acrescentado Bruto (VAB) a
preços base registou uma taxa de variação de 1,7%, o que representou uma desaceleração de 0,7 p.p.
face ao observado em 2017 (INE, fevereiro de 2019).
Esta desaceleração deveu-se principalmente ao VAB do ramo indústria, passando de uma taxa de
variação de 3,6% em 2017 para 0,6%. A evolução do VAB dos ramos Transportes e Armazenagem,
Atividades de Informação e Comunicação foram no mesmo sentido, com um crescimento em termos
reais de 2,5% em 2018 (5,7% em 2017). Esta desaceleração também se verificou no ramo de
Construção (2,2% em 2018 e 6,3% em 2017) e no ramo Outras Atividades de Serviços (1,3% em 2018 e
1,8% em 2017).
O VAB dos ramos Agricultura, Silvicultura e Pescas diminuiu 1,8% em 2018, após um crescimento de
4,6% em 2017. Em sentido contrário, o VAB dos ramos Energia, Água e Saneamento cresceu 4,9% em
2018, após ter diminuído 2,1% em 2017.
Em 2018, o crescimento em termos reais do VAB dos ramos Comércio e Reparação de Veículos e
Alojamento e Restauração manteve-se em 2,9%.

5.13.4.2 EMPREGO, RAMOS DE ATIVIDADE e VOLUME DE NEGÓCIOS
Ao nível nacional, o emprego, para o conjunto dos ramos de atividade, registou uma variação de 2,3%
em 2018 (3,3% no ano anterior), tendo o emprego remunerado aumentado 2,9% (3,6% em 2017) (INE,
fevereiro de 2019).
No 4º trimestre, o emprego para o conjunto dos ramos de atividade da economia, corrigido de
sazonalidade, registou um crescimento homólogo de 1,9%, 0,2 p.p. inferior à taxa observada no
trimestre anterior. O emprego remunerado (igualmente corrigido de sazonalidade) aumentou 2,3%,
em termos homólogos, desacelerando em relação ao trimestre anterior (2,6%).
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A área de estudo alargada (AML) caracteriza-se pela grande concentração de atividades económicas e
sociais, comportando 351 955 estabelecimentos empresariais (CAE-Ver. 3, 2014) que geram cerca de
1 126 185 empregos nos estabelecimentos empresariais localizados nos 18 concelhos, em 2016.
A área de efeitos diretos também comporta uma dinâmica económica e social significativa, refletida
nos 18 308 estabelecimentos e 48 728 pessoas ao serviço nos estabelecimentos localizados nos quatro
concelhos, em 2016.
A densidade de estabelecimentos empresariais (n.º de estabelecimentos por km2) nos quatro
concelhos da área de efeitos diretos é substancialmente heterogénea. O concelho do Barreiro
apresenta o valor mais elevado (175,2 estabelecimentos/km2) e o concelho de Alcochete o menor
(15,1 estabelecimentos/km2). Este valor é muito semelhante ao verificado no concelho do Montijo
(15,6 estabelecimentos/km2). Por seu lado, o concelho da Moita situa-se numa posição intermédia,
com 82,2 estabelecimentos/km2.
O volume de negócios em 2016 apresenta diferenças significativas entre os
4 concelhos da área de efeitos diretos, destacando-se pelos valores máximos Barreiro e Montijo,
seguido da Moita e Alcochete, com o volume mais baixo. Em termos globais e comparativos, a área de
efeitos diretos representa um volume de negócios total de 120 262 milhares de Euros, cerca de 2,9%
do total da AML, enquanto esta representa cerca de 38% do total do volume de negócios do
Continente.
Saliente-se que, à semelhança do que acontece para outros indicadores, o valor apresentado pelo
Montijo está influenciado pelas dissemelhanças entre as freguesias de cariz urbano da parte poente do
concelho, onde se insere o projeto, e as freguesias de cariz rural da parte nascente do território
(representam cerca de 83% do concelho).

Tabela 5.135 – Estabelecimentos, Emprego e Volume de Negócios nos Estabelecimentos localizados nos Municípios (CAEVer.3, 2014), 2016
ÂMBITO
GEOGRÁFICO

DENSIDADE DE
ESTABELECIMENTOS

Concelho

Estab. /km

2

ESTABELECIMENTOS

PESSOAL AO SERVIÇO

VOLUME DE NEGÓCIOS

N.º

N.º

Milhares de euros

Área de Efeitos Diretos
Alcochete

15,1

1941

5950

11842

Barreiro

175,2

6376

15742

46703

Moita

82,2

4543

10053

20521

Montijo

15,6

5448

16983

41196

Área Envolvente – Concelho de Transferência
Lisboa

1104,1

110466

439373

2229554

Área Envolvente – Concelhos do Arco Ribeirinho Sul e Restante Península de Setúbal
Almada

254,7

17833

38947

153693

Palmela

14,2

6627

25682

47497

Seixal

156,5

14936

33364

76602

Sesimbra

27,2

5326

10439

44836

Setúbal

53,6

12346

35714

104415

Amadora

707,5

16824

49013

144237

Cascais

296,2

28852

67916

384358

Área Envolvente – Concelhos do Arco Norte do Tejo
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ÂMBITO
GEOGRÁFICO

DENSIDADE DE
ESTABELECIMENTOS

Concelho

Estab. /km

Loures

ESTABELECIMENTOS

PESSOAL AO SERVIÇO

VOLUME DE NEGÓCIOS

N.º

N.º

Milhares de euros

120,2

20100

66183

156113

Mafra

35,2

10263

28333

80621

Odivelas

577,3

15322

34919

75359

Oeiras

523,4

24012

102557

227615

Sintra

121,1

38621

100305

279347

Vila F. de Xira

38,1

12119

44712

63380

2

Agregados de Referência
Efeitos Diretos

-----

18308

48728

120262

Área Envolvente
(AML)

116,7

351955

1126185

4187890

Continente

13,4

1195348

3554615

10947410

Fonte: INE 2012, Censos 2011 – Resultados Definitivos; INE 2018, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2017.

A Tabela 5.136 apresenta a situação da População Economicamente Ativa (PEA) face ao emprego e
distribuição pelos três setores tradicionais de atividade, por concelho da área de efeitos diretos.
No concelho de Alcochete cerca de 88% da PEA residente estava empregada, a maioria no setor
terciário em atividades relacionadas com a atividade económica (46,5%). Neste concelho o setor
primário representa cerca de 3,1%, sendo superado apenas pelo concelho do Montijo (4,9%). O setor
secundário apresenta o valor mais baixo dos quatro concelhos, representando cerca de 19% do
emprego.
No concelho do Montijo cerca de 87% da PEA residente estava empregada, com uma repartição do
emprego pelos setores de atividade muito semelhante à do concelho de Alcochete. No Montijo
destaca-se o peso do emprego no setor primário (4,9%), bastante superior à média dos agregados de
referência, que decorre do cariz predominantemente rural nas freguesias da parte nascente do
concelho.
O setor industrial no concelho do Barreiro tem vindo a declinar e o emprego neste setor representa
cerca de 19% do emprego total, valor que é superado no concelho da Moita (23%) que, à semelhança
do Barreiro, tem assistido à desativação de inúmeros estabelecimentos industriais, designadamente
pequenos estaleiros navais.
Tabela 5.136 – População economicamente ativa nos concelhos da área de efeitos diretos, 2011
POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA
EMPREGADA
ÂMBITO
GEOGRÁFICO

TERCIÁRIO
TOTAL

N.º
Alcochete
Barreiro
Moita
Montijo

548

9 109
36 504
31 425
26 312

TOTAL

N.º
8 010
30 898
25 809
22 850

PRIMÁRIO

SECUNDÁRIO

TOTAL

NATUREZA
SOCIAL

RELACIONAD
O ATIV.
ECON.

%

%

%

%

%

Área de Efeitos Diretos
3,1
18,9
0,2
19,1
0,8
23,0
4,9
19,9
Agregados de Referência

78,0
80,6
76,2
75,2

31,5
32,8
30,3
28,1

46,5
47,8
45,9
47,1

Península de
Setúbal
Lisboa
Continente

380 539

325 235

1,5

19,7

78,8

31,6

47,2

1 405 058
4 780 963

1 223 276
4 150 252

0,7
2,9

16,6
26,9

82,7
70,2

30,9
28,4

51,8
41,8

Fonte: INE 2012, Censos 2011 – Resultados Definitivos

A Figura 5.231 apresenta a repartição do pessoal ao serviço por município do estabelecimento,
segundo o setor de atividade, nos quatro concelhos da área de efeitos diretos, em 2016.
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Nota 1 – Para os concelhos do Barreiro e Montijo, os dados da Seção B – Indústria Extrativa são confidenciais, não estando contabilizados no
gráfico, pelo que também se refletem no valor apurado para a Península de Setúbal.
Nota 2 – Para os concelhos do Barreiro e Montijo, os dados da Seção R – Atividades Recreativas e Artísticas são confidenciais, não estando
contabilizados no gráfico, pelo que também se refletem no valor apurado para a Península de Setúbal.
Fonte: INE 2016, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2015.

Figura 5.238 – Pessoal ao Serviço nos estabelecimentos por município, segundo o setor de atividade (CAE-Ver.3), 2016

A Tabela 5.137 a Tabela 5.140 apresentam o número de estabelecimentos por município e o pessoal
ao serviço por município do estabelecimento, para 2014, e a sua evolução relativamente a 2011, por
secção do CAE (Ver. 3). São considerados os concelhos da área de efeitos diretos e, como agregados de
referência, a Península de Setúbal, a AML e o Continente.71
A Península de Setúbal registou uma redução significativa no número de estabelecimentos localizados
nos seus municípios entre 2011 e 2014, da ordem dos 5,4%. No entanto, de 2014 para 2016 verificouse uma retoma no número de estabelecimentos, aproximando-se do valor de 2011 (75 474),
comportando 75 376 estabelecimentos, o que traduz uma redução de apenas (-0,1%) (Tabela 5.138).
Em relação ao emprego nos estabelecimentos, também se registou uma dinâmica semelhante, com
retoma de 2014 para 2016. Ainda assim, a taxa de variação entre 2011 e 2016 situa-se em -7,4%
(Tabela 5.140).
Nos quatro concelhos da área de efeitos diretos também se registaram quebras significativas no
número de estabelecimentos, entre 2011 e 2014. No entanto, considerando o período 2011 a 2016,
assistiu-se a uma retoma com acréscimo de 4,3% em Alcochete e 0,6% no Montijo, mas os concelhos
do Barreiro e Moita continuam com variações negativas, respetivamente – 5,8% e -3,6% (Tabela
5.138).

71

A escolha do ano de 2011 para efeitos de comparação evolutiva tem duas razões principais: foi o ano da assinatura do memorando de
entendimento português com a Comissão Europeia, o BCE e o FMI (17 de maio de 2011) e o início do programa de ajustamento e chegada da
troika a Portugal; e por ser o ano em que passou a vigorar a CAE. Ver. 3, que ainda se mantém, permitindo a comparação direta da evolução
entre os vários setores de atividade.
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Em termos de emprego nos estabelecimentos localizados nos municípios da área de efeitos diretos,
observa-se que dos quatro concelhos apenas Montijo registou um acréscimo muito significativo
traduzido pela taxa de variação de 15,5%. No oposto, Alcochete (-9,6%), Barreiro (-17,9%) e Moita (10,5%) continuam a registar variações negativas no número de pessoal ao serviço nas empresas
localizadas nos respetivos municípios (Tabela 5.140).
Em 2016, os quatro concelhos da área de efeitos diretos comportavam 18 308 estabelecimentos, que
representavam cerca de 24,3% do total da Península de Setúbal. Estes quatro concelhos perderam
cerca de 2,4% de estabelecimentos, relativamente a 2011.
Em 2016, os quatro concelhos da área de efeitos diretos comportavam 48 728 pessoas ao serviço nos
estabelecimentos, que representavam cerca de 25,3% do total da Península de Setúbal. Estes quatro
concelhos perderam cerca de 5,8% de pessoas ao serviço nos estabelecimentos, relativamente a 2011.
Na área de intervenção do Projeto, o concelho de Alcochete e o concelho do Montijo detinham,
respetivamente, cerca de 3,1% e cerca de 8,8% dos estabelecimentos localizados na Península de
Setúbal, em 2016.
Em termos de repartição por ramos de atividade, na Península de Setúbal predominam os
estabelecimentos da Seção G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e
motociclos, N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio, M – Atividades de consultoria,
científicas, técnicas e similares, I – Alojamento, restauração e similares, e Q – atividades de saúde
humana e apoio social (Figura 5.239 e Tabela 5.137).

Fonte: INE 2018, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2017.

Figura 5.239 – Estabelecimentos predominantes (%) nos concelhos da área de efeitos diretos, segundo o setor de atividade
(CAE-Ver.3), 2016
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Tabela 5.137 – Estabelecimentos por município na área de efeitos diretos, segundo o setor de atividade (%) (CAE – Ver. 3, 2014), 2016
ÂMBITO ESPACIAL

TOTAL

A

N.º

%

B

C

D

E

F

G

H

I
%

J

L

M

N

P

Q

R

S

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Alcochete

1 941

5,4

0,0

4,5

0,2

0,2

4,5

21,6

1,1

8,2

2,1

2,3

11,7

15,4

5,5

8,3

4,7

4,3

Barreiro

6 376

1,5

0,0

3,1

0,2

0,1

4,6

20,9

1,4

9,6

1,5

2,0

10,0

16,6

5,8

10,2

3,3

9,1

Moita

4 543

3,3

0,0

4,3

0,1

0,1

6,4

21,6

1,2

10,3

1,2

2,3

7,7

16,9

4,7

8,8

2,9

8,2

Montijo

5 448

7,7

0,0

3,7

0,3

0,1

4,8

22,2

1,4

7,9

2,0

3,2

9,3

16,0

5,0

8,2

3,1

5,3

103 051

3,8

0,0

3,5

0,3

0,1

5,8

19,7

1,6

8,9

1,6

2,6

10,0

18,0

5,3

8,9

3,5

6,4

351 955

2,3

0,0

3,1

0,2

0,1

4,9

17,5

2,2

8,3

2,5

4,3

13,3

18,8

4,5

8,8

4,0

5,2

1 195 348

10,2

0,1

5,8

0,3

0,1

6,5

19,9

1,9

8,4

1,4

3,0

9,9

13,2

4,5

7,5

2,6

4,7

Peníns. de Setúbal
A. M. Lisboa
Continente

Fonte: INE 2018, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2017.

Tabela 5.138 – Evolução dos estabelecimentos por município na área de efeitos diretos, segundo o setor de atividade (%) (CAE – Ver. 3, 2011 e CAE – Ver. 3, 2014), 2011 - 2016
TOTAL
%
4,3

A
%
7,2

B
%
-100,0

C
%
2,3

D
%
200,0

E
%
-33,3

F
%
-25,0

G
%
-8,9

H
%
-4,3

I
%
-3,0

J
%
70,8

L
%
-10,0

M
%
4,1

N
%
38,0

P
%
15,2

Q
%
6,6

R
%
13,8

S
%
13,5

Barreiro

-5,8

77,4

-60,0

-27,7

550,0

-35,7

-32,6

-23,8

-6,2

-5,4

26,3

26,5

1,3

26,1

7,3

6,7

14,7

-17,8

Moita

-3,6

38,5

0,0

-19,8

300,0

0,0

-36,0

-17,5

1,8

-3,1

-7,0

28,8

4,2

25,6

-5,8

16,0

23,1

-8,8

Montijo

0,6

11,8

-50,0

-22,1

200,0

-50,0

-24,9

-10,0

-8,6

-0,2

28,9

23,7

-2,9

20,0

-3,2

13,8

29,5

0,7

Península de Setúbal

-0,1

39,3

-30,8

-18,9

634,6

-12,4

-26,8

-15,2

-4,5

2,7

11,7

29,1

0,9

21,9

-0,3

7,0

15,7

-3,1

A. M. Lisboa

3,0

55,0

-23,3

-16,8

137,4

3,5

-22,0

-12,5

-5,3

20,4

10,6

35,1

3,5

20,0

-0,6

5,3

10,4

-9,2

Continente

7,0

139,7

-16,5

-7,1

316,9

-2,2

-19,8

-10,2

-8,5

12,9

13,1

25,6

5,5

18,7

-9,3

10,0

11,9

0,5

ÂMBITO ESPACIAL
Alcochete

Fonte: INE 2018, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2017; INE, 2013, Anuário Estatístico da Região Lisboa 2012.
a) Valores confidenciais/não publicados
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Tabela 5.139 – Pessoal ao serviço do estabelecimento, por município, na área de efeitos diretos, segundo o setor de atividade (%) (CAE – Ver. 3, 2014), 2016
TOTAL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

P

Q

R

S

N.º

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Alcochete

5 950

6,4

0,0

10,7

0,1

1,6

7,2

35,9

3,2

6,7

0,9

1,0

8,3

7,3

3,5

3,4

1,7

2,0

Barreiro

15 742

0,7

...

13,0

0,2

0,5

6,8

25,5

3,6

9,8

1,1

1,6

5,8

14,6

4,2

6,2

...

4,7

Moita

10 053

2,6

0,0

17,5

0,0

0,3

11,0

23,0

2,8

8,0

0,7

1,5

6,3

9,1

3,7

7,7

1,4

4,3

Montijo

16 983

14,6

...

11,4

0,1

0,7

5,7

23,7

3,7

7,8

1,0

1,5

4,5

14,0

2,6

4,9

...

2,5

1 468 391

3,5

...

14,1

0,2

1,0

7,7

22,6

3,8

8,8

1,6

1,5

6,2

14,0

3,8

6,1

...

3,2

A. M. Lisboa

1 126 185

1,4

0,0

7,7

0,3

0,8

6,0

19,4

5,5

9,7

5,2

2,0

9,6

19,2

2,9

5,7

1,9

2,6

Continente

3 554 615

5,1

0,3

18,9

0,3

0,8

7,9

20,3

4,3

8,4

2,6

1,5

6,6

12,2

2,5

4,7

1,4

2,4

ÂMBITO ESPACIAL

Península de Setúbal

Fonte: INE 2018, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2017.

Tabela 5.140 – Evolução do pessoal ao serviço do estabelecimento, por município, na área de efeitos diretos, segundo o setor de atividade (%) (CAE – Ver. 3, 2011 e CAE – Ver. 3, 2014), 2011 2016

ÂMBITO ESPACIAL
Alcochete
Barreiro
Moita
Montijo
Península de Setúbal
A. M. Lisboa
Continente

TOTAL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

P

Q

R

S

%
-9,6
-17,9
-10,5
15,5
-7,4
-3,0
-0,2

%
-7,8
35,4
a)
69,9
a)
51,3
80,7

%
0,0
a)
0,0
a)
a)
-42,5
-19,2

%
-23,2
-16,3
-7,6
-1,8
-7,7
-8,9
1,0

%
a)
a)
a)
150,0
44,1
-11,8
38,6

%
0,0
a)
6,5
a)
-19,5
3,2
2,5

%
-11,2
-17,3
-41,9
-14,3
-27,7
-26,8
-23,8

%
-14,8
-16,3
-10,0
-3,1
-8,8
-10,4
-6,3

%
-16,5
-34,6
-5,7
-10,4
-15,1
-4,8
-1,0

%
-9,1
-4,7
-6,2
15,2
2,2
10,8
11,0

%
31,7
-8,1
-27,0
25,2
1,1
13,4
17,0

%
-29,5
24,3
36,1
8,3
12,1
22,9
15,5

%
8,1
-5,1
23,4
1,3
1,8
10,4
9,2

%
37,9
13,9
-3,8
92,1
7,9
7,2
12,0

%
15,5
10,4
-4,6
10,6
-1,8
-2,1
-8,1

%
10,3
-62,1
7,4
29,5
-32,3
-25,8
-29,7

%
a)
a)
a)
a)
a)
19,8
18,2

%
22,9
-17,2
-12,6
0,0
-11,0
-14,6
-6,9

Fonte: INE 2018, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2017; INE, 2013, Anuário Estatístico da Região Lisboa 2012.a) Valores confidenciais (não publicados)

Legenda dos Códigos de Atividades (CAE Rev. 3): A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B - Indústrias extrativas; C - Indústrias transformadoras; D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar
frio; E – Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição; F – Construção; G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis, motociclos; H – Transportes e
armazenagem; I – Alojamento, restauração e similares; J – Atividades de informação e de comunicação; K – Atividades financeiras e de seguros; L – Atividades imobiliárias; M – Atividades de consultoria, científicas,
técnicas e similares; N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio; O - Administração pública e defesa; Segurança social obrigatória; P - Educação; Q – Atividades de saúde humana e apoio social; R – Atividades
artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas; S – Outras atividades de serviços; T – Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de produção das famílias para uso próprio; U –
Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais.
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5.13.5 DESEMPREGO
A dinamização recente da economia tem vindo a contribuir não só para a geração de emprego, mas,
igualmente, para a redução progressiva do desemprego.
A taxa de desemprego em dezembro de 2018 situou-se em 6,6%, menos 0,1 pontos percentuais (p.p.)
do que no mês anterior, igual ao valor 3 meses antes e menos 1,3 p.p. que no mesmo mês do ano
anterior. Aquele valor representa uma revisão em baixa de menos 0,1 p.p. face à estimativa provisória
divulgada há um mês. Comparando com o mês precedente, a população desempregada diminuiu 0,4%
(1,5 mil pessoas) e a população empregada aumentou 0,4% (18,4 mil). A estimativa provisória da taxa
de desemprego de janeiro de 2019 é 6,7%, tendo aumentado 0,1 p.p. em relação ao mês anterior.
A população desempregada em dezembro de 2018 foi estimada em 4 841,8 mil pessoas, tendo
aumentado 0,4% em relação ao mês precedente (novembro de 2018), enquanto a população
empregada em janeiro de 2019 foi estimada em 4 849,3 mil pessoas, tendo aumentado 0,2% (7,5 mil
pessoas) face ao mês anterior (dezembro de 2018) (INE, Estimativas Mensais de Emprego e
Desemprego, janeiro de 2019, Destaque 28 de fevereiro de 2019).
A Figura 5.240 mostra a evolução das taxas de desemprego nos quatro concelhos da área de efeitos
diretos (2001 – 2017) e nos agregados de referência. Globalmente, o desemprego em 2001 situava-se
em torno dos 6% nos concelhos do Barreiro, Moita e Montijo, e dos 5% no concelho de Alcochete. À
semelhança do observado para os agregados de referência, o desemprego cresceu até 2013, ano em
que começou a inverter a tendência. Em 2017, Alcochete registou o valor mais baixo de desemprego
(5,1%), seguido do Montijo (7,0%), Barreiro (8,4%) e Moita continuou a ser o concelho com o valor
mais elevado (8,6%).

Fonte: PORDATA, 2019 (Consulta a 09 de março de 2019)
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Figura 5.240 – Evolução dos desempregados inscritos em Centros de Emprego em % da população residente com 15 a 64
anos, nos concelhos da área de efeitos diretos (%), 2001 – 2017

A Tabela 5.141 apresenta um conjunto de indicadores de desemprego, relativos a janeiro de 2019. No
concelho de Alcochete estavam 480 desempregados inscritos, dos quais cerca de 94% à procura de
novo emprego. O desemprego no género feminino era superior nos 4 concelhos da área de efeitos
diretos. No concelho do Barreiro estavam 3 148 desempregados inscritos, sendo 87% à procura de
novo emprego. No concelho da Moita estavam 2 865 desempregados inscritos, dos quais cerca de 88%
à procura de novo emprego. No concelho do Montijo estavam 2 057 desempregados inscritos, dos
quais cerca de 92% à procura de novo emprego. Saliente-se que, de 2017 para 2019 assistiu-se a uma
redução significativa no número de desemprego registado nos concelhos em estudo.
Nas unidades de referência, em janeiro de 2019 o número de desempregados inscritos na Península de
Setúbal representava 8,1% dos inscritos no Continente e, por seu lado, os inscritos na AML
representavam 31,2% do Continente.
Tabela 5.141 – Desemprego registado por concelho segundo o género, o tempo de inscrição e a situação face à procura de
emprego (situação no fim do mês) (%), na área de efeitos diretos, janeiro de 2019
GÉNERO
ÂMBITO
GEOGRÁFICO

TEMPO DE INSCRIÇÃO

SITUAÇÃO À PROCURA FACE DE
EMPREGO

TOTAL

H

M

< 1 ano

1 ano e +

1º Emprego

Novo emprego

%

%

%

%

%

%

Nº

Alcochete

48,5

51,5

55,8

44,2

6,0

94,0

480

Barreiro

46,4

53,6

53,3

46,7

12,8

87,2

3 148

Moita

44,7

55,3

53,2

46,8

12,1

87,9

2 865

Montijo

40,9

59,1

53,2

46,8

7,7

92,3

2 057

Almada

43,4

56,6

54,2

45,8

7,1

92,9

5 846

Palmela

44,4

55,6

66,4

33,6

4,7

95,3

1 537

Seixal

43,3

56,7

58,5

41,5

8,0

92,0

4 890

Sesimbra

42,9

57,1

61,1

38,9

5,9

94,1

1 297

Setúbal

46,1

53,9

63,4

36,6

8,9

91,1

4 179

Área dos Efeitos Diretos

Restante Península de Setúbal

Agregados de Referência
Península
Setúbal

44,2

55,8

57,2

42,8

8,6

91,4

26 299

AML

44,3

55,7

59,2

40,8

8,4

91,6

101 758

Continente

43,8

56,2

57,5

42,5

9,6

90,4

326 526

Fonte: IEFP, Desemprego Registado por concelho – Estatísticas Mensais, janeiro de 2019 (cálculos próprios)
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5.13.6 ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE
A matéria das acessibilidades e avaliação da capacidade e nível de serviço disponíveis encontram-se
caracterizadas no subcapítulo 5.10.

5.13.7 OFERTA E PROCURA HOTELEIRA
A Área Metropolitana de Lisboa (AML), em 2017, comporta uma capacidade de 28,4 alojamentos por
1 000 habitantes, situando-se abaixo da média do Continente (35,9). Ao nível concelhio, as
dissemelhanças são muito significativas. As capacidades mais elevadas pertencem aos concelhos de
Lisboa (110,0), de Cascais (40,4) e Palmela (28,1). Na Área dos Efeitos Diretos, esta capacidade de
alojamento no concelho de Alcochete é de 7,3 e no concelho do Montijo é de 9,0. Os concelhos do
Barreiro e da Moita não comportam dados (Anuário Estatístico Regional AML 2017, ed. 2018).
O movimento de hóspedes, dormidas e proveitos nos estabelecimentos de alojamento turístico
relativo a 2017, nos concelhos de Alcochete e do Montijo, apresenta-se na Tabela 5.142.
Comparativamente à AML, a atividade turística conjunta nos dois concelhos não representa 1% nos
indicadores considerados. Por sua vez, o movimento turístico na AML representa cerca de um terço do
total do Continente.
Tabela 5.142 – Indicadores de movimento nos estabelecimentos de alojamento turístico por município, 2017
ÂMBITO
GEOGRÁFICO

HÓSPEDES

DORMIDAS

PROVEITOS DE APOSENTO

Total

% da AML

Total

% da AML

Total (milhares
de euros)

Alcochete

10 825

0,15

21 230

0,13

720

0,08

Montijo

32 561

0,46

46 408

0,28

1 139

0,13

Total

% do
Continente

Total

% do
Continente

Total

% do
Continente

7 135 483

32,85

16 695 206

30,29

894 564

37,31

Agregado de
Referência
AML

% da AML

Fonte: INE 2018, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2017

Segundo os dados oficiais, disponíveis no portal do Turismo de Portugal72 (Registo Nacional dos
Empreendimentos Turístico e Registo Nacional do Alojamento Local), os concelhos de Alcochete,
Barreiro e Montijo dispõem de Empreendimentos Turísticos e Alojamento Local, também presente no
concelho da Moita.
O concelho de Alcochete tem, atualmente, 4 estabelecimentos hoteleiros (hotel, hotel rural,
Apartamento Turístico e Empreendimento de Turismo de Habitação) com uma capacidade total de 596
camas, em 174 unidades de alojamento.
A capacidade de alojamento turístico deste concelho aumentou significativamente com a entrada em
funcionamento de um novo projeto de estabelecimento hoteleiro e reconversão dos existentes. O
novo estabelecimento, de tipologia Apartamento Turístico (452 camas e 110 unidades de alojamento),
localiza-se na Praia dos Moinhos.

72

Registo Nacional de Turismo, Consulta ao registo https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/ConsultaRegisto.aspx (consultas a 09 de março de
2019).
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O concelho do Barreiro tem um estabelecimento hoteleiro de tipologia hotel (por reconverter), com
uma capacidade de 36 camas e 17 unidades de alojamento.
O concelho do Montijo tem 7 estabelecimentos hoteleiros, com uma capacidade total de 465 camas,
em 228 unidades de alojamento. Os estabelecimentos hoteleiros no concelho do Montijo consistem
em 4 Hotéis (no Montijo), um Agroturismo (em Canha) e dois Casa de Campo (Pegões e Santo Isidro de
Pegões). As 3 unidades de Turismo no Espaço Rural – Casa de campo localizam-se na parte oriental do
concelho, logo, fora da área dos efeitos diretos.
Para além dos estabelecimentos hoteleiros, os quatro concelhos da Área dos Efeitos Diretos
comportam uma razoável oferta de Alojamento Local, a maioria nas modalidades “moradia” ou
“apartamento” e, em menor número, na modalidade “estabelecimento de hospedagem – Hostel”. Na
Figura 5.241 apresenta-se a capacidade de oferta de alojamento local na área dos efeitos diretos.

Fonte: Turismo de Portugal RNT – Consulta ao registo – Alojamento Local (consulta a 09 de março de 2019)

Figura 5.241 – Alojamento Local na área dos efeitos diretos, camas e utentes, 2019

5.13.8 ASPETOS SOCIOECONÓMICOS LOCAIS
5.13.8.1 TERRITÓRIO E INSERÇÃO ADMINISTRATIVA
A caraterização ao nível local é fundamental num estudo desta natureza, uma vez que é a este nível
que os efeitos diretos mais se farão sentir. A envolvente próxima da área de implantação do Aeroporto
do Montijo, e da atual BA6, confronta a nascente com o núcleo urbano da Vila do Samouco e
concentra algumas atividades agrícolas (estufas), na parte sul, na freguesia do Montijo. A norte,
poente e sul, confronta com o Rio Tejo.
Assim, a envolvente próxima do Aeroporto do Montijo e o alinhamento da cabeceira da Pista 01 (área
de aproximação) serão as áreas mais vulneráveis a potenciais efeitos diretos resultantes da execução
do Projeto. Por seu lado, no alinhamento da cabeceira da Pista 19 não existe ocupação nem atividades
humanas de carácter permanente, pelo que não se considerou necessário caracterizar uma área de
aproximação à cabeceira da Pista 19, no domínio socioeconómico.
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Tal como referido anteriormente, a Área de Intervenção do Projeto Aeroporto do Montijo e
respetivas acessibilidades cinge-se aos concelhos de Alcochete e do Montijo, pertencendo ao primeiro
a freguesia do Samouco e ao segundo as antigas freguesias do Montijo e de Afonsoeiro, atual União
das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro. No entanto, a Área de Efeitos Diretos estende-se aos
concelhos do Barreiro e da Moita, localizados a sul do futuro Aeroporto do Montijo e separados deste
pelo canal navegável do Estuário do Tejo.
A Figura 5.242 (e o Desenho n.º 1.1 do Volume IV – Anexo Cartográfico) enquadra
administrativamente a Área de Efeitos Diretos, abarcando os dois concelhos e respetivas freguesias
localizadas a sul do Canal do Montijo.

Fonte: Equipa do EIA (Base CAOP 2017)

Figura 5.242 - Definição da área de efeitos diretos, concelhos e freguesias
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5.13.8.2 TERRITÓRIO E POPULAÇÃO
Ao nível local (ver Desenho n.º 1.1 do Volume IV – Anexo Cartográfico), consideram-se:




as freguesias73 de localização do Aeroporto do Montijo, a designada Área de Intervenção do
Projeto,
as freguesias situadas sob o cone de aproximação, designada de Área de Aproximação, e
as freguesias de proximidade às duas anteriores (mais sensíveis), designada de Área de
Proximidade, que abarca as restantes freguesias dos quatro concelhos e que constituem a
Área de Efeitos Diretos74.

A Figura 5.243 localiza sobre a Carta Militar 1:25 000 a Área de Estudo do Aeroporto do Montijo e
acessibilidades a nível local, considerando a Área de Intervenção do Projeto e um corredor de 500 m.
Esta área é replicada na Figura 5.244, sobre imagem aérea.

Fonte: Equipa do EIA (Base CAOP 2017)

Figura 5.243 - Área de Estudo do Aeroporto do Montijo, com implantação do Projeto e Acessibilidades sobre Carta Militar
1:25 000 (Folhas 431, 432, 442 e 443)

73

A presente caracterização ao nível geográfico freguesia já contempla a Reorganização Administrativa do Território das freguesias, de 2013
(Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro). Salienta-se que a análise de indicadores ao nível local, freguesia e/ou lugar, será apenas desenvolvida
nas situações em que existam dados disponíveis e/ou suficientes para o respetivo cálculo, quando justificável, dada a inexistência de
informação atualizada com este nível de desagregação territorial no Sistema Estatístico Nacional, para além da contida nos Censos de 2001 e
2011. Sobre este aspeto, ver ponto sobre “lacunas de informação”, desenvolvido mais à frente no relatório.
74

Considerando a utilização da Pista 01/19. Os valores apresentados nesta Tabela de caracterização das freguesias tiveram em conta as
uniões de freguesias que resultaram da reorganização administrativa de 2013. Como esta reorganização foi posterior ao último Censo de
2011, para as várias variáveis procedeu-se ao somatório dos valores de cada freguesia que integra a união de freguesias. A superfície
considerada teve por base a CAOP 2016 (Carta Administrativa Oficial Portuguesa), disponível na Direção Geral do Território, que já considera
a Reorganização Administrativa dos Territórios das freguesias, de 2013. Mais à frente retoma-se esta matéria ao nível das freguesias, mas
não considerando a reorganização de 2013, para melhor se estabelecerem comparações entre períodos censitários (2001 e 2011) e poder
distinguir as principais dinâmicas locais.
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Fonte: Equipa do EIA (Base CAOP 2017)

Figura 5.244 - Área de Estudo do Aeroporto do Montijo, com implantação do Projeto e Acessibilidades, sobre Imagem
Aérea

A Área de Intervenção do Projeto do Aeroporto do Montijo e acessibilidades à A12, considerando o
corredor de 500 m, abrange, conforme já referido, territórios das freguesias de Samouco (Alcochete),
da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro (Montijo) e São Francisco (Alcochete),
nomeadamente no que concerne às acessibilidades.
A faixa de 500 m, para sul do limite da BA6, abrange o canal navegável da ligação fluvial Seixalinho –
Cais do Sodré. O prolongamento para sul da cabeceira da Pista 01 será feito na extrema poente da
Marinha de Pilha Bois, sem qualquer tipo de ocupação.
No setor nascente da Área de Intervenção do Projeto, destaca-se a zona urbana da Vila do Samouco,
compreendida entre a Rua do Século (a norte) e a Rua Marcelino Vespeira (sul), e o Cemitério do
Samouco. A Rua do Século define o limite sul da freguesia do Samouco, que confronta com a União de
Freguesias de Montijo e Afonsoeiro. Nesta união de freguesias do concelho do Montijo encontram-se
algumas empresas em atividade e o Terminal Fluvial do Seixalinho.
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A partir das projeções concelhias da população residente, realizadas no âmbito deste EIA, verificou-se,
anteriormente, que as perspetivas apontavam para que nas próximas décadas os concelhos de
Alcochete e do Montijo mantenham uma tendência positiva de crescimento, à semelhança dos
períodos intercensitários anteriores. Por seu lado, para os concelhos do Barreiro e da Moita,
perspetiva-se, igualmente, a tendência anterior de crescimento negativo e a manutenção da perda de
população residente.
Assim, as freguesias consideradas75 apresentam diferenças significativas nas respetivas estruturas
territoriais, funcionais e dinâmicas populacionais, considerando os dados censitários de 2001 e 2011
(Tabela 5.143).
A este nível de análise, e em alguns indicadores, considera-se, também, a unidade Península de
Setúbal como agregado de referência e, na mesma lógica, incluir os concelhos do Arco Sul – Almada,
Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal – completando a Península de Setúbal. A lógica decorre da
proximidade e afinidades sócio territoriais dos 9 concelhos com a Área de Efeitos Diretos.
Considerando os dois últimos períodos censitários76, a população residente na Área dos Efeitos
Diretos aumentou cerca de 8%, entre 2001 e 2011, mas ao nível local evidenciam-se diferenças
significativas (Tabela 5.143 e Figura 5.245).
As dinâmicas locais de atração ou repulsão de população residente, no período compreendido entre os
dois últimos censos, é bastante diferenciada na Área dos Efeitos Diretos. Estas diferenças decorrem de
diversos fatores, podendo enumerar-se os seguintes: alterações no mercado de trabalho, atividades
económicas, condições e qualidade de vida, acessibilidades, aumento e diferenciação de alojamentos,
padrões ambientais, entre outros.
Nos concelhos da Área dos Efeitos Diretos destacaram-se, pela atração populacional, as freguesias de
São Francisco (94%) e a União das Freguesias do Montijo e Afonsoeiro (40%), respetivamente dos
concelhos de Alcochete e Montijo. Com dinâmicas opostas, destaca-se a União das Freguesias da Baixa
da Banheira e Vale da Amoreira, do concelho da Moita, que perdeu 14,2% da população residente. No
concelho do Barreiro, a União das Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena também
registou um decréscimo populacional de 3,7% (Figura 5.245).

76

Conforme referido, ao nível local – freguesia e lugar – apenas existem dados disponíveis para os anos dos Censos.
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Tabela 5.143 – Território e população por freguesias, 2001 e 2011
ÂMBITO GEOGRÁFICO

Concelho

Freguesia

ÁREA
km

2

2016

POPULAÇÃO RESIDENTE
N.º
habitantes

N.º
habitantes

Variação (%)

Densidade
Populacional
2
(hab/km )

2001

2011

2001-2011

2011

Área de Intervenção do Projeto
Montijo

União das Freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

31,46

26 451

37 111

40,3

1 180

Alcochete

Samouco

4,76

2 788

3 143

12,7

660

Área de Aproximação

Barreiro

Moita

União das Freguesias
Barreiro e Lavradio

7,74

21 874

21 877

0,0

2 828

União das Freguesias Alto
do Seixalinho, Santo
André e Verderena

7,18

43 355

41 760

-3,7

5 817

União das Freguesias
Baixa da Banheira e Vale
da Amoreira

6,42

36 072

30 949

-14,2

4 820

Área de Proximidade

Montijo

Alcochete

Moita

Barreiro

União de Freguesias
Atalaia, Alto-EstanqueiroJardia

13,65

4 034

5 085

26,1

164

Sarilhos Grandes

11,77

3 218

3 424

6,4

291

Canha

211,97

1 907

1 689

-11,4

8

União das Freguesias
Pegões e Stº Isidro

79,77

3 558

3 913

10,0

11

São Francisco

4,16

1 128

2 187

93,9

17

Alcochete

119,44

9 094

12 239

34,6

102

Alhos Vedros

17,91

12 614

15 050

19,3

840

Moita

17,94

16 727

17 653

5,5

984

União das Freguesias
Gaio-Rosário e Sarilhos
Pequenos

12,99

2 036

2 377

9,6

43

Santo António da
Charneca

7,70

10 983

11 536

5,0

1 499

União das Freguesias de
Palhais e Coina

13,77

2 800

3 591

28,3

99

Agregados de Referência
Efeitos Diretos

568,6

198 639

213 584

7,5

375,6

Arco Sul

1056,3

515 950

565 815

9,7

535,7

Península de Setúbal

1625,3

714 589

779 399

9,1

479,5

Área Envolvente (AML)

3015,24

2 661 850

2 821 876

6,0

935,9

Continente

89102,14

9 869 343

10 047 621

1,8

112,8

Fonte: INE 2012, Censos 2011 – Resultados Definitivos (cálculos próprios); DGT, CAOP 2013
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Figura 5.245 – Variação percentual da população residente nas freguesias da área de efeitos diretos do Aeroporto do
Montijo (segundo o mapa de freguesias de 2013), 2001 - 2011

O atual mapa da organização administrativa das freguesias (2013) difere da base espacial dos censos já
realizados, pelo que se apresenta neste ponto da caraterização local as freguesias individualizadas,
conforme os censos, para melhor situar as diferentes dinâmicas populacionais locais (Tabela 5.144 e
Figura 5.246).
As freguesias que se localizam na Área de Aproximação à Pista 01/19 constituem um bom exemplo da
vantagem de também se considerar o mapa administrativo anterior a 2013. A atual União das
Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira teve uma variação populacional negativa de 14,2%, entre 2001 e 2011. Nesta união, ambas as freguesias tiveram crescimentos negativos, mas de
magnitudes diferentes: a freguesia da Baixa da Banheira perdeu cerca de 11% da população, enquanto
a freguesia de Vale da Amoreira perdeu cerca de 20%.
Em relação à União das Freguesias do Barreiro e Lavradio, verifica-se um crescimento praticamente
nulo (0,01%), entre 2001 e 2011. No entanto, consideradas individualmente, a freguesia do Barreiro
perdeu cerca de 16% dos residentes, enquanto a freguesia do Lavradio ganhou cerca de 11% de
residentes.
Situação semelhante verifica-se no caso estrito das freguesias inseridas na Área de Intervenção do
Projeto. Estas três freguesias evidenciaram ao longo dos últimos anos uma expressiva dinâmica
demográfica, económica e urbanística, como consequência da sua inserção na AML e proximidade a
Lisboa, que resultou das novas centralidades criadas, em particular a Ponte Vasco da Gama (1989). A
nova centralidade dos concelhos de Alcochete e Montijo favoreceu a inversão da tendência de declínio
populacional até então registada.
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Entre os censos de 1991 e 2001, o concelho de Alcochete e o concelho do Montijo, tiveram acréscimos
significativos de população, respetivamente da ordem dos 30% e 8%. Ao nível local, em 2001, a
população residente na freguesia do Samouco (Alcochete) cifrava-se em 2 788, tendo registado um
acréscimo de 30%, relativamente a 1991. Quanto às duas freguesias do concelho do Montijo, a
população residente na freguesia do Montijo cifrava-se em 22 915 habitantes, tendo um incremento
de 15%, relativamente a 1991, enquanto a freguesia de Afonsoeiro contava com 3 536 residentes,
tendo verificado um decréscimo de 15%, relativamente a 1991.
Em relação ao período 2001 a 2011, as duas freguesias do concelho do Montijo, Afonsoeiro e Montijo,
aumentaram a população residente em, respetivamente, cerca de 74% e 50%. Estas duas freguesias
tiveram um saldo positivo de 12 996 residentes. Por seu lado, no concelho de Alcochete, a freguesia
do Samouco teve um acréscimo populacional de cerca de 47%, que resultou de um acréscimo de 999
residentes.
Considerando, agora, a globalidade das freguesias que definem a Área de Efeitos Diretos, a partir dos
últimos três censos (1991, 2001 e 2011), os acréscimos populacionais mais significativos ocorrem em
freguesias dos concelhos de Alcochete e Montijo, enquanto os decréscimos mais significativos
ocorreram nas freguesias do concelho do Barreiro e nas duas já referidas freguesias do concelho da
Moita (Baixa da Banheira e Vale da Amoreira). A freguesia de Canha, na parte oriental do concelho do
Montijo, tem vindo a registar uma quebra populacional muito significativa, rondando os 25%, entre
1991 e 2011. Esta variação negativa reflete-se nos indicadores tomados para o concelho do Montijo no
seu todo.
Na Tabela 5.144 apresenta-se um conjunto de indicadores de população, por freguesia, para os
períodos em apreço, cuja leitura é complementada com a Figura 5.246.

Tabela 5.144 – População residente e taxa de variação da população residente nas freguesias na área de efeitos diretos,
1991, 2001 e 2011
ÂMBITO GEOGRÁFICO
Concelho

POPULAÇÃO RESIDENTE

TAXA DE VARIAÇÃO

N.º
habitantes

N.º
habitantes

N.º
habitantes

Variação
(%)

Variação (%)

Variação (%)

1991

2001

2011

91-2001

01-2011

91-2011

Montijo

20 003

22 915

29 908

14,6

30,5

49,5

Afonsoeiro

4 142

3 536

7 203

-14,6

103,7

73,9

Samouco

2 144

2 788

3 143

30,0

12,7

46,6

Freguesia

Área de Intervenção do Projeto
Montijo
Alcochete

Área de Aproximação

Barreiro

Moita

564

Barreiro

10 944

8 823

7 449

-19,4

-15,6

-31,9

Lavradio

12 911

13 051

14 428

1,1

10,6

11,7

Alto do
Seixalinho

23 370

20 522

19 995

-12,2

-2,6

-14,4

Santo André

11 548

11 319

11 480

-2,0

1,4

-0,6

Verderena

13 587

11 514

10 285

-15,3

-10,7

-24,3

Baixa da
Banheira

22 966

23712

21 085

3,2

-11,1

-8,2

Vale da
Amoreira

13 522

12360

9 864

-8,6

-20,2

-27,1

ÂMBITO GEOGRÁFICO
Concelho

POPULAÇÃO RESIDENTE

TAXA DE VARIAÇÃO

N.º
habitantes

N.º
habitantes

N.º
habitantes

Variação
(%)

Variação (%)

Variação (%)

1991

2001

2011

91-2001

01-2011

91-2011

Atalaia

1 090

1 312

2 239

20,4

70,7

105,4

AltoEstanqueiroJardia

2 221

2 722

2 846

22,6

4,6

28,1

Sarilhos
Grandes

2 856

3 218

3 424

12,7

6,4

19,9

Canha

2 202

1 907

1 689

-13,4

-11,4

-23,3

Pegões

2 204

2 104

2 375

-4,5

12,9

7,8

Stº Isidro de
Pegões

1 320

1 454

1 538

10,2

5,8

16,5

São
Francisco

961

1 128

2 187

17,4

93,9

127,6

Alcochete

7 064

9 094

12 239

28,7

34,6

73,3

Alhos
Vedros

11 421

12 614

15 050

10,4

19,3

31,8

Moita

15 138

16 727

17 653

10,5

5,5

16,6

GaioRosário

876

987

1 227

12,7

24,3

40,1

Sarilhos
Pequenos

1 163

1 049

1 150

-9,8

9,6

-1,1

Santo
António da
Charneca

10 376

10 983

11 536

5,9

5,0

11,2

Palhais

1 138

1 224

1 869

7,6

52,7

64,2

Coina

1 894

1 576

1 722

-16,8

9,3

-9,1

Freguesia

Área de Proximidade

Montijo

Alcochete

Moita

Barreiro

Agregados de Referência
Efeitos Diretos

197 061

198 639

213 584

0,8

7,5

8,4

Arco Sul

443 432

515 950

565 815

16,4

9,7

27,6

Península de Setúbal

640 493

714 589

779 399

11,6

9,1

21,7

Área Envolvente (AML)

2 520 708

2 661 850

2 821 876

5,6

6,0

11,9

Continente

9 375 926

9 869 343

10 047 621

5,3

1,8

7,2

Fonte: INE, Censos 1991; INE, Censos 2001; INE, Censos 2011 (cálculos próprios).

A Figura 5.246 fornece um quadro mais elucidativo das diferentes dinâmicas populacionais nas
freguesias da Área de Efeitos Diretos, evidenciando-se as freguesias que ganharam e as que perderam
população entre os últimos três censos.
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Figura 5.246 – Variação percentual da população residente nos concelhos e freguesias da área de efeitos diretos do
Aeroporto do Montijo, 1991-2001, 2001-2011, 1991-2011

Nas Figura 5.247, Figura 5.248 e Figura 5.249 sintetizam-se graficamente as dinâmicas demográficas
locais, com a desagregação das subáreas consideradas na área de efeitos diretos e, como referido
anteriormente, não incluindo nesta área as três freguesias do setor oriental do concelho do Montijo.
Por outro lado, considera-se o atual mapa de freguesias (CAOP 2013).
Assim, em 2011, as freguesias da Área dos Efeitos Diretos comportavam 207 982 residentes, dos quais
cerca de 19,4% na Área de Intervenção do Projeto, cerca de 45,5% na Área de Aproximação e cerca
de 35,2% na Área de Proximidade.
A Figura 5.247 evidencia o maior peso de população residente na Área de Aproximação, relativamente
às outras duas, ainda que a sua população residente tenha decrescido cerca de 7% de 2001 para 2011,
ao contrário do verificado na Área de Intervenção do Projeto e na Área de Proximidade.
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Figura 5.247 – Repartição percentual da população residente, por agregados de referência, 2001 – 2011

Atendendo à dinâmica de atração e/ou repulsão de população por freguesia, nas áreas consideradas,
verificam-se dissemelhanças significativas que explicam as dinâmicas anteriormente descritas para os
agregados. Assim, no último período intercensitário (2001-2011), a população residente na Área dos
Efeitos Diretos teve um acréscimo global de 14 808 efetivos, que traduz uma variação positiva de
7,7%. Comparativamente, as freguesias da Área de Intervenção do Projeto – Samouco e União das
Freguesias de Montijo e Afonsoeiro – registaram um crescimento populacional que mais do que
duplicou o verificado no conjunto de freguesias contempladas na área de proximidade.
Por seu lado, as freguesias da Área de Aproximação – União das Freguesias Barreiro e Lavradio, União
das Freguesias Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena e a União das Freguesias Baixa da
Banheira e Vale da Amoreira – tiveram um decréscimo populacional da ordem dos 7%, muito
influenciado pela variação populacional negativa (-14,2%) na União das Freguesias Baixa da Banheira e
Vale da Amoreira, que representavam, respetivamente em 2001 e 2011, 53% e 47% da população
residente no concelho da Moita.

Figura 5.248 – Variação percentual da população residente, por agregados de referência, 2001 – 2011
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Em termos evolutivos, entre 2001 e 2011, na Área de Intervenção do Projeto a população residente
aumentou cerca de 38%, na Área de Aproximação diminui em cerca de -7%, e na área de proximidade
cresceu cerca de 17%. Conforme referido, no conjunto dos Agregados de Referência (sem as três
freguesias do setor oriental do concelho do Montijo), observou-se uma dinâmica populacional de
crescimento positivo, cifrada em cerca de 8% (Figura 5.249).

Figura 5.249 – Variação percentual da população residente nas freguesias, por agregados de referência, 2001 – 2011

A estrutura etária da população residente nas freguesias (Tabela 5.145) da Área de Efeitos Diretos,
em 2011, apresenta diferenças significativas, já enunciadas anteriormente na caracterização por
concelhos.
As proporções mais elevadas de população jovem (0-14) estão presentes em freguesias do concelho
de Alcochete – São Francisco (21,9%) e Alcochete (19,0%) – e em freguesias do concelho do Montijo –
Atalaia (20,9%) e Afonsoeiro (20,2%) – que são os dois concelhos da Área de Intervenção do Projeto.
No grupo etário mais jovem (0 – 14 anos), os menores pesos nesta faixa etária encontram-se no
concelho do Barreiro – Verderena (11,3%) e Barreiro (12,3%) – e na freguesia de Canha (11,7%), que é
a maior das três freguesias rurais do concelho do Montijo.
No grupo etário seguinte (15 – 24 anos), a maioria das freguesias apresenta uma proporção em torno
dos 9% ou 10%, registando-se os maiores desvios na freguesia de Vale da Amoreira (16,5%), do
concelho da Moita, e na freguesia de São Francisco (7,4%), do concelho do Montijo.
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No grupo etário da população adulta e em idade potencialmente ativa (25 – 64 anos), também se
observam algumas diferenças expressivas. A proporção mais elevada deste escalão etário encontra-se
na freguesia de Afonsoeiro (60,7%), do concelho do Montijo, enquanto as menores correspondem às
freguesias de Canha (51,1%) e Barreiro (52,2%).
Por último, o grupo etário mais idoso (65 e + anos), que tem vindo a aumentar significativamente ao
longo das últimas décadas, apresenta o valor mais elevado na freguesia de Canha (30,3%) e o valor
mais baixo na freguesia de Afonsoeiro (11,0%).
As freguesias da Área de Intervenção do Projeto – Montijo, Afonsoeiro e Samouco – destacam-se pela
dinâmica demográfica favorável observada, com ganhos de efetivos populacionais no período 20012011. No seu conjunto, estas freguesias cresceram cerca de 38%, registando um índice de
envelhecimento abaixo do referencial 100, o que indica a prevalência de população jovem (0-14 anos)
face à população idosa (65 ou mais anos). As freguesias de Canha, Barreiro e Lavradio surgem, por sua
vez, como os territórios com maior incidência do envelhecimento populacional, com índices de
envelhecimento superiores a 200.
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Tabela 5.145 – População residente por grupos de idades nas freguesias da área de efeitos diretos, 2011
ÂMBITO GEOGRÁFICO

POPULAÇÃO RESIDENTE POR GRUPOS DE IDADES
Total

Concelho

Freguesia

0-14

15-24

25-64

65 +

ÍNDICE DE
ENVELHECI-MENTO

N.º

%

%

%

%

N.º

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Área de Intervenção do Projeto
Montijo

Montijo

29 908

16,7

10,1

57,3

16,0

95,4

Afonsoeiro

7 203

19,2

9,1

60,7

11,0

57,4

3 143

18,3

9,8

56,6

15,2

83,2

Alcochete

Samouco

Área de Aproximação

Barreiro

Moita

Barreiro

7 449

12,3

9,4

52,2

26,2

213,6

Lavradio

14 428

16,4

9,3

55,4

18,9

115,7

Alto do Seixalinho

19 995

13,4

9,0

53,6

23,9

178,8

Santo André

11 480

14,2

9,2

56,6

20,0

140,4

Verderena

10 285

11,3

9,0

53,5

26,3

233,0

Baixa da Banheira

21 085

14,5

10,9

55,1

19,6

135,0

Vale da Amoreira

9 864

17,3

16,5

54,1

12,1

70,1

Área de Proximidade

Montijo

Atalaia

2 239

20,9

7,8

58,4

12,9

61,5

Alto-Estanqueiro-Jardia

2 846

14,7

10,4

52,6

22,2

150,8

Sarilhos Grandes

3 424

14,2

9,7

54,0

22,1

155,4

Canha

1 689

11,7

7,0

51,1

30,3

259,4

Pegões

2 375

14,2

10,6

53,1

22,1

155,3

Stº Isidro de Pegões

1 538

13,6

10,5

57,2

18,7

137,8

São Francisco

2 187

21,9

7,4

57,0

13,7

62,4

Alcochete

Alcochete

17 569

19,0

9,9

56,7

14,4

76,2

Alhos Vedros

15 050

17,1

9,6

57,1

16,2

94,7

Moita

17 653

15,9

10,4

56,3

17,3

108,8

Gaio-Rosário

1 227

17,5

9,7

55,9

16,9

96,3

Sarilhos Pequenos

1 150

16,2

8,4

52,9

22,5

139,2

Santo António da
Charneca

11 536

16,4

10,8

56,2

16,5

100,5

Palhais

1 869

17,2

9,0

58,5

15,4

89,4

Coina

1 22

15,0

10,0

54,2

20,7

138,4

Moita

Barreiro

Agregados de Referência
Efeitos Diretos

213 584

15,7

10,1

55,7

18,4

117,2

Arco Sul

565 815

15,9

10,4

55,9

17,8

111,8

Península de Setúbal

779 399

15,9

10,3

55,8

18,0

113,2

Área Envolvente (AML)

2 821 876

15,5

10,5

55,8

18,2

117,3

Continente

10 047 621

14,8

10,7

55,2

19,3

130,6

Fonte: INE, Censos 2011

Os quatro concelhos da Área de Efeitos Diretos representam 35% da superfície da Península de
Setúbal e os concelhos do Arco Sul 65%. Em termos de população residente, não se registaram
diferenças expressivas na repartição dos residentes entre 2001 e 2011, cabendo cerca de 28% à área
de Efeitos Diretos e cerca de 73% ao Arco Sul. Ainda assim, verificou-se um decréscimo de 0,4% na
área de Efeitos Diretos.
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A densidade populacional é substancialmente superior no conjunto do território do arco sul, na ordem
dos 536 hab/km2, enquanto na Área de Efeitos Diretos é de cerca de 376 hab/km 2. Estas densidades
situam-se muito abaixo da média da área envolvente (AML) que ronda os 936 hab/km2, mas bastante
superior à média do Continente (113 hab/km2).
Na repartição da população por grupos etários não se registam diferenças significativas, destacando-se
apenas que o Arco Sul apresenta um menor nível de envelhecimento, comparativamente à Área de
Efeitos Diretos. No Arco Sul, os três grupos etários correspondentes à população jovem e população
adulta situam-se ligeiramente acima do observado na Área de Efeitos Diretos, enquanto no escalão
mais idoso situa-se 0,4% abaixo. O menor envelhecimento nos concelhos do Arco Sul está refletivo no
índice de envelhecimento de 112 idosos (65 e +) por cada cem jovens (0-14), enquanto nos concelhos
da Área de Efeitos Diretos essa relação é um pouco superior a 117.
No Arco Sul, apenas os concelhos de Sesimbra (cerca de 90) e Seixal (cerca de 95) se situam abaixo do
referencial 100, enquanto Almada apresenta o índice mais elevado, cerca de 140.

5.13.8.3 ENSINO E ESCOLARIDADE
No conjunto das freguesias da Área de Efeitos Diretos verificam-se diferenças muito significativas nos
níveis de ensino completados pela população residente (Tabela 5.146). Assim, no concelho de
Alcochete os níveis de escolaridade são, globalmente, superiores aos registados nos restantes
territórios, com cerca de 26% da população com o nível de ensino superior. A população da freguesia
de Samouco tem um nível de instrução relativamente inferior à média concelhia, com cerca de 64% da
população a ficar pelo ensino básico, 26% pelo ensino secundário e cerca de 18% a completar o ensino
superior.
No concelho do Montijo, três das oito freguesias (anterior a 2013) registam os valores mais elevados
de população sem qualquer nível de escolaridade, destacando-se a freguesia Alto-Estanqueiro-Jardia,
com cerca de 19%. Este indicador foi construído a partir dos quadros estatísticos do INE, referentes ao
Censo 2011, com a população com 15 ou mais anos, de forma a excluir a população em idade não
escolar e a população que ainda não atingiu a idade para a frequência dos níveis de escolaridade acima
do Ensino Básico.
Em termos globais, cerca de 60% da população com 15 ou mais anos completou apenas o ensino
básico, 24% o ensino secundário e 21% o ensino superior. As duas freguesias da Área de Intervenção
do Projeto – Montijo e Afonsoeiro – destacam-se do conjunto, tal como Atalaia, com níveis de
escolaridade superiores. Na freguesia de Afonsoeiro 26,8% da população completou o ensino superior
e na freguesia do Montijo 21,4% da população também completou esse nível de ensino.
Tabela 5.146 - Indicadores de níveis de instrução da população com 15 ou mais anos, por freguesia, 2011
POPULAÇÃO
RESIDENTE
COM 15 E
MAIS ANOS

NENHUM
NÍVEL DE
ESCOLARIDA
DE

ENSINO
BÁSICO
COMPLETO

ENSINO
SECUNDÁRIO

ENSINO
SUPERIOR

TAXA DE
ANALFABETISMO
(POP. MAIS DE 10
ANOS)

N.º

%

%

%

%

%

14 237

11,1

57,1

24,4

25,5

3,93

Alcochete

9 962

11,1

55,9

24,2

26,5

3,87

Samouco

2 567

9,7

63,5

26,3

17,5

3,53

São Francisco

1 708

12,8

54,0

22,5

31,7

4,86

67 543

9,0

63,5

23,1

17,5

3,57

6 536

7,4

54,8

20,1

28,7

3,20

INDICADOR (%
POPULAÇÃO COM
15 OU MAIS ANOS)
Alcochete

Barreiro
Barreiro
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INDICADOR (%
POPULAÇÃO COM
15 OU MAIS ANOS)

POPULAÇÃO
RESIDENTE
COM 15 E
MAIS ANOS
N.º

%

%

%

%

%

Lavradio

12 066

9,0

64,4

25,9

16,8

2,90

Palhais

1 548

8,3

52,6

24,4

30,0

2,93

Santo André

9 847

8,3

63,6

22,7

18,2

3,19

Verderena

9 126

7,7

65,0

22,5

14,5

3,15

Alto do Seixalinho

17 317

9,2

66,6

22,5

14,1

3,72

Santo António da
Charneca

9 639

10,8

62,2

24,6

18,0

4,57

Coina

1 464

15,0

69,7

18,2

11,1

8,15

55 480

10,8

67,6

24,4

12,7

4,40

Alhos Vedros

12 474

11,3

63,2

27,0

14,9

3,94

Baixa da Banheira

18 030

10,1

70,8

23,1

10,1

4,16

Moita

14 843

10,4

64,2

24,7

15,9

4,28

Gaio-Rosário

1 012

9,9

66,7

23,2

17,3

6,18

Sarilhos Pequenos

964

13,7

65,8

21,2

14,5

9,84

Vale da Amoreira

8 157

12,0

73,7

23,2

8,4

4,98

Moita

Montijo

NENHUM
NÍVEL DE
ESCOLARIDA
DE

ENSINO
BÁSICO
COMPLETO

ENSINO
SECUNDÁRIO

ENSINO
SUPERIOR

TAXA DE
ANALFABETISMO
(POP. MAIS DE 10
ANOS)

42 716

11,8

60,2

23,9

19,3

5,25

Canha

1 492

17,7

73,0

12,5

7,0

13,65

Montijo

24 905

9,8

58,2

25,9

21,4

3,49

Santo Isidro de
Pegões

1 329

14,7

68,8

20,0

9,0

9,17

Sarilhos Grandes

2 937

13,5

68,5

20,6

11,1

8,53

Alto-EstanqueiroJardia

2 427

18,5

70,0

18,4

7,6

11,77

Pegões

2 037

13,8

72,2

19,0

7,2

8,64

Atalaia

1 771

12,0

56,2

24,3

27,8

4,37

Afonsoeiro

5 818

13,4

52,2

25,1

26,8

4,47

Península de
Setúbal

655 609

10,0

61,9

24,0

19,0

3,85

AM Lisboa

2 383 995

8,8

57,3

23,1

24,9

3,23

Continente

8 563 501

10,0

65,4

19,7

18,3

5,23

Fonte: INE, Censos 2011 (cálculos próprios)

Em termos de equipamentos de ensino, a área dos efeitos diretos está integrada na Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, Direção de serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo.
O concelho de Alcochete comporta uma oferta de ensino público e privado, desde o Jardim de Infância
ao Secundário. A rede de escolas do ensino público constitui o Agrupamento de Escolas de Alcochete,
que integra 9 escolas. O ensino privado comporta 7 estabelecimentos de ensino. Na Tabela 5.147
apresenta-se o conjunto da oferta escolar no concelho de Alcochete.
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Tabela 5.147 – Oferta escolar no concelho de Alcochete

Fonte: https://www.dgeste.mec.pt/index.php/pesquisa-de-escolas-2/ [consulta a 15jun19]

O concelho do Montijo comporta uma oferta de ensino público e privado, desde o Jardim de Infância
ao Secundário. A rede de escolas do ensino público organiza-se em três agrupamentos, dos quais
apenas o Agrupamento de Escolas do Montijo e Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra Montijo estão na área de efeitos diretos, uma vez que se considerou excluir da mesma a parte oriental
do concelho do Montijo (Pegões, Canha e Santo Isidro). A Escola Secundária Jorge Peixinho, no
Montijo, não está integrada em agrupamento escolar. O ensino público assenta em 27 escolas, das
quais 18 nas freguesias da área de efeitos diretos.
Por seu lado, o ensino privado comporta 22 estabelecimentos de ensino, desde o jardim-de-infância a
estabelecimentos para formação profissional. Na Tabela 5.148 apresenta-se o conjunto da oferta
escolar no concelho de Montijo.
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Tabela 5.148 – Oferta escolar no concelho do Montijo
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Fonte: https://www.dgeste.mec.pt/index.php/pesquisa-de-escolas-2/ [consulta a 15jun19]

5.13.8.4 HABITAÇÃO
A Tabela 5.149 apresenta um conjunto de indicadores de população e família ao nível local
(freguesias), para os quatro concelhos da Área de Efeitos Diretos. Esta informação complementa a
caracterização já desenvolvida ao nível concelhio, no que concerne à forma de ocupação e idade
média dos alojamentos familiares, para a Área de Intervenção do Projeto, Área de Aproximação e
Área de Proximidade.
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Tabela 5.149 - Indicadores de população e famílias, por freguesia, 2011
POPULAÇÃO
INDICADOR (POPULAÇÃO E
FAMÍLIAS)

FAMÍLIAS

DIMENSÃO MÉDIA FAMÍLIAS

Residente

Presente

Pres/Res

Clássicas

2001

2011

N.º

N.º

%

Nº

Valor

Valor

Área de Intervenção do Projeto
Montijo

51 222

49 327

96,3

20.576

2,6

2,5

Montijo

29 908

28 720

96,0

12.158

2,6

2,5

Afonsoeiro

7 203

6 876

95,5

2.873

2,7

2,5

17 569

16 855

95,9

6.794

2,7

2,6

3 143

3 013

95,9

1.257

2,6

2,5

Alcochete
Samouco

Área de Aproximação
Barreiro

78 764

75 961

96,4

33.174

2,6

2,4

Barreiro

7 449

7 221

96,9

3.394

2,5

2,2

Lavradio

14 428

13 849

96,0

5.944

2,7

2,4

Alto do Seixalinho

19 995

19 624

98,1

8.656

2,6

2,3

Santo André

11 480

11 012

95,9

4.769

2,7

2,4

Verderena

10 285

9 787

95,2

4.654

2,5

2,2

66 029

62 833

95,2

26.137

2,8

2,5

Baixa da Banheira

21 085

20 080

95,2

8.879

2,7

2,4

Vale da Amoreira

9 864

9 366

95,0

3.509

3,3

2,8

Moita

Área de Proximidade
Montijo

51 222

49 327

96,3

20.576

2,6

2,5

Atalaia

2 239

2 168

96,8

863

2,5

2,6

Alto-Estanqueiro-Jardia

2 846

2 793

98,1

1.100

2,7

2,6

Sarilhos Grandes

3 424

3 324

97,1

1.376

2,6

2,5

17 569

16 855

95,9

6.794

2,7

2,6

São Francisco

2 187

2 106

96,3

834

2,5

2,6

Alcochete

12 239

11 736

95,9

4.703

2,7

2,6

66 029

62 833

95,2

26.137

2,8

2,5

Alhos Vedros

15 050

14 266

94,8

5.970

2,8

2,5

Moita

17 653

16 832

95,3

6.878

2,8

2,6

Gaio-Rosário

1 227

1 160

94,5

464

2,6

2,6

Sarilhos Pequenos

1 150

1 129

98,2

437

2,7

2,6

Santo António da Charneca

11 536

10 996

95,3

4.313

3,0

2,7

Palhais

1 869

1 802

96,4

754

2,8

2,5

Coina

1 722

1 670

97,0

690

2,7

2,5

Península de Setúbal

779 399

748 700

96,1

312.122

2,7

2,5

AM Lisboa

2 821 876

2 731 459

96,8

1.147.775

2,6

2,5

Continente

10 047 621

9 769 564

97,2

3.869.188

2,8

2,6

Alcochete

Moita

Fonte: INE, Censos 2011 e Censos 2001 (cálculos próprios)

Nas três freguesias da Área de Intervenção do Projeto cerca de 90% dos alojamentos ocupados são de
residência habitual, tal como nas freguesias da Área de Aproximação. A idade média dos alojamentos
na área de aproximação é genericamente superior à verificada na Área de Intervenção (Tabela 5.150).
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Na Área em Estudo existe uma disponibilidade considerável de alojamentos vagos (em 2011), cifrados
em cerca de 15 400, contabilizando o total nos quatro concelhos da Área de Efeitos Diretos (não
incluindo o setor oriental do concelho do Montijo, dado o seu afastamento ao Aeroporto do Montijo).
Destes, cerca de 8% localizam-se no concelho de Alcochete, cerca de 34% no concelho do Barreiro,
cerca de 36% no concelho da Moita e cerca de 12% no concelho do Montijo. Por seu lado, as três
freguesias da Área de Intervenção tinham cerca de 3 000 alojamentos vagos, que representavam cerca
de 20% do total da Área de Efeitos Diretos.
Tabela 5.150 – Indicadores de alojamento da área de estudo alargada segundo a ocupação e ano de construção, 2011
ALOJAMENTOS CLÁSSICOS, SEGUNDO A FORMA DE OCUPAÇÃO
Ocupados
ÂMBITO
GEOGRÁFICO

IDADE
MÉDIA

Vagos

Total

Residência
habitual

Residência
secundária

Total

Para
venda

Para
arrendar

Outros

N.º

%

%

N.º

%

%

%

Anos

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2017

Área de Intervenção do Projeto
Montijo

22 718

89,1

10,9

3 953

35,2

10,6

54,2

32

Montijo

13 389

89,7

10,3

2 146

36,3

12,6

51,1

31

Afonsoeiro

3 135

90,5

9,5

682

60,4

8,4

31,2

24

7 562

89,0

11,0

1 251

39,2

8,7

52,1

31

1 376

90,8

9,2

182

29,1

7,7

63,2

35

Alcochete
Samouco

Área de Aproximação
Barreiro

36 470

90,0

10,0

5 212

27,6

13,0

59,3

38

Barreiro

4 958

89,7

10,3

1 228

25,5

16,0

58,6

47

Lavradio

6 583

89,4

10,6

711

45,6

13,2

41,2

35

Alto do
Seixalinho

9 454

91,1

8,9

1 462

20,4

10,8

68,8

39

Santo André

5 109

92,2

7,8

568

24,1

8,8

67,1

34

Verderena

5 234

88,2

11,8

484

28,1

25,0

46,9

42

Moita

29 023

89,1

10,9

5 600

17,8

7,9

74,3

35

Baixa da
Banheira

9 903

89,0

11,0

1 855

17,3

11,8

70,9

37

Vale da
Amoreira

3 901

88,6

11,4

547

19,2

10,1

70,7

35

22 718

89,1

10,9

3 953

35,2

10,6

54,2

32

Atalaia

943

90,5

9,5

202

43,1

5,4

51,5

26

AltoEstanqueiroJardia

1 197

90,2

9,8

101

22,8

7,9

69,3

41

Sarilhos
Grandes

1 518

87,7

12,3

228

13,2

14,0

72,8

39

Alcochete

7 562

89,0

11,0

1 251

39,2

8,7

52,1

31

São Francisco

1 042

92,3

7,7

147

78,9

8,8

12,2

24

Alcochete

5 291

88,0

12,0

228

34,8

8,9

56,3

31

Moita

29 023

89,1

10,9

5 600

17,8

7,9

74,3

35

Alhos Vedros

6 491

90,9

9,1

1 708

18,9

3,9

77,3

31

Área de Proximidade
Montijo
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ALOJAMENTOS CLÁSSICOS, SEGUNDO A FORMA DE OCUPAÇÃO
Ocupados
ÂMBITO
GEOGRÁFICO

IDADE
MÉDIA

Vagos

Total

Residência
habitual

Residência
secundária

Total

Para
venda

Para
arrendar

Outros

N.º

%

%

N.º

%

%

%

Anos

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2017

Moita

7 774

87,5

12,5

1 234

17,7

7,7

74,6

34

Gaio-Rosário

492

93,7

6,3

99

7,1

3,7

22,2

35

Sarilhos
Pequenos

462

94,4

5,6

157

15,3

1,3

83,4

35

Santo António
da Charneca

4 771

89,2

10,8

546

29,9

6,8

63,4

32

Palhais

809

90,2

9,8

96

39,6

15,6

44,8

26

Coina

780

87,6

12,4

117

26,5

7,7

65,8

43

Agregados de Referência
Península de
Setúbal

370 659

82,7

17,3

49 022

28,2

13,6

58,2

33

Área
Envolvente
(AML)

1 298 808

86,8

13,2

184 909

23,5

17,4

59,1

36

Fonte: INE, Censos 2011 (cálculos próprios)

5.13.8.5 EMPREGO E RAMOS DE ATIVIDADE
As caraterísticas do desemprego perante o género, tempo de inscrição e situação face à condição da
procura de emprego não sofrem flutuações significativas ao longo do ano, pelo que a repartição
percentual observada em janeiro de 2019 se aplica globalmente à atualidade, podendo apenas ocorrer
variação ao nível do número de inscritos em cada centro de emprego. Nas tabelas seguintes
apresenta-se um conjunto de indicadores da população residente desempregada, com base nas
Estatísticas Mensais do Centro de Emprego (CTE) Sul Tejo, que compreende os concelhos de
Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo, referentes ao final do mês de maio de 2019.
Com base no desemprego registado no CTE Sul Tejo (maio de 2019), a área de efeitos diretos
comportava 7 712 desempregados inscritos, dos quais 89,3% estavam na situação de procura de novo
emprego.
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Tabela 5.151 – Desemprego registado por concelho segundo o género, o tempo de inscrição e a situação face à procura de
emprego (situação no fim do mês) (%), na área de efeitos diretos, maio de 2019
GÉNERO
ÂMBITO
GEOGRÁFICO

TEMPO DE INSCRIÇÃO

SITUAÇÃO À PROCURA FACE DE
EMPREGO

TOTAL

H

M

< 1 ano

1 ano e +

1º Emprego

Novo emprego

%

%

%

%

%

%

Nº

Alcochete

48,3

51,7

53,2

46,8

4,4

95,6

412

Barreiro

44,5

55,5

53,7

46,3

11,4

88,6

2 875

Moita

45,1

54,9

54,5

45,5

12,4

87,6

2 534

Montijo

41,6

58,4

52,0

48,0

8,9

91,1

1 891

Total (Número)

3 406

4 306

4 127

3 585

828

6 884

7 712

Total (%)

44,2

55,8

53,5

46,5

10,7

89,3

100,0

Área dos Efeitos Diretos

Fonte: IEFP, Desemprego Registado por concelho – Estatísticas Mensais, CTE Sul Tejo, maio de 2019 (cálculos próprios)

Tabela 5.152 – Desemprego registado por concelho segundo o grupo etário (situação no fim do mês) (%), na área de efeitos
diretos, maio de 2019
Grupos Etários
Total
ÂMBITO GEOGRÁFICO
< 25 Anos
25-34 Anos
35-54 Anos
55 e + Anos
%

%

%

%

Nº

Área dos Efeitos Diretos
Alcochete

8,5

18,4

46,8

26,2

412

Barreiro

10,2

18,3

43,9

27,6

2 875

Moita

9,9

20,4

44,1

25,7

2 534

Montijo

9,2

21,0

46,3

23,5

1 891

754

1514

3449

1995

7 712

9,8

19,6

44,7

25,9

100,0

Total (Número)
Total (%)

Fonte: IEFP, Desemprego Registado por concelho – Estatísticas Mensais, CTE Sul Tejo, maio de 2019 (cálculos próprios)

Os desempregados registados no CTE Sul Tejo enquadram-se maioritariamente no escalão etário 35-64
anos, representa globalmente nos quatro concelhos cerca de 45% dos 7 712 inscritos. Ou seja,
conforme se viu na tabela anterior, estes desempregados encontram-se na maioria de novo emprego,
pelo que já comportam experiências profissionais anteriores.
Tabela 5.153 – Desemprego registado por concelho segundo o nível de escolaridade (situação no fim do mês) (%), na área
de efeitos diretos, maio de 2019
NÍVEL DE ESCOLARIDADE
ÂMBITO
GEOGRÁFICO

<1
CICLO
EB

1º
Ciclo
EB

2º Ciclo
EB

3º Ciclo
EB

Secundário

Superior

%

%

%

%

%

%

TOTAL

Nº

Área dos Efeitos Diretos
Alcochete

2,4

13,6

14,1

23,3

31,3

15,3

412

Barreiro

7,7

14,3

16,6

21,3

29,8

10,3

2 875

Moita

7,3

17,7

18,2

23,6

26,1

7,1

2 534

Montijo

8,5

16,4

16,1

22,6

26,4

9,9

1 891

Total (Número)
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1 227

1 301

1 733

2 147

727

7 712

Total (%)

7,5

15,9

16,9

22,5

27,8

9,4

100,0

Fonte: IEFP, Desemprego Registado por concelho – Estatísticas Mensais, CTE Sul Tejo, maio de 2019 (cálculos próprios)
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A tabela acima apresenta os desempregados inscritos por nível de habilitação académica alcançado.
Globalmente, os quatro concelhos comportam 7,5% de desempregados que não completaram o 1º
Ciclo do Ensino Básico (EB), ainda que a repartição concelhia varie entre 2,4% em Alcochete e 8,5% no
Montijo, com Barreiro e Moita em torno dos 7%.
O total de 1 733 (22,5%) dos desempregados completaram o 3º Ciclo do EB, com uma repartição
concelhia sem grandes variações. Ao nível do Ensino Secundário, globalmente 27,8% dos
desempregados está habilitado com este nível de escolaridade, mas ao nível concelhio denotam-se
diferenças com alguma expressão. Mais uma vez o concelho de Alcochete apresenta uma situação
mais favorável (31,3%), enquanto Moita e Montijo comportam as situações menos favoráveis.
Por último, o desemprego de população com curso superior cifra-se em 727 inscritos, dos quais 295 no
Barreiro (10,3%), 188 no Montijo (9,9%), 181 na Moita (7,1%) e 63 em Alcochete (15,3%), que
representa o valor percentual mais expressivo na área dos efeitos diretos.

5.13.8.6 PODER DE COMPRA
O poder de compra per capita apresenta dissemelhanças concelhias significativas, tal como ao nível
das Regiões (Tabela 5.154).
A Região Área Metropolitana de Lisboa detém o poder de compra mais elevado no período em apreço
(1993 – 2015), mas a diferença tem vindo progressivamente a esbater-se, relativamente ao valor de
referência nacional.
Na Área dos Efeitos Diretos, evidencia-se o concelho de Alcochete, cujo poder de compra em 1993
situa-se cerca de 25% abaixo do valor base nacional. Dos quatro concelhos da Área dos Efeitos Diretos,
Alcochete comportava o nível mais baixo de poder de compra (75,3%), seguido do concelho da Moita
(84,6%), do Barreiro (90,9%) e Montijo (95,5%). Os quatro concelhos posicionavam-se abaixo da base
100 nacional.
Em 2002, Barreiro e Montijo posicionavam-se acima da base 100 nacional, com Alcochete e Moita a
ficarem a menos de 10% da base 100. Em 2007, apenas o concelho da Moita se posicionava abaixo da
base 100 nacional, mantendo-se nessa posição até ao final da série em apreço. O concelho do
Barreiro, que tinha alcançado o nível mais elevado de poder de compra em 2002 (118,3%), foi
perdendo poder de compra e, em 2015, situa-se menos de 2% acima da base 100.
Os concelhos de Alcochete e Montijo tiveram o ponto mais elevado de poder de compra em 2007,
respetivamente 144,8% e 137,6%, ambos acima da média da AML (136,9%), mas têm vindo
gradualmente a reduzir os respetivos níveis de poder de compra, situando-se, em 2015, abaixo da
média da AML e, no caso do Montijo, apenas 1,4% acima da base 100 nacional.
Dos restantes concelhos da Península de Setúbal, apenas Almada e Setúbal têm um índice de poder de
compra acima da base 100 nacional, mas abaixo da média da AML (124,7%).
Considerando as regiões NUTS II, a Região Algarve foi a única com um índice acima da base 100
nalguns dos anos considerados (1993, 2002, 2007 e 2009), situando-se cerca de 5 pontos percentuais
abaixo da média nacional, em 2015.

580

Tabela 5.154 - Evolução do poder de compra per capita, em percentagem, área dos efeitos diretos e agregados, 1993 –
2015
PODER DE COMPRA %
ÂMBITO GEOGRÁFICO

1993

2000

2002

2007

2009

2011

2013

2015

Área dos efeitos diretos
Alcochete

75,3

76,0

95,3

144,8

132,6

123,5

115,3

118,3

Barreiro

90,9

95,7

118,3

107,5

104,9

100,2

100,5

101,9

Moita

84,6

72,4

91,4

84,0

81,4

81,3

81,0

83,2

Montijo

95,5

96,6

107,4

137,6

136,9

104,0

102,8

101,4

Restante Península de Setúbal
Almada

119,9

124,2

134,1

121,4

122,2

109,8

107,4

109,7

Palmela

76,4

90,0

101,1

104,0

102,8

100,0

96,9

97,5

Seixal

105,1

98,4

116,6

96,1

93,2

94,1

92,0

91,7

Sesimbra

115,5

93,9

101,9

100,7

94,9

96,1

93,6

91,9

Setúbal

128,9

114,5

127,7

113,0

109,0

107,3

105,9

107,6

Restante AML
Almada

119,9

124,2

134,1

121,4

122,2

109,8

107,4

109,7

Amadora

132,6

131,4

126,4

114,7

115,8

105,7

103,6

103,9

Barreiro

90,9

95,7

118,3

107,5

104,9

100,2

100,5

101,9

Cascais

144,8

148,9

166,6

155,7

150,6

132,0

125,6

122,7

Lisboa

291,0

305,2

220,2

235,7

232,5

216,9

207,9

214,5

Loures

112,2

98,5

122,8

111,6

121,6

102,4

92,0

97,9

Mafra

83,6

86,4

94,1

109,9

109,7

101,6

96,9

96,4

Odivelas

a)

a)

100,5

98,7

94,2

91,9

90,6

90,3

Oeiras

139,7

164,3

184,1

173,0

185,3

193,7

180,7

157,1

Vila Franca de Xira

104,6

102,2

116,0

112,0

103,1

100,9

98,2

99,8

Agregados de Referência
AML

162,7

155,3

147,9

136,9

134,2

131,0

125,1

124,7

Continente

101,8

101,7

101,3

100,5

100,5

100,8

100,8

100,7

Portugal

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Outros Agregados de Referência (NUTS II)
Norte

81,7

86,0

85,6

86,2

87,6

89,2

92,0

92,1

Centro

72,9

77,2

79,9

83,8

84,4

87,5

89,2

88,8

Alentejo

71,3

71,8

77,0

87,3

88,4

88,0

89,4

91,0

Algarve

109,0

91,8

108,8

103,7

100,4

96,7

96,4

95,2

Fonte: PORDATA (https://www.pordata.pt/Municipios); INE 2017, Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio 2015.
a) O Município de Odivelas foi criado em 1998 (Lei n.º 84/98), tendo começado a funcionar a primeira Câmara Municipal de Odivelas no dia 4
de janeiro de 2002.
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5.13.8.7 ASPETOS PARTICULARES DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROJETO
Detalham-se em seguida os aspetos fundamentais da ocupação no espaço abrangido pela faixa em
estudo, por freguesias da Área de Intervenção do Projeto (Samouco, União das Freguesias de Montijo
e Afonsoeiro e São Francisco). Esta caraterização é ilustrada com fotos obtidas no decorrer dos
trabalhos de campo realizados, em diferentes ocasiões, no âmbito deste EIA. Relativamente à
caracterização da BA6, esta foi já apresentada no Volume II.A no subcapítulo 4.4.
Freguesia e Vila do Samouco
Cerca de 8% da área total da BA6 insere-se na freguesia do Samouco, do concelho de Alcochete, e
corresponde ao setor nordeste da BA6, que fica fora da futura área de implantação do Aeroporto do
Montijo e das respetivas acessibilidades a construir (ver Figura 5.243 e Figura 5.244, anteriormente
apresentadas, Desenho nº 1.1 e Desenho n.º 3.2 do Volume IV – Anexo Cartográfico).
De norte para sul, a faixa de 500 m abrange a Praia Fluvial do Samouco (cuja localização pode ser
visualizada no Desenho n.º 3.2 do Volume IV – Anexo Cartográfico) e o Parque de Merendas e Zona
de Lazer da praia, o Restaurante Moinho da Praia e o Cais Palafítico do Samouco.
A Praia Fluvial do Samouco tem diversos equipamentos de utilização coletiva, entre os quais,
instalações sanitárias públicas com chuveiro, passadiços de madeira, parque infantil, parque de
estacionamento, equipamentos para exercícios físicos, entre outros.
Ao longo da Rua da Praia, entre a rotunda da Rua da Base Aérea N.º 6 e Rua da Quinta da Praia, há um
percurso pedonal e ciclável, com um Circuito de Ginástica de Manutenção (inaugurado em 2010).
Conforme se apurou localmente, no verão a praia fluvial costuma registar uma procura muito
significativa. Dada a grande afluência de mariscadores, começa a verificar-se alguma retração no
número de utilizadores recreativos destes equipamentos ribeirinhos.
A zona ribeirinha está equipada com uma rampa de acesso ao rio, no cais da praia do Samouco. É de
salientar que a atividade mariscadora ilegal nesta zona de Estuário tem crescido muito
significativamente nos últimos anos e envolve várias centenas de pessoas, na maioria de origem
estrangeira.
A concentração de várias centenas de pessoas para a apanha (ilegal) de amêijoa está a levantar
preocupações crescentes, que decorrem da utilização massiva do parque de estacionamento e da Rua
da Praia, onde trocam de roupa e se equipam para a faina, dos resíduos abandonados (embalagens,
garrafas, etc.), da insegurança crescente, entre outros, que se refletem negativamente na procura e
utilização deste espaço ribeirinho recreativo e de lazer. Junto ao cemitério do Samouco existem
diversos pavilhões (tipo garagens) que estão a ser utilizados pelos mariscadores, como alojamento.
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Figura 5.250 – Rede viária e locais relevantes na envolvente da Praia do Samouco e limite da BA6 (Fonte: Google Maps)

A atividade de apanha (ilegal) de amêijoa abrange a quase totalidade do Arco Ribeirinho Sul, desde o
Seixal até ao Sítio das Hortas, em Alcochete. Na frente ribeirinha da Vila de Alcochete os problemas
suprarreferidos também se fazem sentir, criando algum mal-estar na população local e visitantes.
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Figura 5.251 – Rede viária e locais relevantes na envolvente da Zona Ribeirinha de Alcochete e Sítio das Hortas (Fonte:
Google Maps)

Nas fotos seguintes ilustram-se os aspetos mais significativos da zona ribeirinha do Samouco.

584

Fotografia 5.1 - Praia Fluvial do Samouco, setor de
equipamentos de uso coletivo

Fotografia 5.2 - Areal da Praia Fluvial do Samouco
(vista para poente)

Fotografia 5.3 - Restaurante Quinta Moinho da Praia

Fotografia 5.4 - Estacionamento da Praia Fluvial do
Samouco

Fotografia 5.5 - Mariscadores em direção ao estuário, para
apanha de amêijoa (baixa-mar)

Fotografia 5.6 - Rampa do cais da Praia do Samouco,
vista para norte (preia-mar)

Fotografia 5.7 - Cais Palafítico da Praia do Samouco, vista para
nascente (preia-mar)

Fotografia 5.8 - Rua da Praia, mariscadores a
equiparem-se na rua

Continuando no sentido do limite sul da freguesia do Samouco, a faixa em estudo abrange o Parque
Desportivo da Quinta da Praia, o Pavilhão Municipal do Samouco, o Cemitério do Samouco (que
confronta com a Rua da Base Aérea N.º 6, contígua à vedação) e as captações de água da Vila do
Samouco – CBR2 e FR2, junto ao limite sul da freguesia do Samouco (e cuja localização pode ser
visualizada no Desenho n.º 3.1 do Volume IV – Anexo Cartográfico).

Fotografia 5.9 - Parque Desportivo da Quinta da Praia

Fotografia 5.10 - Pavilhão Desportivo do Samouco
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Fotografia 5.11 - Rua da Base Aérea N.º 6, vista para a
Porta de Armas (norte)
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Fotografia 5.12 - Rua da Base Aérea N.º 6, vista para norte

Fotografia 5.13 - Rua da Base Aérea N.º 6, vista para norte,
com pavilhões/garagens utilizadas por mariscadores

Fotografia 5.14 - Detalhe do lado virado a norte das garagens

Fotografia 5.15 - Cemitério do Samouco, vista a partir da
Rua da Base Aérea N.º 6

Fotografia 5.16 - Rua da Base Aérea N6, vista para norte, com
cemitério junto aos pavilhões/garagens

Fotografia 5.17 - Rua da Base Aérea N.º 6, vista para norte,
e R. Ruy de Sousa Vinagre, no limite sul da freguesia do
Samouco, com zona de captação de água do Samouco
(direita)

Fotografia 5.18 - Vista do furo de captação de água do
Samouco e respetiva área de proteção, a confrontar com a
Rua da Base Aérea N.º 6

Fotografia 5.19 - R. Ruy de Sousa Vinagre, vista para o
centro urbano da Vila do Samouco

Fotografia 5.20 - Captações e depósito de água, Vila do
Samouco (captações mais antigas)

A faixa de 500 m de largura que acompanha o limite nascente da BA6 abrange espaços muitos
dissemelhantes em termos dos usos e construção. Este setor apresenta espaços sem ocupação e,
pontualmente, algumas construções em estado de abandono e ruína, seguindo-se uma zona urbana
consolidada, de tipologia multifamiliar. Nas fotografias seguintes ilustram-se as características dos
edifícios clássicos na área urbana de Samouco abrangida pela faixa em estudo.

Fotografia 5.21 - Moradias em banda, no lado norte da Rua
da Base Aérea N.º 6 (vista para a BA6).

Fotografia 5.22 - Moradias em banda, no lado norte da Rua
da Base Aérea N.º 6, no limite da faixa de 500 metros (vista
para Rotunda e Rua da Praia).

Fotografia 5.23 - Vista para o setor norte da zona urbana
de Samouco (sentido norte / sul).

Fotografia 5.24 - Detalhe de aeronave da BA6 na
aproximação à Pista 26 (vista a partir do setor norte de
Samouco).
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Fotografia 5.25 - Vista para zona urbana de Samouco, no
sentido poente/nascente.

Fotografia 5.26 - Detalhe de edifícios familiares clássicos (Rua
Vasco da Gama), no setor poente de Samouco (vista de
norte/sul).

União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro
O território das freguesias de Montijo e Afonsoeiro abrangido pela faixa de 500 m estende-se, de norte
para sul, ao longo da Rua da Base Aérea N.º 6, desde o limite sul da freguesia do Samouco, até
entroncar com a Estrada do Seixalinho. Esta estrada situa-se entre o setor poente da zona urbana da
cidade do Montijo e o Terminal Fluvial do Seixalinho.

Figura 5.252 – Local de entroncamento da Rua da Base Aérea N.º 6 e a Estrada do Seixalinho, em direção ao Cais do
Seixalinho, a sul (Fonte: Google Maps)
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Cerca de 72% da área total da BA6 insere-se na antiga freguesia do Montijo, atualmente União das
Freguesias do Montijo e Afonsoeiro, do concelho do Montijo. O Aeroporto do Montijo será inserido na
totalidade na área da BA6 pertencente à freguesia do Montijo, incluindo os respetivos acessos
exteriores a construir.
Na União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro podem ser considerados três setores, tendo em conta
as diferentes características de ocupação humana e de atividades.
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Figura 5.253 – Área enquadrada pela Rua Ruy de Sousa Carvalho, a norte, e a Estrada Real, a sul (Fonte: Google Maps)
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As fotografias seguintes ilustram o primeiro setor, enquadrado pela Rua Ruy de Sousa Carvalho (norte)
e a Estrada Real (sul), caracterizado por uma fraca ocupação humana na faixa de 500 m, destacando-se
a predominância de terrenos rurais, com algumas culturas arvenses, anexos agrícolas e habitação
unifamiliar isolada. A parte sul deste setor é cruzado pela aproximação à Pista 26 (08/26), que está
instrumentalizada e é a mais utilizada pelos meios aéreos da BA6.
Os equipamentos de aproximação à Pista 26 localizam-se numa faixa que se desenvolve,
sensivelmente, paralela à Estrada Real, numa extensão de cerca de 500 metros (para nascente).

Fotografia 5.27 - Limite norte da União das Freguesias do
Montijo e Afonsoeiro, com núcleo residencial do Samouco
em segundo plano (vista para norte)

Fotografia 5.28 - Anexo agrícola e redondel, União das
Freguesias do Montijo e Afonsoeiro

Fotografia 5.29 - Vista para cabeceira da Pista 26, a partir da
Rua da Base Aérea N.º 6, para poente

Fotografia 5.30 - Vista para faixa com sistema de
aproximação por instrumentos à Pista 26, a partir da
Rua da Base Aérea N.º 6, para nascente

Fotografia 5.31 - Vista para Estrada Real, com aeronave
(civil) na aproximação à Pista 26

Fotografia 5.32 - Rua da Base Aérea N.º 6, vista para sul
da Estrada Real
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Fotografia 5.33 – Aproximação de aeronave militar à Pista
08/26, sobre aglomerado Alto das Vinhas Grandes

Fotografia 5.34 – Sobrevoo do Bairro da Esperança, na
aproximação à Pista 08/26

Para sul da Estrada Real, até ao final da Rua da Base Aérea N.º 6, no entroncamento com a Estrada do
Seixalinho, a faixa de 500 m interceta uma unidade de produção e comércio de flores de corte
(Florineve) e a Zona Industrial do Seixalinho. Nesta zona industrial, na faixa de 500 m, destaca-se a
indústria de carnes (Carmonti) e o centro logístico de uma empresa de venda de material elétrico
(Rexel), que se localizam a norte da Estrada do Seixalinho, no sentido do Montijo.

Fotografia 5.35 - Vista para zona de estufas da empresa
Florineve, a partir da Rua da Base Aérea N.º 6

Fotografia 5.36 - Vista do setor de expedição de
armazém de batatas, Rua da Base Aérea N.º 6

Fotografia 5.37 - Vista da empresa Carmonti, Estrada do
Seixalinho

Fotografia 5.38 - Vista da empresa Nexel,
Estrada do Seixalinho
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O último setor define-se desde o entroncamento da Rua da Base Aérea N.º 6, na Estrada do Seixalinho,
e o prolongamento desta até ao Terminal Fluvial do Seixalinho. Neste setor destaca-se a existência de
um pavilhão industrial de grandes dimensões (abandonado), o parque de estacionamento77 do
Terminal Fluvial do Seixalinho e o próprio terminal fluvial e interface com o transporte rodoviário
coletivo.
Entre a Estrada do Seixalinho e a zona do Estuário está instalada a ETAR do Seixalinho (não abrangida
pelo corredor de 500 m) – ver localização no Desenho n.º 3.2 do Volume IV – Anexo Cartográfico, cuja
futura utilização está prevista no Projeto. Esta ETAR tem uma capacidade para servir 64 500 habitantes
equivalentes (SIMARSUL, https://www.simarsul.adp.pt/), e localiza-se a nascente do parque de
estacionamento do Terminal Fluvial do Seixalinho.
Ainda na proximidade da Área de Intervenção do Projeto (não abrangida pelo corredor de 500 m)
encontra-se a ETAR do Afonsoeiro (ver localização no Desenho n.º 3.2 do Volume IV – Anexo
Cartográfico), na freguesia de Sarilhos Grandes, com uma capacidade para servir 48 000 habitantes
equivalentes. A ETAR do Seixalinho serve a freguesia do Montijo e a ETAR de Afonsoeiro serve os
concelhos de Alcochete, Montijo, Moita e Palmela. Na freguesia de Alcochete também existe uma
ETAR, com
capacidade
para servir 27 750
habitantes equivalentes (SIMARSUL,
https://www.simarsul.adp.pt/).

Fotografia 5.39 - Vista para entroncamento da Rua da Base
Aérea N.º 6 com a Estrada do Seixalinho

Fotografia 5.40 - Parque Industrial do Seixalinho,
vista no sentido de Montijo

77

Como resultado de um acordo de parceria entre o Grupo Transtejo e a Câmara Municipal do Montijo, o parque de estacionamento do
Terminal Fluvial do Seixalinho deixou de ser pago, desde o dia 1 de junho de 2017. http://www.transtejo.pt/terminal-do-montijoestacionamento-gratuito/
Segundo noticiado na imprensa regional, a Transtejo tem a intenção de ampliar o Cais do Seixalinho e adquirir novas embarcações
panorâmicas, de molde a aumentar o número de carreiras da Transtejo a ligar o Montijo a Lisboa.
https://www.diariodaregiao.pt/2017/11/15/montijo-transtejo-vai-ampliar-cais-do-seixalinho-e-comprar-mais-barcos/
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Fotografia 5.41 - Estrada do Seixalinho, terrenos da BA6
(poente), vista para norte

Fotografia 5.42 - Pavilhão industrial, lado nascente
da Estrada do Seixalinho

Fotografia 5.43 - Vista para poente, com limite sul da BA6, a
partir do Terminal Fluvial do Seixalinho

Fotografia 5.44 - Vista para nascente, em segundo
plano Parque Industrial do Seixalinho, a partir do
Terminal Fluvial do Seixalinho

Fotografia 5.45 - Estacionamento do Terminal Fluvial do
Seixalinho

Fotografia 5.46 - Caminho que circunda o
estacionamento do Terminal Fluvial do Seixalinho
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Fotografia 5.47 - Terminal Rodoviário, no Terminal Fluvial do
Seixalinho

Fotografia 5.48 - Parqueamento “improvisado” de
bicicletas

Fotografia 5.49 - Terminal Fluvial do Seixalinho, vista da entrada
principal e zona de circulação

Fotografia 5.50 - Terminal Fluvial do Seixalinho,
zona comercial

Fotografia 5.51 - Terminal Fluvial do Seixalinho, ginásio
panorâmico (Pump Addicted)

Fotografia 5.52 - Terminal Fluvial do Seixalinho,
vista de conjunto, cais fixo e cais móvel de
passageiros

Fotografia 5.53 - Embarcação da Transtejo, na ligação Cais do
Seixalinho – Cais do Sodré, no canal navegável do Montijo

Fotografia 5.54 - Aeronave da BA 6, na aproximação
à Pista 01, sobre o canal navegável do Montijo
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Fotografia 5.55 – Detalhe do atual estacionamento para
bicicletas, com capacidade para 4

Fotografia 5.56 – Vista da Sala de Embarque do
Terminal Fluvial do Seixalinho

Fotografia 5.57 – Detalhe do cais fixo, com rampa de betão

Fotografia 5.58 – Detalhe do cais móvel, com rampa
para passageiros

Fotografia 5.59 – Vista para Marinha de Pilha Bois, em preiamar, com hangar de helicópteros ao fundo

Fotografia 5.60 – Vista para Marinha de Pilha Bois,
em mare vazante, com hangar de helicópteros ao
fundo

São Francisco
O território da freguesia de São Francisco (Alcochete) abrangido pela faixa de 500 m bordeja o A12, no
local que corresponde à localização do Nó da A12 na Solução Alternativa do traçado das
acessibilidades. O território da freguesia de São Francisco intercetado pela faixa de 500 m está
compreendido entre a estrada N 109 (nascente) e a Área de Serviço do A12 (poente), estando limitado
a norte pelo Condomínio Lagoa da Pedra.
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Figura 5.254 – Localização da Área de Serviço da A12 de Alcochete, a poente, e do Condomínio Lagoa da Pedra, a poente (Fonte: Google Maps)
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5.13.9 ÁREA DE APROXIMAÇÃO
Como Área de Aproximação, considera-se o território sobrevoado na aproximação final da aterragem
e descolagem da Pista 01 (01/19) da BA6. Na área da BA6 predominam os ventos de norte, pelo que
cerca de 70% dos movimentos efetuados na Pista 01/19 futuramente serão no sentido sul/norte (Pista
01), quer na aterragem como na descolagem.
Assim, em termos de aterragem, a aproximação final à Pista 01 inicia-se em sobrevoo de zonas
densamente povoadas dos concelhos do Seixal (Pinhal do General), de Sesimbra (Quinta do Conde) e
Moita e rasa a franja nascente da zona industrial ribeirinha do concelho do Barreiro. Esta área
industrial do concelho do Barreiro (antiga CUF) tem três unidades industriais do setor químico, em
atividade, enquadradas na Diretiva Seveso de nível superior (ver localização no Desenho n.º 1.1 do
Volume IV – Anexo Cartográfico).
A fase final da aproximação à Pista 01 sobrevoa as freguesias da União das Freguesias da Baixa da
Banheira e Vale da Amoreira que, para além de serem territórios significativamente povoados,
comportam diversos equipamentos coletivos de âmbito social, zonas recreativas e de lazer e
equipamentos desportivos.
A Figura 5.255 (e o Desenho n.º 1.4 do Volume IV – Anexo Cartográfico) ilustra o alinhamento sul da
cabeceira da Pista 01, com algumas indicações quilométricas de enquadramento. Seguidamente,
apresenta-se uma breve caracterização das freguesias sobrevoadas na fase final de aproximação à
Pista 01, ilustrada com fotografias obtidas no decorrer dos trabalhos de campo realizados no âmbito
deste EIA.
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Fonte: Equipa do EIA (Base CAOP 2017)

Figura 5.255 – Enquadramento do alinhamento de aproximação à Pista 01, com localização dos principais equipamentos
coletivos localizados na proximidade do eixo de aproximação.

União da Freguesias do Barreiro e Lavradio
Lavradio
A freguesia do Lavradio (anterior a 2003) ocupa a parte nordeste do concelho do Barreiro, entre a
antiga freguesia do Barreiro e a Ponta da Passadeira, no Estuário do Tejo. A faixa ribeirinha das
freguesias do Barreiro e Lavradio é ocupada pelo atual Parque Empresarial da Quimiparque Barreiro,
administrado pela Baía do Tejo, S.A.78, com sede no Barreiro (ver localização no Desenho n.º 1.1, do
Volume IV – Anexo Cartográfico).

78

A coordenação do EIA e a equipa da socioeconomia reuniram com responsáveis da empresa Baía do Tejo, onde foram trocadas impressões
relacionadas com o projero do Aeroporto do Montijo e os parques empresariais existentes na Península de Setúbal, sob gestão da Baía do
Tejo S.A., e realizada uma visita ao Parque Empresarial Barreiro – ver Anexo 4 – Consulta Às Entidades.

599

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES  RELATÓRIO SÍNTESE
VOLUME II.B – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E SUA EVOLUÇÃO SEM PROJETO
JULHO 2019  VERSÃO 02

A antiga freguesia do Lavradio compreende dois espaços distintos, destacando-se uma área industrial
(a norte) e uma zona urbana a sul, que confronta com uma área de equipamentos desportivos, onde
se destaca o Estádio Alfredo da Silva e o Pavilhão do Grupo Desportivo Fabril do Barreiro. A área
industrial e a área urbana são as mais sensíveis no âmbito deste EIA, pelo que seguidamente se
apresenta uma breve caraterização das mesmas.
O Parque Empresarial da Quimiparque Barreiro ocupa a parte norte do Lavradio, onde se destaca a
presença de três unidades industriais sujeitas a “Notificação de Segurança”, pela SEVESO79 (ver
localização no Desenho n.º 1.1), por manipularem e armazenarem substâncias perigosas, cuja
libertação pode originar: incêndio, explosão, nuvem tóxica e derrame (contaminação). As três
unidades industriais classificadas como Seveso de nível superior, conforme o Decreto-Lei n.º
150/2015, estão na proximidade do cone de aproximação à Pista 01, sendo as seguintes (á
mencionadas também ao nível do fator ambiental Recursos Hídricos Superficiais):




LCB Tanquipor, S.A. Terminal de Granéis Líquidos do Barreiro – desenvolve a atividade de
manuseamento e armazenagem de produtos líquidos a granel, incluindo derivados do
petróleo e produtos para a indústria química80.
SGL Composites, S.A. (Antiga Fisipe Fibras Sintéticas de Portugal) – fibras acrílicas especiais,
nomeadamente fibras pré-tintas, funcionais e para aplicações técnicas81.
ADP Fertilizantes – Unidade Fabril do Lavradio, fabrico de ácido nítrico, solução de amónia e
soluções azotadas de ureia nitrato de amónio. Armazenagem e movimentação de amoníaco82.

O cone de aproximação à Pista 01 rasa o setor nordeste do Parque Empresarial da Quimiparque,
abrangendo a LCB Tanquipor, a SGL Composites, S.A (antiga Fisipe), a Central de Cogeração do Barreiro
– FISIGEN e a ETAR do Barreiro/Moita83, da SIMARSUL – Saneamento da Península de Setúbal S.A. (esta
últica com localização assinalada no Desenho n.º 3.2 do Volume IV – Anexo Cartográfico.
Em baixo apresenta-se um conjunto de fotos que ilustram os aspetos mais relevantes, no âmbito deste
EIA, observados na área rasada pelo cone de aproximação à Pista 01, na União das Freguesias de
Barreiro e Lavradio (antiga freguesia do Lavradio).

79

Diretiva 2012/18/UE (Diretiva Seveso).
Alkion, informação a comunicar ao público: http://www.alkion.com/terminal-lisbon/
81
Informação a comunicar ao público: http://www.fisipe.pt/
82
Câmara
Municipal
do
Barreiro,
informação
ao
público:
https://www.cmbarreiro.pt/uploads/writer_file/document/9755/Infpub_UFAL_Rev_1_06_08_2016.pdf
83
A ETAR localiza-se no encontro das freguesias do Lavradio, do concelho do Barreiro, e da Baixa da Banheira, do concelho da Moita,
abrangendo território das duas freguesias.
80
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Fotografia 5.61 - Enquadramento do eixo de aproximação à
Pista 01, a partir do antigo depósito de gesso da UFA
Lavradio (vista para norte, cabeceira da pista)

Fotografia 5.62 - Enquadramento do eixo de aproximação à
Pista 01, a partir do antigo depósito de gesso da UFA
Lavradio (vista para sul, Baixa da Banheira)

Fotografia 5.63 - Enquadramento da área industrial no setor
norte do Lavradio, a partir do antigo depósito de gesso da
UFA Lavradio (na rasante poente do cone de aproximação)

Fotografia 5.64 - Enquadramento da área industrial no
setor nordeste do Lavradio, a partir do antigo depósito de
gesso da UFA Lavradio (sob o cone de aproximação)

Fotografia 5.65 - Detalhe da ADP, a confinar com a R.
Mártires da Guerra Colonial, vista para norte

Fotografia 5.66 - Vista para SIMARSUL – ETA
Barreiro/Moita, no cone de aproximação à Pista 01 (vista
sul/norte)
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Fotografia 5.67 - Vista para SIMARSUL, ADP em 2º plano, sob
o cone de aproximação à Pista 01 (vista nordeste/sudoeste)

Fotografia 5.69 - Detalhe da ADP Fertilizantes (Sevesso III),
na rasante poente do cone de aproximação (vista
sudeste/noroeste)

Fotografia 5.71 - Vista para LCB Tanquipor (Seveso), a poente
do cone de aproximação à Pista 01 (vista sudeste/noroeste)

Fotografia 5.68 - Detalhe da ETA Barreiro/Moita, com
recuperação energética através da valorização do biogás
produzido

Fotografia 5.70 - Vista para Central de Cogeração do
Barreiro – FISIGEN, LCB Tanquipor em 2º plano, na rasante
poente do cone de aproximação (vista sudeste/noroeste)

Fotografia 5.72 - Ponta da Passadeira, com habitação
precária (barraca), embarcação e engenhos de mariscador

Fotografia 5.73 - Vista panorâmica do setor industrial na área nordeste do Lavradio, na rasante poente do cone de
aproximação à Pista 01
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Fotografia 5.74 - Vista para Ilha do Rato, com helicóptero da
BA6 em exercícios de treino (vista da Ponta da Passadeira
para nordeste)

Fotografia 5.75 - Helicóptero da BA6 em exercícios de
treino, sobre o canal do Montijo

A zona urbana do Lavradio está separada da zona industrial pela Avenida das Nacionalizações, pelo
lado norte, que se prolonga pela R. Ator Estevão Amarante e, depois, pela R. Mártires da Guerra
Colonial. A localidade do Lavradio localiza-se a poente do cone de aproximação à Pista 01, ainda que
próximo deste.
Segundo o Censos de 2011 (BGRI 2011), o lugar Lavradio contava com 9 788 residentes, 4 240 famílias,
1 317 edifícios clássicos e 5 385 alojamentos.
Apresenta-se em baixo um conjunto de fotografias que complementam a breve caracterização desta
faixa rasada pelo cone de aproximação à Pista 01.

Fotografia 5.76 - Vista para zona urbana do Lavradio, com
setor industrial em 2º plano, a partir do antigo depósito de
gesso da CUF, no Lavradio (vista para noroeste)

Fotografia 5.77 - Detalhe da zona urbana do Lavradio (R.
Mártires da Guerra Colonial), a partir do antigo depósito de
gesso da CUF, no Lavradio (vista para oeste)

Fotografia 5.78 - Vista para Parque Maria Machado (R.
Mártires da Guerra Colonial), Lavradio

Fotografia 5.79 - Setor nascente do Lavradio, R. Mártires da
Guerra Colonial (vista para sul)
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Fotografia 5.80 - Recinto desportivo, Futebol Clube Beiramar (R. Mártires da Guerra Colonial)

Fotografia 5.81 - Vista para setor sul do Lavradio (R.
Mártires da Guerra Colonial)

Fotografia 5.82 - Lavradio, vista para nascente, no setor sul

Fotografia 5.83 - Limite sul do Lavradio. Edifícios ao fundo,
freguesia da Baixa da Banheira (R. de Damão)

De referir que no âmbito do fator ambiental Ambiente Sonoro é realizado um levantamento detalhado
dos recetores sensíveis presentes na área de influência dos sobrevoos (ver Capítulo 5.10 do presente
Volume II.B.).
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União da Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira84
Baixa da Banheira
A Baixa da Banheira fica no alinhamento do cone de aproximação da Pista 01. O limite norte desta
localidade fica a cerca de 3 400 m da cabeceira da pista, considerando o seu prolongamento para sul,
em 300 m.
Segundo o Censos de 2011 (BGRI 2011), o lugar Baixa da Banheira contava com 21 226 residentes,
8 851 famílias, 3 069 edifícios clássicos e 512 026 alojamentos. Na Baixa da Banheira identificam-se
diversos equipamentos coletivos sob o cone de aproximação à Pista 01, dos quais se destacam os
seguintes (ver também Caracterização da Situação de Referência do fator ambiental Ambiente
Sonoro):
Equipamentos Escolares









EB1 /JI Baixa da Banheira N.º3 – R. Parque Estrela Vermelha.
EB1/JI Baixa da Banheira N.º2 – R. dos Abores.
EB1 Nº 3 da Baixa da Banheira – R. António Sérgio.
EB1 /JI Baixa da Banheira N.º1 – R. do Ouro.
EB 2,3 D. João I – R. José Gomes Ferreira.
Escola D. João I, EB1 N.º 5 da Baixa da Banheira – R. José Gomes Ferreira.
EB1 /JI Baixa da Banheira N.º4 – R. Augusto Gil.
EB 2,3 Mouzinho da Silveira – R. Manuel da Fonseca.

Lares, Centros de Dia e ATL



Norte – Associação de Reformados Pensionistas e Idosos da Zona Norte da Baixa da Banheira –
Av. Capitães de Abril.
Centro de Convívio de Reformados e Idosos da Baixa da Banheira – Estrada da Amizade 73.

Outros Equipamentos





Complexo desportivo na Baixa da Banheira, com diversos campos de jogos ao ar livre (Estádio
Alfredo da Silva, Campo de Futebol Eng. Bento Louro / Fabril, Estádio João Pedro, etc.) e
pavilhão do Grupo Desportivo Fabril do Barreiro – localizado na União das Freguesias de
Barreiro e Lavradio, a nascente do IC21 e a poente da localidade Baixa da Banheira.
Parque da Moita – localizado na zona ribeirinha da Baixa da Banheira, com diversos
equipamentos desportivos e recreativos.
META- Moita Escola de Ténis Associação – localizada no Parque da Moita.

84

A coordenação do EIA e a equipa da socioeconomia promoveram uma reunião na Junta da União das Freguesias de Baixa da Banheira e
Vale da Amoreira, com a presença do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, na qual foi feita uma apresentação genérica do Projeto Aeroporto
do Montijo, pedida informação sobre localização de equipamentos coletivos e, entre outros, apurar as principais preocupações locais e
aspetos que a Junta de Freguesia considerasse pertinente salvaguardar no âmbito deste EIA – ver Anexo 4 – Consulta às Entidades.
Para além desta reunião, a equipa da socioeconomia aproveitou os trabalhos de campo para perguntar a diversas pessoas, de forma
aleatória, se tinham conhecimento do futuro Aeroporto do Montijo e as questões que este projeto suscitava. As pessoas tinham
conhecimento e, mais uma vez, a principal preocupação prendia-se com o previsível aumento do ruído e degradação da qualidade do ar.
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Clube do Rio – complexo de piscinas ao ar livre com escorregas, localizado no Parque da
Moita.
Parque Municipal José Afonso – localizado no topo sul do Parque da Moita.

Em baixo apresenta-se um conjunto de fotos que ilustram os aspetos mais relevantes, no âmbito deste
EIA, observados na área sob o cone de aproximação à Pista 01, na antiga freguesia da Baixa da
Banheira.

Fotografia 5.84 - Limite superior do lugar Baixa da Banheira, R. de
Damão (vista para sul)

Fotografia 5.85 - Parte norte da Baixa da Banheira, R.
Dom António Ferreira Gomes (vista para sul)

Fotografia 5.86 - Parque da Moita, vista para limite poente

Fotografia 5.87 - Parque da Moita, atravessado pela
Av. Capitães de Abril

Fotografia 5.88 - Vista geral do Parque da Moita, a partir da Av.
Capitães de Abril (para poente)

Fotografia 5.89 - Zona ribeirinha da Baixa da
Banheira, vista para norte (Lavradio)
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Fotografia 5.90 - Norte – Associação de Reformados Pensionistas e
Idosos da Zona Norte da Baixa da Banheira (Av. Capitães de Abril)

Fotografia 5.91 - Associação de Dadores de Sangue
(Av. Capitães de Abril)

Fotografia 5.92 - Complexo de ténis, Moita Escola Ténis
Associação, no Parque da Moita

Fotografia 5.93 - Equipamento multiusos, no Parque
da Moita

Fotografia 5.94 - Restaurante Bar Cristinas, com apoio às Piscinas
do Parque

Fotografia 5.95 - Coreto na zona ribeirinha do Parque
da Moita

Fotografia 5.96 - Vista para complexo de Piscinas do Parque da
Zona Ribeirinha

Fotografia 5.97 - Detalhe das piscinas com escorregas,
a partir da esplanada do Restaurante Bar Cristinas
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Fotografia 5.98 - Linha do Sado, vista para norte, da Baixa da
Banheira

Fotografia 5.99 - Linha do Sado, vista para sul, Baixa
da Banheira e Vale da Amoreira

Fotografia 5.100 - Vista para lado nascente da Baixa da Banheira

Fotografia 5.101 - Vista para lado poente da Baixa da
Banheira, Agrupamento de Escolas D. João I

Fotografia 5.102 - Escola EB1 D. João I, R. José Gomes Ferreira

Fotografia 5.103 - Escola EB 2 3 D. João I, vista para
Vale da Amoreira (sul)

Vale da Amoreira
O Vale da Amoreira fica no alinhamento do cone de aproximação da Pista 01. O limite norte desta
localidade fica a cerca de 4 000 m da cabeceira da pista, considerando o prolongamento para sul de
300 m.
Segundo o Censos de 2011 (BGRI 2011), o lugar Vale da Amoreira contava com 10 393 residentes,
3 695 famílias, 912 edifícios clássicos e 4 609 alojamentos. No Vale da Amoreira identificam-se
diversos equipamentos coletivos sob o cone de aproximação à Pista 01, dos quais se destacam os
seguintes:
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Equipamentos Escolares





EB1 /JI do Vale da Amoreira N.º 1 – R. António Botto.
Escola Secundária – Praceta Maria Helena Vieira da Silva.
EB 2,3 do Vale da Amoreira – Bairro Paixro.
EB1 /JI do Vale da Amoreira N.º 2 – R. das Violetas -B.

Lares e Centros de Dia



Centro de Dia e ATL do Vale da Amoreira – Av. Almada Negreiros.
Centro de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira (CRIVA) – Largo das Tílias, Bloco 52/54.

Fotografia 5.104 - Vista do limite norte do lugar Vale da
Amoreira, vista para Av. 1º de Maio.

Fotografia 5.105 - Limite norte de Vale da Amoreira,
R. Bordalo Pinheiro.

Fotografia 5.106 - Setor norte do Vale da Amoreira

Fotografia 5.107 - Centro de Saúde de Baixa da
Banheira, Extensão de Saúde do Vale da Amoreira (R.
Bordalo Pinheiro com R. João Vilarett)

Fotografia 5.108 - Detalhe da Extensão de Saúde do Vale da
Amoreira (R. Bordalo Pinheiro com R. João Vilarett)

Fotografia 5.109 - Equipamento desportivo, Campo
Municipal do Vale da Amoreira
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Fotografia 5.110 - Av. José Almada Negreiros, vista para a
área sul de Vale da Amoreira

Fotografia 5.111 - Centro de Experimentação
Artística, Av. José Almada Negreiros

Fotografia 5.112 - Depósito de água no limite sul de Vale da
Amoreira e concelho da Moita. Freguesia de Santo António
da Charneca, concelho do Barreiro

Fotografia 5.113 - Loteamento com infraestruturas,
no limite noroeste da União das Freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da Amoreira

Fotografia 5.114 - Vista para o setor sudeste da União das
Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira

Fotografia 5.115 - Vista para freguesia de Santo
André, concelho do Barreiro
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5.13.10 FRENTES RIBEIRINHAS E ATIVIDADES NÁUTICAS
Nesta zona do Estuário do Tejo, que abrange os concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo,
localizam-se diversos canais, considerados para todos os efeitos Canais Estreitos (Porto de Lisboa,
S.A.), a saber:








O Canal do Alfeite desde as boias n.º 1 A e 2 A até à bacia de manobra;
O Canal do Barreiro e o Canal da Siderurgia. A entrada do Canal do Barreiro é sinalizada por
um par de boias, a n.º 2B a bombordo e a estibordo pela boia n.º 1B, cruzando de seguida o
Canal do Alfeite entre as boias n.º 3AB e 4AB comuns aos dois canais. O Canal da Siderurgia é o
prolongamento do Canal do Barreiro até à bacia de manobra do cais da Siderurgia;
O Canal do Seixal entre a boia n.º 15B-1S (comum ao Canal do Barreiro) e a Igreja do Seixal;
O Canal da Trindade, Canal secundário aberto no Canal do Seixal, de acesso ao novo terminal
de passageiros da Transtejo, entre os pares de boias n.º 2S-2T/4S-1T e 6T/3T;
O Canal da CUF (QUIMIGAL) e os Canais Terminal de Líquidos e Terminal de Sólidos com início
um pouco a leste do Canal do Alfeite até à bacia de manobra destes últimos;
O Canal do Montijo desde o final do Canal Terminal de Líquidos (LBC-TANQUIPOR) até ao
Montijo.

Na zona de Alcochete, localiza-se o Canal de Alcochete desde a baliza n.º 2 até Alcochete, também
considerado para todos os efeitos Canal Estreito.
Em termos de classificação, os canais foram classificados por 1.º, 2.º e 3.º níveis, a saber:




1º nível - aqueles em que a APL, S.A. é responsável pela manutenção das suas características
físicas e pela monitorização. São os Canais da Barra Sul, de Xabregas, I troço de Cabo Ruivo,
Barreiro e Cala das Barcas;
2º nível - aqueles em que a APL, S.A. é responsável pela monitorização, mas não é responsável
pela manutenção das características físicas. São os Canais de II troço do Cabo Ruivo,
Siderurgia, Seixal, CUF, Terminal de Líquidos, I troço de Montijo e I troço de Cala de Samora;
3º nível - aqueles em que a APL, S.A. não assume responsabilidades pela manutenção nem
pela monitorização. São os Canais da Barra Norte, da Cala do Norte, do Alfeite, Terminal de
Sólidos, II troço de Montijo, da Moita/Alhos Vedros, II troço de Cala de Samora, e Canal de
Alcochete.

A publicação oficial da cartografia hidrográfica à escala 1/5 000 ou inferior, para todo o país e
nomeadamente para o Estuário do Tejo, é da responsabilidade do Instituto Hidrográfico, de acordo
com os artigos n.º 2 a) e n.º 3 do Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, o que não obsta a que tanto a
APL, S.A. como privados façam ou adquiram levantamentos hidrográficos de modo a melhor
conhecerem os fundos. A APL, S.A. tem, nesta área, feito um grande esforço económico para obter a
cartografia mais atualizada85.

85

http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/HIDROGRAFIA/REGULAMENTO_CANAIS).
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Ao nível local também se destaca a importância da relação com o Tejo, que se manifesta em variadas
vertentes. Tal como já referido na Caracterização da Situação de Referência dos fatores ambientais
Recursos Hídricos Superficiais e Sistemas Ecológicos – componente Ecologia Aquática, a pesca
desportiva mobiliza muitos adeptos da área de efeitos diretos, que utilizam as margens dos concelhos
com o Tejo para a prática desta atividade. O Associativismo relacionado com as atividades de pesca
tem uma forte presença nos 4 concelhos ribeirinhos, os quais promovem diversos encontros
desportivos dedicados ao tema.
Para além da pesca desportiva, na área dos efeitos diretos ainda persistem alguns núcleos de
pescadores. A sua importância social tem pouca expressão, mas continua a ser fonte de rendimento
de dezenas de famílias, embora com reduzida expressão em termos de quantidades de pescado
capturado, mas que deve ser valorizada, até como fomento da gastronomia regional (Freitas, Joana T.,
2010).
Na área em estudo os núcleos associados à pesca no interior do Estuário são o núcleo piscatório do
Samouco e o núcleo da Ponta do Mexilhoeiro, no Barreiro. O declínio deste setor tem-se acentuado,
desde finais da década de 90, do século XX.
Na frente ribeirinha da freguesia do Montijo foi inaugurado, em janeiro de 2016, um cais de pesca,
apoiado por fundos comunitários86, destinado a servir uma comunidade local de 16 pessoas que ainda
exerce a atividade de pesca de subsistência. Segundo se apurou localmente, algumas das embarcações
acostadas/fundeadas estão ligadas à atividade de captura de amêijoa.
O cais está dimensionado para a acostagem de 12 a 16 embarcações em simultâneo, incluindo uma
rampa de varadouro para retirar e colocar as embarcações na água e, simultaneamente, efetuar a
manutenção/reparação das embarcações. O cais tem ainda apoios individuais para guardar os
aprestos de pesca assim como instalações sanitárias. A obra permitiu, também, salvaguardar as ruínas
do Moinho de Maré do Meio.
Para o Município do Montijo, o projeto do Cais dos Pescadores enquadra-se na sua pretensão de dar
continuidade à reconversão e requalificação da frente ribeirinha da cidade, sendo simultaneamente
uma obra que permite manter a história e a identidade daquele local, preservando e valorizando o
património e a cultura piscatória do Montijo (DRAPLVT, http://www.draplvt.mamaot.pt/DRAPLVT/
Comunicacao/Noticias/Pages/Cais-dos-Pescadores-no-Montijo.aspx).
Como pedido pela Câmara Municipal do Montijo durante reuniões com ANA, a ANA participará a
construção de um passadiço em madeira, para uso pedonal e de bicicleta, ao longo dos muros da
margem do rio, que ligará o centro da cidade ao Terminal Fluvial do Cais do Seixalinho, com uma
ligação ao Observatório de Aves do Saldanha.
Por seu lado, as atividades náuticas lúdicas ou desportivas também são muito importantes nestes
concelhos ribeirinhos e o associativismo nestas atividades também marca presença significativa nestes
concelhos.

86

O Cais de Pesca do Montijo representa investimento superior a 600 mil euros que conta com o financiamento de quase 495 mil euros do
PROMAR (Programa Operacional Pesca 2013/2017) e um apoio de cerca de 114 mil euros, por parte da autarquia atribuído através de um
protocolo celebrado com a SCUPA (Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldegalense).
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O concelho de Alcochete desenvolve o turismo fluvial para grupos na Fragata Alcatejo, propriedade do
município. No concelho de Alcochete, para além da vertente de náutica fluvial, destaca-se a Praia
Fluvial dos Moinhos, na freguesia de Alcochete, e a Praia Fluvial do Samouco, na freguesia do Samouco
(ver localização das referidas praias no Desenho n.º 3.2 do Volume IV – Anexo Cartográfico; estas
praias não se encontram classificadas, conforme já referido no fator ambiental Recursos Hídricos
Superficiais).
O concelho do Barreiro tem vindo a reabilitar as suas margens e valorização do património ribeirinho,
destacando-se o Clube Naval Barreirense na dinamização das atividades náuticas. No Barreiro também
existe um conjunto de praias fluviais, ainda que não oficialmente reconhecidas (http://www.cmbarreiro.pt/pages/740).
No concelho da Moita, o Clube Náutico Moitense dinamiza diversas atividades náuticas e tem um
elevado número de embarcações tradicionais registadas. Neste concelho também se destaca a Praia
Fluvial do Rosário.
O concelho do Montijo possui esteiros navegáveis e as freguesias ribeirinhas, nomeadamente a
freguesia do Montijo, no trajeto junto ao rio vulgarmente conhecido por bairro dos pescadores, possui
um conjunto urbanístico simples, mas típico de uma antiga aldeia de pescadores e conserva um
património ligado ao rio.
No eixo ribeirinho – Montijo/Afonsoeiro/Sarilhos Grandes existem diversas atrações turísticas
associadas às atividades náuticas fluviais, possibilitando a prática de canoagem, remo, vela, pesca
desportiva, entre outras.
O concelho da Moita promove também a realização de passeios no Tejo e tem muita tradição nas
atividades náuticas com embarcações tradicionais. No concelho da Moita, também se destaca a Praia
Fluvial do Rosário (ver localização no Desenho n.º 3.2 do Volume IV – Anexo Cartográfico).
O Regulamento da Pesca nas Águas Interiores não Oceânicas do Rio Tejo, publicado pela Portaria n.º
569/90, de 19 de julho, com as alterações subsequentes e republicação na Portaria n.º 85/2011, de 25
de fevereiro, define as normas reguladoras do exercício da pesca (profissional e lúdica) e prática de
mergulho.
Este regulamento estabelece que é proibida a atividade de pesca, profissional ou lúdica, nas águas
Interiores não Oceânicas do Rio Tejo, seja qual for o engenho ou arte empregue, nos seguintes canais
de navegação presentes na Área dos Efeitos Diretos do Aeroporto do Montijo: (1) Canal do Alfeite; (2)
Canal do Barreiro, incluindo o Canal da Siderurgia; (3) Canal do Seixal, incluindo o Canal da Trindade;
(4) Canal da CUF/Quimigal, incluindo os Canais do Terminal de Líquidos e Terminal de Sólidos; (5)
Canal do Montijo; (6) Canal de Alcochete (Edital N.º 1/2017 da Capitania do Porto de Lisboa).
As atividades de natureza desportiva ou cultural que ocorram em áreas de jurisdição marítima estão
reguladas, entre outros, no Edital N.º 1/2017 da CPL, do qual se destaca o que concerne à prática de
náutica de recreio na área de efeitos diretos do Aeroporto do Montijo. Assim, a prática de windsurf,
motas de água e pranchas motorizadas (jet ski) no Rio Tejo está condicionada ao cumprimento das
seguintes disposições: i) só é permitida durante o período diurno, até uma hora antes do pôr-do-sol; ii)
no caso das pranchas de Windsurf, estas têm que dispor de vela com tela transparente que permita a
visibilidade para sotavento; iii) é permitida nos seguintes troços marginais:
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Extremo SW da Base Aérea do Montijo (φ= 38º 41.41’ N e L= 009º 02.95’ W) / Ponte-cais de
Alcochete (até uma distância máxima de 500 metros da margem), e numa área compreendida
entre as seguintes marcas: Boia N4 da Cala do Norte ou da Póvoa; Boia B3 da Cala das Barcas
ou do Sul; Baliza n.º 2 do Canal de Alcochete; Ponte Cais de Alcochete; Boia S1 da Cala de
Samora; Ponta do molhe Sul da marina do Parque das Nações.

Nas fotos seguintes complementam-se alguns aspetos da diversidade das frentes ribeirinhas
concelhias, nos quatro concelhos da área dos efeitos diretos.

Fotografia 5.108 - Areal da Praia Fluvial do Moinho,
freguesia e concelho de Alcochete

Fotografia 5.109 - Praia Fluvial do Moinho, freguesia e
concelho de Alcochete

Fotografia 5.110 - Praia Fluvial do Samouco, vista para a BA6
(poente)freguesia do Samouco e concelho de Alcochete

Fotografia 5.111 - Praia Fluvial do Samouco, vista para
nascente, freguesia e concelho de Alcochete

Fotografia 5.112 – Núcleo Piscatório do Samouco, freguesia
do Samouco, concelho de Alcochete

Fotografia 5.113 – Núcleo Piscatório da Ponta do
Mexilhoeiro, freguesia e concelho do Barreiro
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Fotografia 5.114 – Terminal Fluvial do Barreiro, freguesia e
concelho do Barreiro

Fotografia 5.115 – Vista para Ponta do Mexilhoeiro,
freguesia e concelho do Barreiro

Fotografia 5.116 – Praia do Rosário (vista para sul),
freguesia Gaio-Rosário, concelho da Moita

Fotografia 5.117 - Praia do Rosário (vista para norte,
freguesia Gaio-Rosário, concelho da Moita

Fotografia 5.118 – Frente ribeirinha da freguesia da Moita,
concelho da Moita

Fotografia 5.119 – Cais fluvial com embarcações
tradicionais, freguesia e concelho da Moita

Fotografia 5.120 – Frente ribeirinha da freguesia e concelho
do Montijo

Fotografia 5.121 – Vista para Cais de Pesca do Montijo,
freguesia e concelho do Montijo
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Fotografia 5.122 – Vista para CM do Montijo, freguesia e
concelho do Montijo

Fotografia 5.123 – Vista para frente ribeirinha da freguesia
de Afonsoeiro, concelho do Montijo

5.13.11 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO
No que respeita à componente socioeconómica a análise da evolução da situação de referência na
ausência do Projeto teve em consideração, numa lógica de continuidade metodológica, quatro
dimensões de análise: i) demografia e emprego; ii) atividades económicas e especialização produtiva;
iii) competitividade e internacionalização; iv) qualidade de vida, estrutura urbana e povoamento.
Ao nível da demografia e emprego, na ausência do Projeto, não se preveem alterações significativas
nas atuais dinâmicas demográficas e ocupacionais nos quatro concelhos da área dos efeitos diretos
nem no concelho de transferência, de acordo com as previsões apresentadas no subcapítulo 5.13.3.
Assim, para Alcochete e Montijo perspetiva-se que dinâmicas demográficas se mantenham positivas,
acompanhando os atuais níveis de emprego e de desemprego. Por seu lado, Barreiro e Moita tenderão
a acentuar a regressão populacional em curso, muito em parte, devida ao declínio significativo de
atividades económicas, principalmente do setor industrial, com redução do emprego e aumento do
desemprego e indução de dinâmicas demográficas e migratórias (dentro e para fora do país).
Relativamente às atividades económicas e especialização produtiva, os quatro concelhos da área dos
efeitos diretos tiveram uma presença industrial muito expressiva no conjunto do Arco Ribeirinho Sul,
tendo sido mais significativa no Barreiro. O declínio de algumas atividades industriais com forte
presença local, tais como a indústria química no Barreiro, a pequena reparação naval na Moita e a
corticeira no Montijo, teve efeitos negativos nas atividades económicas e na especialização produtiva.
Nos últimos anos a região tem conseguido captar algumas atividades económicas e denota-se alguma
especialização produtiva na área logística, sendo disso exemplo o concelho de Alcochete.
Na ausência do projeto não se prevê alterações significativas nos padrões de especialização produtiva,
perspetivando-se a manutenção no declínio de algumas atividades económicas mais tradicionais, a
favor da concentração em grandes áreas comerciais. Admite-se que possa ocorrer alguma dinâmica na
ocupação do Parque Empresarial do Barreiro, com instalação de algumas novas instalações industriais.
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A competitividade e internacionalização comporta três dimensões territoriais de análise, com efeitos
muito dissemelhantes: on site, regional e nacional. Ao nível local (on site) a situação atual não deverá
registar alterações, mantendo-se o status quo atual. A nível regional e nacional perspetiva-se a
redução da competitividade aeroportuária na Região Lisboa, decorrente da incapacidade de
acomodação do acréscimo previsto de tráfego aéreo, agravado pelo facto do AHD - Lisboa já estar a
operar no limite. Estes dois aspetos tenderão a desviar tráfego aéreo internacional para os outros
aeroportos nacionais e/ou para fora do país, com reflexos económicos e sociais negativos para a
região e país.
Ao nível da qualidade de vida, estrutura urbana e povoamento a projeção da situação de referência na
ausência de Projeto, face à ótica local de implantação do Projeto, aponta para a tendência de
continuidade do status quo atual na área dos efeitos diretos, perspetivando-se a manutenção das
atuais características de estrutura urbana e povoamento. Relativamente à projeção da qualidade de
vida, na dimensão rendimento das famílias, não se perspetivam alterações nos padrões atuais,
mantendo-se ou agravando-se a disparidade no poder de compra dentro da AML.
Relativamente a parâmetros ambientais de qualidade de vida (considerados em sede própria), a não
realização do projeto irá manter o status quo atual, mantendo-se os atuais níveis de afetação da
qualidade de vida das populações localizadas a sul do canal do Montijo, por via da presença industrial
remanescente no Barreiro/Lavradio e pelo funcionamento da BA6.

5.14 SAÚDE HUMANA
5.14.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Saúde Humana é um fator de análise nos EIA que foi introduzido especificamente pela Diretiva
2014/52/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, recentemente transposta
para o direito nacional pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que altera e republica o
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro.
Devido a ser uma transposição recente, foram também recentemente criados grupos de trabalho no
domínio da Saúde Humana para produzirem recomendações específicas das matérias e análises a
serem integradas nos EIA, neste domínio.
Deste modo, optou-se por realizar uma pesquisa bibliográfica e por selecionar os documentos de
referência que se consideraram mais ajustados, nomeadamente os produzidos a nível da União
Europeia e pela OMS - Organização Mundial de Saúde.
De acordo com o documento da União Europeia (UE): “Environmental Impact Assessment of Projects.
Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as
amended by 2014/52/EU). European Union. 2017”, a saúde humana é um fator muito abrangente que
é muito dependente do Projeto propriamente dito.
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Segundo este referencial, a saúde humana deve ser considerada no contexto de outros fatores
incluídos no Artigo 3(1) da Diretiva de AIA87 e, por conseguinte, no contexto de outras questões da
saúde relacionadas com o ambiente, como sejam:
i) Os efeitos na saúde humana causados pela libertação de substâncias tóxicas no ambiente;
ii) Os riscos para a saúde decorrentes dos riscos mais relevantes associados ao Projeto,
identificados no âmbito da Análise de Risco de Acidentes Graves envolvendo Substâncias
Perigosas constante do EIA;
iii) As alterações nas condições de vida, identificadas no âmbito da componente da
Socioeconomia do EIA;
iv) Os efeitos causados pelas alterações nos vetores de doença causados pelo Projeto;
v) Os efeitos em grupos vulneráveis;
vi) A exposição ao ruído do tráfego ou aos poluentes atmosféricos.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1946) a saúde é definida como “um estado de
completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções e enfermidades”.
Atendendo às características particulares do Projeto em causa – o Aeroporto do Montijo -,
nomeadamente: (a) às substâncias perigosas que se prevê sejam utilizadas; (b) às alterações que se
perspetivam venham a ocorrer ao nível do ambiente sonoro e qualidade do ar ambiente para a
população em geral; e c) à afetação de grupos particularmente sensíveis como sejam pacientes
hospitalizados, crianças e idosos, a avaliação dos impactes do Projeto na saúde humana é efetuada
tendo os referidos alvos como principal objeto de análise, incidindo em termos específicos nos efeitos
na saúde humana decorrentes da qualidade do ar e do ruído induzidos pelo Projeto.
Nesta perspetiva, é identificada a situação atual em matéria de saúde humana atendendo à situação
de referência em matéria de qualidade do ar e de ambiente sonoro na área do Projeto relevante. Na
mesma medida, são posteriormente identificadas, para a avaliação dos respetivos impactes, as
potenciais alterações na saúde humana motivadas pelas alterações previstas na qualidade do ar e nos
níveis sonoros na Área de Estudo definida.

5.14.2 QUALIDADE DO AR E SAÚDE HUMANA
5.14.2.1 ENQUADRAMENTO
O estudo na vertente da qualidade do ar tem como objetivo principal a avaliação de eventuais riscos
decorrentes do normal funcionamento do futuro Aeroporto do Montijo sobre a saúde da população na
Área de Estudo, através da aplicação de métodos descritos na literatura científica e utilizados por
entidades internacionais de reconhecida capacidade.
O âmbito e abordagem metodológica nesta vertente incluem o seguinte:



87

Caracterização da situação de saúde local;
Avaliação dos eventuais riscos para a saúde humana decorrentes do funcionamento do futuro
Aeroporto do Montijo em análise; a avaliação efetuada é limitada exclusivamente às emissões
atmosféricas modeladas na componente de Qualidade do ar;

b) Biodiversidade; c) Terra, solo, água, ar e clima; d) Bens materiais, património cultural e paisagem; e) Interação entre os fatores referidos
nas alíneas a) a d)
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Justificação da necessidade ou não de desenvolvimento de um programa de monitorização
específico para as exposições avaliadas.

São ainda de referir as seguintes limitações ao estudo realizado nesta vertente:




Dada a natureza desta componente não são incluídos quaisquer aspetos relacionados com a
saúde ocupacional;
A avaliação encontra-se limitada à avaliação dos impactes diretos dos poluentes modelados a
nível da qualidade do ar, na saúde (i.e., somente é avaliada a via de exposição inalatória);
Os poluentes considerados são os seguintes:
o NO2 – Dióxido de azoto;
o PM10 – Partículas de 10 micra (µm) de diâmetro;
o PM2,5 – Partículas de 2,5 micra (µm) de diâmetro;
o Benzeno (composto de estrutura aromática).

5.14.2.2 METODOLOGIA
Embora muitos países europeus utilizem avaliações de risco para a saúde como uma ferramenta de
apoio à decisão em projetos ambientais, não existe atualmente uma orientação técnica da União
Europeia (UE) que proponha uma metodologia harmonizada para este efeito. A nível nacional,
também não existem atualmente orientações técnicas para este efeito. Deste modo, a avaliação dos
impactes na saúde a partir da exposição às partículas (PM10 e PM2,5) e NO2 foi efetuada com base na
metodologia da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a avaliação dos impactes na saúde devidos
à poluição atmosférica (WHO, 201688), recorrendo ao modelo AirQ+, 2016). No que diz respeito ao
poluente Benzeno, foi utilizada a metodologia harmonizada pela Agência de Proteção Ambiental dos
Estados Unidos da América (US-EPA).
Estes métodos não requerem contacto direto com a população em estudo, e permitem uma avaliação
quantitativa rápida dos potenciais impactes sobre a saúde da comunidade após a exposição aos
poluentes na Área em Estudo.
A população avaliada neste estudo refere-se aos concelhos de Montijo, Alcochete, Moita e Barreiro,
concelhos que foram avaliados na componente da Qualidade do Ar (capítulo 0). Apesar de, nesta
componente, o domínio de análise ter sido mais abrangente, incluindo ainda outros concelhos,
considerou-se para efeitos deste estudo na componente da saúde humana, que seria suficiente e
adequado considerar exclusivamente a população nas zonas mais próximas do futuro Aeroporto do
Montijo por ser aquela que é potencialmente afetada a este nível, atendendo aos resultados das
estimativas de concentrações futuras de poluentes na atmosfera.
Os dados demográficos e de saúde foram obtidos a partir do Instituto Nacional de Estatística (INE).
As concentrações de poluentes no ar ambiente correspondem às obtidas para a componente de
Qualidade do Ar.
A metodologia de avaliação de risco para a saúde pública desenvolve-se em três fases distintas:
i)

Avaliação da relação dose-resposta: processo que estima a relação entre uma dada dose ou
nível de exposição a uma dada substância/poluente, e a incidência e gravidade de um dado
efeito;

88

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2016/health-risk-assessment-of-airpollution.-general-principles-2016
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ii) Avaliação da Exposição: processo que estima as concentrações/doses às quais os seres
humanos estão ou podem vir a estar expostos;
iii) Caracterização do Risco: processo que estima a incidência e a gravidade de efeitos adversos
que poderão ocorrer numa população humana devido à exposição, atual ou projetada, a uma
dada substância.
5.14.2.2.1 AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DOSE-RESPOSTA
A avaliação da relação dose-resposta descreve a relação entre a exposição a um dado poluente e a
incidência de um efeito adverso sobre a saúde. São utilizados limiares numéricos para descrever estas
relações. Estes limiares são obtidos de estudos epidemiológicos ou de dados de toxicologia animal.
Os limiares numéricos utilizados (ver Volume III - Anexo 11.1) no presente estudo, em concreto para as
PM10, PM2,5, NO2 e Benzeno, são aqueles para os quais se admite que a exposição ocorre sem se
verificarem efeitos adversos sobre a saúde de populações humanas, incluindo indivíduos sensíveis.
Estes limiares foram obtidos das seguintes fontes:



As orientações sobre a qualidade do ar para a Europa da OMS (WHO, 201789);
A base de dados “IRIS database” da US-EPA.

IMPACTES DAS PM10 E PM2,5 NA SAÚDE
As PM10 e PM2,5 correspondem a partículas inaláveis de dimensões suficientemente reduzidas para
penetrar a região torácica do sistema respiratório. Os efeitos na saúde resultantes das PM inaláveis
estão bem documentados. Estes devem-se à exposição a curto-prazo (horas, dias) e a longo-prazo
(meses, anos) e incluem:



Morbidade respiratória e cardiovascular, como o agravamento de doenças como a asma,
outros sintomas respiratórios e aumento dos internamentos hospitalares;
Mortalidade devido a doenças cardiovasculares e respiratórias e cancro do pulmão.

Os grupos suscetíveis com doença pulmonar ou cardíaca pré-existentes, bem como os idosos e
crianças, são particularmente vulneráveis.
Não existem evidências de um nível seguro de exposição ou de um limite abaixo do qual não ocorrem
efeitos adversos para a saúde. A exposição é omnipresente e involuntária, aumentando o significado
desse determinante da saúde.
IMPACTES DO NO2 NA SAÚDE
O principal efeito do NO2 é a maior probabilidade de incidência de problemas respiratórios. O dióxido
de azoto provoca a inflamação do revestimento dos pulmões e pode reduzir a imunidade às infeções
pulmonares e, consequentemente causar problemas como sibilos, tosse, resfriados, gripe e bronquite.
Níveis elevados de dióxido de azoto podem ter impactes significativos em pessoas com asma porque
podem causar ataques mais frequentes e intensos. As crianças com asma e os idosos com doença
cardíaca correm maior risco.

89

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2017/evolution-of-who-air-qualityguidelines-past,-present-and-future-2017
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IMPACTES DO BENZENO NA SAÚDE
O principal efeito do Benzeno resultante da exposição a longo-prazo ocorre no sangue. O Benzeno
provoca efeitos nocivos na medula óssea e pode causar uma redução de glóbulos vermelhos,
resultando em anemia. Pode também causar sangramento excessivo e pode afetar o sistema
imunitário, aumentando a probabilidade de infeção (efeito não cancerígeno).
A exposição prolongada a elevados níveis de Benzeno no ar pode causar leucemia (efeito de cancro).
5.14.2.2.2 AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
As concentrações no ar dos poluentes estudados foram obtidas a partir dos modelos de dispersão da
componente da Qualidade do Ar.
As equações e os valores padrão utilizados para quantificar a exposição por inalação são apresentados
no Volume III - Anexo 11.2.
Em resumo, a metodologia da OMS avalia o impacte sobre a população em geral (incluindo a
população sensível). Por seu turno, a metodologia da EPA avalia o risco em adultos e crianças,
separadamente.
5.14.2.2.3 CARACTERIZAÇÃO DO RISCO
A caracterização do risco prevê um efeito na saúde tendo em consideração a exposição e a doseresposta.
O método da OMS utilizado no presente estudo prevê o cálculo do número de óbitos atribuíveis ou
casos de doença, resultantes de efeitos específicos na saúde, devido à exposição a uma concentração
específica de um poluente no ar ambiente.
Foi utilizado o software AirQ+ da OMS para o cálculo dos riscos associados à exposição a PM2,5, PM10
e NO2. Este constitui a atual ferramenta de cálculo da Organização utilizada para estimar o número de
mortes associadas a poluentes atmosféricos, tal como se pode verificar no site da WHO Europe Air
Quality - http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality. Esta é
também a ferramenta selecionada para a tomada de decisão em matéria de política de qualidade do
ar, tornando-a muito apropriada para utilização em estudos de impacte ambiental (EIA).
Para o modelo AirQ+ são necessários os seguintes parâmetros de entrada para calcular as mortes
associadas a um poluente específico:





População (número de habitantes) na Área de Estudo;
Taxa de incidência de efeitos adversos (i.e. 1 094 para as mortes totais – listadas na Tabela
4.144);
Concentração de poluente;
Risco relativo de efeitos adversos para um dado poluente (listado no Anexo 11 – Anexo 11.1,
Tabela III.11.1.2 para as PM10, por exemplo).
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As equações utilizadas no modelo encontram-se explicitadas nos Manuais de orientação do Modelo
AirQ+ da OMS cujo download pode ser efetuado no sítio da Internet da OMS. É seguidamente
apresentado um exemplo:

No caso da exposição ao Benzeno, o Método da US-EPA calcula o risco de cancro e o risco de não
cancro. Para a exposição por inalação a compostos carcinogénicos, as estimativas de risco representam
a probabilidade acrescida de um indivíduo vir a desenvolver cancro no decurso da sua vida, como
resultado da exposição específica a esse agente (ver Equação 1, no Volume III - Anexo 11.3).
Verifica-se, atualmente, alguma discordância entre os peritos sobre qual é o método mais apropriado
para calcular potenciais efeitos “não-cancro” devidos a exposição inalatória prolongada. Atualmente
utilizam-se dois métodos para calcular o quociente de perigo devido a inalação - “inalation hazard
quotient” (HQ), valor utilizado pelos peritos na gestão de risco para decidir se é provável que a
exposição possa produzir um efeito adverso “não-cancro”. Para qualquer um dos métodos, assume-se,
em regra, que se este valor é inferior à unidade, não é provável que possam ocorrer efeitos adversos
mesmo em populações sensíveis; se o seu valor se situa entre 1 e 10 poderão ocorrer efeitos em
indivíduos sensíveis; enquanto valores de HQ superiores a 10 exigem uma interpretação mais
elaborada.
No presente estudo utilizam-se ambos os métodos para o cálculo do valor de HQ (Equações 2 e 3, no
Volume III - Anexo 11.3).
A metodologia utilizada no presente EIA é considerada o "estado da arte" das avaliações de impacte
na saúde. A fundamentação de que esta constitui a melhor metodologia disponível é descrita na
recente publicação (2017) da OMS “Evolution of WHO air quality guidelines: past, present and future” http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/331660/Evolution-air-quality.pdf?ua=1. Este
documento apresenta a trajetória seguida em matéria de qualidade do ar e saúde, desde os primeiros
manuais publicados em 1957 até às diretrizes de qualidade do ar que servem de referência no
desenvolvimento das políticas de gestão de qualidade do ar interior em muitos países.
É possível verificar que em relatórios mais antigos, como é o caso do seguinte: “Critérios de qualidade
do ar e guias para poluentes atmosféricos urbanos que foram produzidos em 1972”, os parâmetros
SO2 e PM são avaliados em conjunto. No entanto, em diretrizes mais recentes de qualidade do ar,
como é o caso do Relatório de diretrizes de qualidade do ar para a Europa, segunda edição (Gabinete
Regional da OMS para a Europa, 2000) e as orientações de qualidade do ar mais atualizadas:
Atualização global de 2005 (Gabinete Regional da OMS para a Europa, 2006a), a avaliação do SO2 e PM
é já realizada separadamente. Por este motivo, foi esta a metodologia seguida no EIA, não tendo sido
efetuada esta avaliação.
No entanto, pode referir-se que na presença em co-exposição de poluentes que são sinérgicos, como
as PM e o SO2, os indivíduos mais sensíveis provavelmente irão ser afetados pelos impactes na saúde
mais cedo e também é provável que o efeito na saúde esteja mais próximo dos valores com maior
nível de confiança.
622

5.14.2.3 INDICADORES DA SAÚDE
O estado atual de saúde da população residente na Área de Estudo foi avaliado com base nos
indicadores tradicionalmente utilizados para avaliar a saúde da população.
Os dados utilizados foram os do ano 2015, uma vez que os dados de 2016 relativos aos óbitos e suas
causas, não estão disponíveis e na componente de Qualidade do Ar, o ano de referência foi também o
de 2015.
Os dados demográficos estatísticos oficiais para a Área de Estudo (concelhos de Montijo, Alcochete,
Moita e Barreiro) indicam que em 2015 a população residente era 215 497 habitantes, sendo cerca de
16% com idades inferiores a 15 anos e aproximadamente 20% com idades superiores a 65 anos.
Apesar de o concelho do Montijo estar dividido em cinco freguesias, apenas três (União de Freguesias
de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia, União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro e Freguesia de
Sarilhos Grandes) são consideradas potencialmente impactadas pelo Projeto em análise. A população
destas três freguesias corresponde a 89% da população total do concelho do Montijo. Em 2015 a
população residente nestas três freguesias é estimada em 49 086 residentes. Assim, a população
residente estimada para a Área de Estudo considera-se de 209 430 residentes.
Tal como indicado na Tabela 5.155, a taxa de natalidade nos quatro concelhos é superior à taxa
nacional. A taxa de mortalidade é inferior à taxa nacional nos concelhos de Alcochete e Montijo, mas
superior nos concelhos de Barreiro e Moita. A taxa de mortalidade infantil é superior à taxa nacional
nos concelhos do Barreiro, Moita e Montijo.
Tabela 5.155 – Indicadores de Saúde e Demográficos, 2015 (INE 2017)
TAXA DE
NATALIDADE

TAXA DE
MORTALIDADE
TOTAL

TAXA DE
MORTALIDADE:
INFANTIL

‰

‰

‰

112

8,3

10,5

3,1

933

10,1

9,7

3,3

18 807

147

8,5

8,1

2,1

76 433

2100

8,8

12,4

3,6

65 104

1178

8,5

11

3,7

158

10,9

9,8

4,3

POPULAÇÃO
RESIDENTE

DENSIDADE
POPULACIONAL

Hab

Hab/km

Portugal

10 341 330

AML

2 812 678

Alcochete
Barreiro
Moita

LOCAL

Montijo

55 153

(1)

2

AML – Área Metropolitana de Lisboa
(1)

A estimativa da população no ano de 2015 para as freguesias que serão potencialmente impactadas pelo Projeto – União de Freguesias
de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia, União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, e Freguesia de Sarilhos Grandes - é de 49 086
residentes.

As três principais causas de mortalidade para a Área de Estudo (Tabela 5.156) são também aplicáveis
para o resto do País e correspondem a:




Doenças do aparelho circulatório;
Tumores malignos;
Doenças do aparelho respiratório.

Tabela 5.156 – Taxas de Mortalidade Padronizada (%000), 2015 (INE 2017)
INDICADOR
Doenças do

PORTUGAL

AML

ÁREA DE
ESTUDO

ALCOCHETE

BARREIRO

MOITA

MONTIJO

312,1

305,3

309,05

239,27

341,48

303

295,54
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PORTUGAL

AML

ÁREA DE
ESTUDO

ALCOCHETE

BARREIRO

MOITA

MONTIJO

Tumores
(neoplasmas)
malignos

257,15

265,44

254,30

127,61

302,23

280

201,26

Doenças do
aparelho
respiratório

130,03

97,67

121,58

95,71

142,61

121

101,54

Todas as causas de
morte

1049,57

970,82

1093,75

808,21

1246,84

1098,24

973,66

INDICADOR
aparelho
circulatório

Não estão disponíveis, para acesso do público em geral, dados sobre admissões hospitalares para a
Área de Estudo. Por este motivo, foram utilizados os dados padrão da OMS constantes das tabelas do
Volume III - Anexo 11.1.

5.14.2.4 AVALIAÇÃO DE RISCOS PARA A SAÚDE
Neste subcapítulo são apresentados os resultados dos impactes/riscos atuais na saúde associados à
exposição a PM10, PM2,5, NO2 e Benzeno para o cenário de referência (i.e. 2015).
As concentrações no ar ambiente utilizadas são as apresentadas no Subcapítulo 5.12.2.4, relativo à
Qualidade do ar, e sistematizadas na Tabela 5.157. Estes valores correspondem à média das
concentrações obtidas nos quatro concelhos analisados.
Tabela 5.157 – Concentração de poluentes no ar ambiente na Área de Estudo: Situação de Referência
POLUENTE ATMOSFÉRICO

VALOR MÉDIO
3
(µg/m )

PM10
(Médias anuais)

24,68

PM10
(Máximas das médias diárias)

30,08

PM2,5
(Médias anuais)

13,26

NO2
(Máximas das médias horárias)

86,00

NO2
(Médias anuais)

25,99

Benzeno
(Médias anuais)

0,31

Os impactes na saúde atribuídos à exposição às partículas (PM10 e PM2,5), ao NO2 e ao Benzeno,
durante o ano de referência, foram estimados com base nas concentrações apresentadas na Tabela
5.157 e os valores padrão de risco relativo apresentados no Volume III - Anexo 11.1.
PM10
Na Tabela 5.158 encontra-se ilustrado o impacte cumulativo na saúde da exposição às PM10 na Área
de Estudo, considerando uma população residente de 209 430 habitantes.
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Durante o período de referência estima-se que tenham ocorrido cerca de 34 óbitos no total, 17 óbitos
associados a problemas cardiovasculares e 3 associados a problemas respiratórios, potencialmente
relacionados com exposição a PM10 na Área de Estudo. Também se estima que durante este ano
tenham sido admitidos cerca de 42 e 16 casos hospitalares por doença respiratória e cardiovascular,
respetivamente.
Para o mesmo período de referência na Área de Estudo, estima-se que o número de casos atribuíveis à
exposição a PM10, por 100 000 habitantes, tenha sido de cerca de 16 óbitos no total, cerca de 7 óbitos
devido problemas cardiovasculares e cerca de 1 óbito por problemas respiratórios. Em relação às
admissões hospitalares, estima-se que cerca de 20 casos tenham sido derivados de doença respiratória
e cerca de 7 casos de doença cardiovascular.
Tabela 5.158 – Estimativa do Impacte na Saúde: Exposição às PM10
CASOS DE MORTALIDADE E MORBIDADE
(Intervalo de Confiança 95%)

INDICADOR

Número estimado de casos atribuíveis

Número estimado de casos atribuíveis por
100 000 habitantes expostos

Mortalidade Total *

34
(28 - 39)

16,08
(13,49 – 18,65)

Mortalidade
Cardiovascular

17
(10 – 37)

7,89
(4,95 – 17,49)

Mortalidade Respiratória

3
(2 – 108)

1,56
(1,05 – 4,64)

Admissões Hospitalares
Doença respiratória

42
(25- 58)

20,00
(12,06 – 27,87)

16
(11 - 12)
* Tendo por base a taxa mortalidade da área de estudo, 1094 %000.
Admissões Hospitalares
Doença cardiovascular

7,77
(5,21 – 11,16)

PM2,5
Os níveis atuais de PM2,5 são relativamente baixos e a proporção de PM2,5/PM10 é inferior a 0,54,
levando ao pressuposto de que as PM10 são o poluente mais propenso a afetar a saúde humana.
Os impactes na saúde humana associados às PM2,5 são apresentados na tabela seguinte, para a
população residente e por 100 000 habitantes. Durante o período de referência, estima-se que as
PM2,5 atuais possam ter contribuído para 10 óbitos prematuros (4,72 casos per 100 000 habitantes).

Tabela 5.159 – Estimativa do Impacte na Saúde: Exposição às PM2.5
CASOS DE MORTALIDADE
(Intervalo de Confiança 95%)

INDICADOR

Mortalidade Total

Número estimado de casos atribuíveis

Número estimado de casos atribuíveis por
100 000 habitantes expostos

10
(7 – 12)

4.72
(3,47 – 5,96)
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NO2
Os impactes na saúde humana associados à exposição a curto-prazo e longo-prazo ao NO2 são
apresentados na Tabela 5.160 e Tabela 5.161, respetivamente. Durante o período de referência,
estima-se que a exposição a concentrações máximas de NO2 possa ter contribuído para 52 mortes e 30
internamentos hospitalares por doenças respiratórias, na população residente. Por 100 000
habitantes, estima-se que possam ter ocorrido cerca de 24 óbitos e cerca de 14 admissões em
hospital.
Estima-se também que a exposição diária contínua aos níveis de NO2 possa ter contribuído para cerca
de 60 óbitos por 100 000 habitantes.
Tabela 5.160 – Estimativa do Impacte na Saúde: Exposição ao NO2 – Curta duração
CASOS DE MORTALIDADE E MORBIDADE
(Intervalo de Confiança 95%)

INDICADOR

Número estimado de casos
atribuíveis

Número estimado de casos atribuíveis por
100 000 habitantes expostos

Mortalidade Total

52 (31 – 58)

24,65 (14,85 – 27.86)

Admissões Hospitalares Doença
respiratória

30 (0 – 75)

14.27 (0 – 35.80)

Tabela 5.161 – Estimativa do Impacte na Saúde: Exposição ao NO2 – Longa duração
CASOS DE MORTALIDADE
(Intervalo de Confiança 95%)

INDICADOR

Número estimado de casos
atribuíveis

Número estimado de casos atribuíveis por
100 000 habitantes expostos

127 (60-193)

60,61 (28,88 – 91,98)

3 (0 – 7)

1,59 (0 – 3,16)

Mortalidade Total
Mortalidade Cardiovascular

Benzeno
O risco de cancro associado à exposição ao benzeno é apresentado na Tabela 5.162. Na Área de
Estudo, o risco de cancro é de 2,1 x 10-7 para os adultos e de 9,3 x 10-8 para as crianças residentes.
Estes valores são indicativos de um risco aceitável.
Na Tabela 5.163 são apresentados os resultados do risco de não-cancro devido à exposição crónica ao
benzeno. Esta estimativa revela um risco aceitável para adultos e crianças na Área de Estudo com HQ
muito inferior a 1.
Tabela 5.162 – Estimativas do Risco de Cancro por exposição direta por Benzeno
Car
(ug/m3)

ADI Cancro
(mg/kg/dia)

0,306

2,7 x 10

-5

2,1 x 10

-7

1,2 x 10

-5

9,3 x 10

-8

Adulto residente
Criança residente

Car – Concentração anual de Benzeno no ar
ADI – Média diária de Benzeno na inalação

626

Risco de Cancro

Tabela 5.163 – Estimativas do Risco (Não-cancro) por exposição direta por Benzeno
ADI Não Cancro
(Método 1)
(ug/m3)
Adulto
residente
Criança
residente

ADI Não Cancro
(Método 2)
(mg/kg/dia)
6,3 x 10

3,1 x 10

-5

HQ
(Método 1)

HQ
(Método 2)

0,01

0,01

0,01

0,02

-1

1,4 x x10

-4

ADI – Média diária de Benzeno na inalação

5.14.3 SAÚDE HUMANA - RUÍDO
5.14.3.1 ENQUADRAMENTO
Na caracterização da situação de referência relativa ao Ambiente Sonoro (constante do subcapítulo
5.10.6.1) foi efetuado o respetivo enquadramento e avaliação da situação atual na Área de Estudo
considerada, a qual foi definida de modo a integrar a área de influência do futuro Aeroporto do
Montijo e dos respetivos Acessos Rodoviários, de forma a permitir a identificação e avaliação dos
impactes ambientais do Projeto.
No fator Saúde Humana relacionada com o Ruído efetua-se a caracterização da situação atual para a
Área de Estudo identificando-se os potenciais efeitos negativos na saúde decorrentes da exposição ao
ruído da população residente na Área de Estudo e sua envolvente, conforme caracterização acústica
efetuada no fator Ambiente Sonoro. A caracterização efetuada integra a avaliação do risco para saúde
humana devido à exposição ao ruído atual.

5.14.3.2 REQUISITOS E DIRETRIZES INTERNACIONAIS
A bibliografia existente é consensual no que respeita à existência de riscos para a saúde humana
decorrentes da exposição ao ruído.
Como já apresentado para o fator ambiental Ambiente Sonoro, em 5.11.2.2, existem diversos
documentos guia a nível internacional que fornecem diretrizes e estabelecem valores limite de
referência/valores guia relativamente ao ruído ambiente de modo a garantir a proteção da saúde
humana, sendo os mais relevantes os seguintes:
1) Guidelines for community noise. World Health Organization (WHO)90. 1999;
2) Night Noise Guidelines for Europe. World Health Organization (WHO). 2009;
3) EEA Technical Report No 11/2010. Good practice guide on noise exposure and potential health
effects. European Environment Agency. 2010;
4) Guidance for Evaluating Human Health Impacts in Environmental Assessment: Noise. Health
Canada. 2017;
5) Environmental Noise Guidelines for the European Region. World Health Organization (WHO).
Regional Office for Europe. 2018.

90

Organização Mundial de Saúde (OMS). Serviço Regional para a Europa
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Os efeitos na saúde humana devidos ao ruído mais relevantes que são referidos na bibliografia,
incluem os seguintes: incomodidade, perturbações do sono, interferência com a compreensão do
discurso oral, perda de audição, efeitos cardiovasculares e hipertensão, e dificuldades cognitivas,
tendo em conta as respetivas relações dose-efeito.
No que respeita aos impactes na saúde humana devidos à exposição ao ruído específico de diferentes
fontes sonoras, como aviões, rodovias ou ferrovias, etc., os referenciais bibliográficos existentes,
incluindo os já salientados, descrevem as suas particularidades concretas, e os valores limite de
exposição (valores guia) a considerar em cada caso, com base nas relações dose-resposta para vários
parâmetros indicadores da saúde humana.
De acordo com o Documento 4) “Guidance for Evaluating Human Health Impacts in Environmental
Assessment: Noise. Health Canada. 2017”, abaixo do limite de exposição que provoca danos biológicos
ao ouvido, o ruído pode causar potenciais impactes na saúde humana, tais como perturbações do sono
e/ou causar elevada incomodidade de longo prazo. Os potenciais impactes dependem da interferência
do ruído com a atividade que um determinado indivíduo pretende efetuar (ex. sono, concentração ou
comunicação) e da sua expectativa de paz e tranquilidade durante essas atividades.
Por outro lado, é também focado, no mesmo documento, que a resposta humana ao ruído varia de
indivíduo para indivíduo e de acordo com a situação específica. Efetivamente, a resposta ao ruído
pode ser caracterizada através de distintas metodologias e parâmetros, e pode ser influenciada por
vários fatores, como sejam: (i) a forma como o ruído se movimenta da fonte para o recetor; (ii) a
forma como é medido; e (iii) que alterações comportamentais/fisiológicas e/ou psicológicas induzem
nos seres humanos. Esta questão foi já abordada em 5.11.1 na introdução do Ambiente Sonoro.
O Documento 2) da OMS (2009) estabelece a relação entre a exposição a ruído noturno (Ln), no
exterior, e os efeitos na saúde, cujos resultados são sintetizados na Tabela 5.164.
Tabela 5.164 – Efeitos dos diferentes níveis de ruído noturno na saúde da população (OMS, 2009)
NÍVEL DE RUÍDO NOTURNO
DURANTE UM ANO Ln NO
EXTERIOR

EFEITOS NA SAÚDE OBSERVADOS NA POPULAÇÃO

Até 30 dB

Embora as sensibilidades e circunstâncias individuais possam variar, aparentemente até
este nível sonoro não se observam efeitos biológicos substanciais. 30 dB é equivalente ao
nível de efeito observado para o ruído noturno (NOEL – Night Observed Effect Level).

De 30 a 40 dB

Observam-se alguns efeitos no sono: movimentos do corpo, despertares, perturbações
do sono autorrelatadas, e estimulação. A intensidade do efeito depende da natureza da
fonte e do número de eventos. Os grupos vulneráveis (por exemplo, crianças, doentes
crónicos e idosos) são mais suscetíveis. No entanto, mesmo nos piores casos, os efeitos
parecem reduzidos. O Ln,exterior de 40 dB é equivalente ao menor nível sonoro com efeitos
adversos observados (LOAEL – Lowest Observed Adverse Effect Level), para ruído noturno.

De 40 a 55 dB

São observados efeitos adversos na saúde na população exposta. Muitas pessoas têm de
adaptar a sua vida para fazer face ao ruído à noite. OS grupos vulneráveis são os mais
severamente afetados.

Acima de 55 dB

A situação é considerada cada vez mais prejudicial para a saúde pública. Os efeitos
adversos ocorrem frequentemente, e uma percentagem considerável da população
apresenta elevada incomodidade e elevadas perturbações do sono. Há evidências de que
o risco de acidente cardiovascular aumenta.

Fonte: Night Noise Guidelines for Europe. World Health Organization (WHO). 2009
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Neste documento de 2009, a OMS recomenda que, para a prevenção primária de efeitos subclínicos
adversos na saúde da população, esta não seja exposta, no período noturno, a níveis de ruído Ln,exterior
superiores a 40 dB(A) - o NNG – Night Noise Guideline (valor guia de ruído noturno) - que corresponde
ao menor nível sonoro com efeitos adversos observados (LOAEL - Lowest Observed Adverse Effects
Level), pelo que pode ser considerado um valor-limite baseado em questões de saúde para proteger a
população, incluindo a maioria dos grupos vulneráveis, como crianças, doentes crónicos e idosos, dos
efeitos adversos na saúde da exposição a ruído noturno. Define ainda como limite interino ou
transitório (interim target) o nível sonoro de 55 dB(A) para situações em que o cumprimento do valor
guia noturno não seja exequível no curto prazo.
Na tabela seguinte sistematizam-se os efeitos do ruído na saúde e bem-estar humanos
suficientemente demonstrados, constantes do Documento 3) da EEA “Good practice guide on noise
exposure and potential health effects. 2010”.
Tabela 5.165 – Efeitos do ruído na saúde e bem-estar suficientemente demonstrados
EFEITOS

DIMENSÃO

INDICADOR
(1)
ACÚSTICO

VALOR LIMITE

(2)

DOMÍNIO TEMPORAL

Incomodidade

Psicossocial, qualidade de vida

Lden

42

Crónico

Perturbações do sono

Qualidade de vida, saúde somática

Ln

42

Crónico

Aprendizagem,
memória

Desempenho

Leq

50

Agudo, Crónico

Hormonas do stress

Indicador de stress

Lmax
Leq

n.a.

Agudo, Crónico

Sono (polissonográfico)

Despertar, mobilidade, qualidade
do sono

Lmax, interior

32

Agudo, Crónico

Despertar

Sono

SELinterior

(3)

53

Agudo

Saúde

Bem-estar, saúde clínica

Lden

50

Crónico

Hipertensão

Saúde somática

Lden

50

Crónico

Doenças cardíacas

Fisiologia, saúde clínica

Lden

60

Crónico

Fonte: European Environment Agency – Good practice guide on noise exposure and potential health effects. 2010”
(1)

Lden e Ln são definidos como níveis de exposição exteriores. Lmax pode ser interior ou exterior, conforme indicado.

(2)

Nível acima do qual os efeitos começam a ocorrer ou começam a aumentar acima do valor de referência.

(3)

SEL – Nível de exposição sonora (Sound exposure level)

O Documento 5) da OMS (2018) procedeu à atualização dos seus referenciais anteriores: 1) Guidelines
for community noise. World Health Organization. 1999 e 2) Night Noise Guidelines for Europe. World
Health Organization. Regional Office for Europe. 2009, no que se refere aos valores guia considerados.
Este documento recente dá como definição de ruído ambiente a que devem ser aplicadas as diretrizes
a seguinte: “ruído emitido de todas as fontes exceto as referentes a exposição a ruído profissional em
locais de trabalho”.
São selecionados os efeitos considerados críticos para a saúde e, para estes, os parâmetros de saúde
que devem ser considerados prioritários, tendo em conta a sua representatividade e validade. O
resultado desta seleção é o conjunto de efeitos críticos para a saúde e respetivos parâmetros
prioritários apresentado na tabela seguinte.
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Tabela 5.166 – Efeitos críticos para a saúde e parâmetros identificados como prioritários (OMS, 2018)
EFEITOS CRÍTICOS
PARA A SAÚDE

PARÂMETROS DE SAÚDE PRIORITÁRIOS

Doenças cardiovasculares (Lden)

Doença isquémica cardíaca (IHD) (inclui angina de peito e/ou enfarte de miocárdio)

Efeitos no sono (Ln)

Percentagem da população com elevadas perturbações do sono (%HSD)
(autorrelatadas, avaliada numa escala padronizada)

Incomodidade (Lden)

Percentagem da população com elevada incomodidade (%HA) (avaliada numa
escala padronizada)

Dificuldades cognitivas (Lden)

Leitura e compreensão oral (avaliada com testes)

Dificuldades auditivas e zumbidos
dos ouvidos (Lden e LAFmax)

Perda auditiva permanente (medida por audiometria)

Fonte: Environmental Noise Guidelines for the European Region. World Health Organization (WHO). Regional Office for Europe. 2018 (Table 3)

Para cada um dos parâmetros de saúde prioritários, foram definidos valores limite de exposição acima
dos quais se considera que existe um risco acrescido de efeitos adversos na saúde, para cada fonte de
ruído específica, incluindo tráfego rodoviário e tráfego de aeronaves, os tipos de fontes sonoras
relevantes para o Projeto em avaliação. De acordo com os resultados do estudo efetuado neste
documento, apenas para alguns dos parâmetros de saúde foi possível estabelecer relações doseresposta, sendo que para o tráfego rodoviário e tráfego de aeronaves tal só foi possível para a elevada
incomodidade e elevadas perturbações do sono.
Para uma análise global dos valores guia recomendados para diversos tipos de ruído, no interior ou
exterior das habitações é importante comparar alguns dos mais relevantes, que constam dos
documentos de diretrizes internacionais analisados.
Tabela 5.167 – Valores limite de exposição ao ruído recomendados para os parâmetros de saúde nos documentos de
Diretrizes internacionais

DIRETRIZES INTERNACIONAIS

ELEVADAINCOMOD.
Lden (dB(A))
EXTERIOR

Guidelines for community noise (OMS,
1999)

-

Night Noise Guidelines for Europe (OMS,
2009)

-

Good practice guide on noise exposure
and potential health effects (EEA, 2010)
Environmental Noise
Guidelines for the
European Region (OMS,
2018)

PERTURBAÇÕES DO SONO
Ln (dB(A))
EXTERIOR

INTERIOR

45 dB(A)

60 dB(A)

30 dB(A)

45 dB(A)

(LAeq,exterior, 8h)

(LAFmax, exterior)

(LAeq,interior, 8h)

(LAFmax, interior)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 dB(A
(LAeq,exterior)

42 dB(A

42 dB(A)

(LAeq,exterior)

(LAeq,exterior)

Tráfego
rodoviário

53 dB(A

45 dB(A

(LAeq,exterior)

(LAeq,exterior)

Tráfego
aéreo

45 dB(A

40 dB(A

(LAeq,exterior)

(LAeq,exterior)

Analisando os valores definidos no último dos documentos publicados (OMS, 2018) verifica-se que
foram estabelecidos valores limite mais exigentes para o tráfego Aéreo do que para o tráfego
Rodoviário (em linha com o ocorrente em outros documentos anteriores, por exemplo a versão de
2003|2007 da ISO 1996), o que poderá levar a concluir que o ruído de tráfego aéreo é “sempre” mais
negativo para a comunidade do que o ruído de tráfego rodoviário. Contudo, não é exatamente assim,
pois, por exemplo, os gráficos constantes do Documento 2) (OMS, 2009) que comparam os efeitos do
ruído do tráfego rodoviário com os do ruído do tráfego aéreo, permitem verificar o seguinte:
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A variação da motilidade média em termos de aumento de percentagem, com o aumento da
média anual dos níveis sonoros, é igual para o tráfego rodoviário e aéreo;
A variação do aumento da percentagem de enfartes é igual para tráfego rodoviário e aéreo, e
igual a 0% para a gama Ln,exterior = 50 a 55 dB(A);
A variação das elevadas perturbações do sono é ligeiramente pior para o tráfego aéreo, sendo
mais próxima de 10% da população, na gama de Ln,exterior = 50 a 55 dB(A);
A variação do aumento do número de vezes que se acorda durante a noite é melhor para o
tráfego rodoviário, até à gama de Ln,exterior = 50 a 55 dB(A), mas passa a ser melhor para o
tráfego aéreo acima dessa gama, com valores, para a gama Ln,exterior = 60 a 65 dB(A),
ligeiramente abaixo de mais 20 vezes por ano para tráfego aéreo, e superior a mais 100 vezes
por ano para tráfego rodoviário.

Considera-se ser também de referir que os limites estabelecidos pela OMS são normalmente
considerados como limites muito exigentes e, em alguns casos, muito difíceis de atingir. De referir
também que existe alguma “oposição”, ou opinião menos favorável, aos métodos utilizados para a
definição dos limites recomendados pela OMS na sua publicação de 2018, em especial os limites mais
exigentes associados ao tráfego aéreo.
Apesar de, para a Saúde Humana, os resultados obtidos para o Ambiente Sonoro terem sido
comparados com os valores limite de referência da OMS de 2018 deverá, em consonância com o
referido, ter-se algum cuidado na análise dos resultados por utilização de limites internacionais muito
exigentes, sem os mesmos serem devidamente aceites, enquadrados e/ou ajustados a nível nacional.

5.14.3.3 METODOLOGIA
A caracterização da situação de referência ao nível da saúde humana relacionada com o ruído foi
efetuada tendo em consideração o seguinte:
i)

Os dados de caracterização da situação da saúde humana local na área do Projeto relevantes
para o ruído, disponíveis no INE para os concelhos de Moita, Barreiro, Seixal, Montijo e
Alcochete, os mesmos concelhos considerados para o fator ambiental Ambiente Sonoro, ainda
que o Seixal seja um concelho cuja afetação futura prevista é marginal;
ii) As fontes sonoras prevalecentes, situações e recetores sensíveis identificados na Área de
Estudo e envolvente considerada;
iii) Os resultados da caracterização da situação de referência determinada para o Ambiente
Sonoro no subcapítulo 5.10.6.1, atendendo em concreto ao seguinte:
 Identificação dos recetores sensíveis que podem ser afetados pelo ruído decorrente da
implementação do Projeto;
 Determinação do ruído ambiente na Área de Estudo, quer através dos Mapas de Ruído,
quer através das medições acústicas in situ realizadas.
iv) Os parâmetros da saúde humana devidos ao ruído e relações dose-resposta com efeitos
suficientemente demonstrados, definidos na bibliografia internacional de referência.
O conjunto de informação dada por iii) e iv) permite avaliar globalmente o risco para a saúde humana
da exposição ao ruído na Área de Estudo, na situação atual.
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5.14.3.4 FATORES RELEVANTES E PRESSUPOSTOS
Os fatores relevantes e pressupostos considerados ao nível da determinação e avaliação dos efeitos na
saúde humana do ruído na Situação Atual foram os seguintes:
i)

Tipo de ruído e fontes sonoras atuais predominantes na Área de Estudo e sua envolvente, e
respetivos valores limite de exposição de referência considerados pela OMS (2018);
ii) Parâmetros da saúde críticos considerados prioritários com base nas evidências disponíveis da
associação entre o ruído ambiente e o efeito específico observado, e nas preocupações da
opinião pública sobre os efeitos na saúde resultantes da exposição ao ruído (OMS, 2018);
iii) Grupos etários da população para os quais há suficiente informação acerca de cada um dos
parâmetros de saúde;
iv) Relações dose-resposta tendo por base os níveis sonoros a que existe um risco acrescido de
manifestação do efeito adverso91 dado por cada parâmetro da saúde.
O i) Tipo de ruído e fontes sonoras predominantes considerados na Situação Atual foram o ruído de
tráfego das vias rodoviárias envolventes, conforme explicitado em 5.14.3.5.2.
Os ii) Parâmetros da saúde considerados relevantes com evidências suficientes, com base nas
Diretrizes da OMS de 2018, para os quais foram estabelecidas relações dose-resposta, foram os
seguintes: Elevada Incomodidade (EI) e Elevadas Perturbações do Sono (EPS), para o tráfego
rodoviário. Para o tráfego aéreo – fonte sonora predominante na Situação Futura, a analisar no
capítulo dos Impactes -, são também estes os parâmetros de saúde para os quais foram estabelecidas
relações dose-resposta. No capítulo referente aos Impactes é efetuada uma descrição mais detalhada
do enquadramento e significado de cada um destes parâmetros da saúde humana.
Os iii) Grupos etários da população considerados para os parâmetros de saúde definidos - Elevada
Incomodidade (EI) e Elevadas Perturbações do Sono (EPS) – são a população adulta, definida como os
indivíduos de idade superior a 20 anos92.
Outros parâmetros de saúde são aplicáveis a outros grupos etários, como por exemplo, às crianças no
caso das perturbações na leitura, e à população total (crianças e adultos) para as doenças cardíacas e
acidentes vasculares. No entanto, para estes e outros parâmetros da saúde não existem evidências
suficientes ou não estão ainda estabelecidas de forma consistente relações dose-resposta de acordo
com as Diretrizes da OMS de 2018.
As iv) Relações dose-resposta para cada parâmetro da saúde utilizadas são as que estão definidas nas
Diretrizes da OMS de 2018 para os tipos de ruído considerados, por serem estas as mais atualizadas.

91

Nível de exposição mais baixo a que se fazem sentir efeitos adversos ao nível de cada parâmetro da saúde.

92

Face aos intervalos de faixas etárias da população estabelecidos para os Censos 2011, que inclui os intervalos 15-19 anos e 20-24 anos,
houve que considerar a população adulta como a população com idade superior a 20 anos, em vez de superior a 18 anos, a idade legal da
maioridade em Portugal.
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Todos os valores de população considerados para a Situação Atual referem-se ao ano de 2018,
considerando a população estimada a partir dos Censos 2011. Tal como apresentado para o Ambiente
Sonoro, em termos de população exposta ao ruído atual, foi considerada a seguinte evolução da
população entre 2011 (ano dos Censos) e 2018 (ano considerado para a Situação Atual), de acordo
com a informação estatística disponível: Moita: -3.4%; Barreiro: -4,4%; Montijo: +14.6%; Alcochete:
+14.7%.

5.14.3.5 CARACTERIZAÇÃO DA SAÚDE HUMANA RELACIONADA COM O RUÍDO
5.14.3.5.1 DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DA SAÚDE LOCAL
Apesar de não se poder estabelecer uma correlação direta entre a emissão de ruído e os seus efeitos
na saúde humana, podem ser analisados os indicadores estatísticos de saúde considerados relevantes
que estão disponíveis para a Área de Estudo considerada, de modo a efetuar uma caracterização
genérica da Situação atual a este nível.
Para este efeito, consideraram-se os dados demográficos da população residente e sua distribuição
por grupos etários ao nível dos concelhos (unidade geográfica mais detalhada disponível) que
integram a Área de Estudo, já apresentados no subcapítulo 5.14.2.3 relativo aos efeitos da Qualidade
do Ar na Saúde Humana (ver Tabela 5.168).
Os indicadores estatísticos de saúde particulares considerados relevantes são em número muito
reduzido, e não podem ser diretamente correlacionados com os potenciais efeitos prejudiciais da
exposição ao ruído. Estes correspondem às consultas médicas de especialidade e óbitos por
determinadas causas de mortalidade que possam ser associadas indiretamente à exposição ao ruído.
Neste contexto, e apesar de não ser possível estabelecer uma relação direta entre os efeitos da
exposição ao ruído e os resultados destes indicadores, foram analisados os seguintes que estão
disponíveis no INE:



As consultas médicas ministradas das seguintes áreas de especialidade: Otorrinolaringologia,
Psiquiatria, Medicina Interna e Total de consultas, e
A mortalidade devida a transtornos mentais e comportamentais, doenças do sistema nervoso
e dos órgãos dos sentidos, doenças do aparelho circulatório, doenças isquémicas do coração,
outras doenças cardíacas (exceto transtornos valvulares não-reumáticos e doenças
vasculares), e doenças cerebrovasculares.

Apresentam-se nas tabelas seguintes os dados relevantes do INE para a Área de Estudo, e para o ano
de 2015, período de referência equivalente ao utilizado para a Qualidade do Ar na Saúde Humana.
Este ano de 2015 corresponde ao último ano com dados completos disponíveis, à data da consulta de
dados efetuada para aquele fator ambiental (dezembro de 2017). Assinalam-se, nas notas da tabela, as
situações em que, nos dados do INE, os totais não correspondem à soma do n.º de óbitos relativos aos
vários intervalos de grupos etários.
Os dados são apresentados em percentagem da população em cada uma das áreas identificadas,
conforme os dados do INE relativos à população residente apresentados na Tabela 5.168 (concelho,
Área Metropolitana de Lisboa (AML) e Portugal).
Neste caso, para efeitos do cálculo das percentagens, foi considerada a totalidade da população
residente no concelho do Montijo (e não apenas para o setor poente), dado que não existem
disponíveis os dados em análise por freguesias do concelho.
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Tabela 5.168 – População com consultas médicas nos hospitais por especialidade por local (2015) (%)

CONSULTAS - ESPECIALIDADES

PORTUGAL

AML

CONCELHOS DA
ÁREA DE ESTUDO

ZONA DE FUTURA AFETAÇÃO
RODOVIÁRIA

ZONA DE FUTUROS SOBREVOOS
MOITA

BARREIRO

SEIXAL

MONTIJO

(1)

ALCOCHETE

Otorrinolaringologia

9%

11%

2%

0%

10%

0%

0%

0%

Psiquiatria

7%

9%

3%

0%

17%

0%

1%

0%

Medicina Interna

8%

9%

3%

0%

14%

0%

3%

0%

18 872 012

6 290 839

176 665

0

163 066

0

13 599

0

Total de Consultas

Fonte: Cálculos a partir de INE - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados&contexto=bd&selTab=tab2
(1) Apesar de o Montijo também ser um concelho abrangido na Zona dos sobrevoos, nessa Zona corresponde unicamente à área da BA6.

634

Tabela 5.169 – Óbitos (N.º) por local de residência e grupos etários e causas de morte relevantes (2015)
CAUSAS DE MORTE

Transtornos mentais e
comportamentais

Doenças do sistema nervoso e
dos órgãos dos sentidos

Doenças do aparelho
circulatório

Doenças isquémicas do
coração

GRUPOS
ETÁRIOS

PORTUGAL

AML

ZONA DE FUTURA AFETAÇÃO
RODOVIÁRIA

CONCELHOS DA
ÁREA DE
ESTUDO

MOITA

BARREIRO

SEIXAL

ZONA DE FUTUROS SOBREVOOS

MONTIJO

(6)

ALCOCHETE

0-14

1

1

0

0

0

0

0

0

15-24

0

0

0

0

0

0

0

0

25-64

105

15

3

0

0

0

0

3

>65

3 158

842

130

24

39

47

19

1

Total

3 264

858

133

24

39

47

19

4

0-14

24

5

2

1

1

0

0

0

15-24

20

3

0

0

0

0

0

0

25-64

396

108

15

4

3

5

3

0

>65

3 309

964

128

22

29

51

17

9

Total

3 749

1 080

145

27

33

56

20

9

0-14

11

5

1

0

0

1

0

0

15-24

17

3

0

0

0

0

0

0

25-64

2 797

823

108

26

25

48

5

4

>65

29 450

7.756

969

171

236

363

158

41

Total

32 275

8 587

1 078

197

261

412

163

45

0-14

0

0

0

0

0

0

0

0

15-24

3

0

0

0

0

0

0

0

25-64

1 176

371

47

14

12

16

2

3

>65

6 061

2 137

234

42

47

102

39

4

Total

7 240

2 508

290

56

59

118

41

16

(1)
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CAUSAS DE MORTE

Outras doenças cardíacas
(exceto transtornos valvulares nãoreumáticos e doenças vasculares)

Doenças cerebrovasculares

Todas as causas de morte

MOITA

BARREIRO

SEIXAL

3

1

0

0

1

0

0

7

1

0

0

0

0

0

0

25-64

390

96

12

1

3

7

0

1

>65

6 664

1 120

154

12

53

67

22

0

22

56

75

22

PORTUGAL

0-14

7

15-24

AML

ZONA DE FUTUROS SOBREVOOS

(3)

MONTIJO

(6)

ALCOCHETE

(2)

Total

7 068

1 220

179

0-14

3

2

0

0

0

0

0

0

15-24

4

2

0

0

0

0

0

0

25-64

735

201

28

9

6

12

1

0

>65

10 995

2 766

356

67

90

125

69

5

Total

11 737

2 971

395

76

96

137

70

16

0-14

402

140

19

5

3

5

6

0

15-24

302

77

8

1

1

6

0

0

25-64

15 668

4 257

591

127

127

247

70

20

>65

92 153

22 832

3 121

582

822

1 126

461

130

n.d.

14

0

0

0

0

0

0

Total

108 539

27 306

3 739

715

953

1 384

537

Fonte: Cálculos a partir de INE - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados&contexto=bd&selTab=tab2
(1) Em Alcochete, apesar de a soma dar 7, o total é de 16 (Dados INE)
(2) Em Alcochete, apesar de a soma dar 1, o total é de 4 (Dados INE)
(3) Na Moita, apesar de a soma dar 13, o total é de 22 (Dados INE)
(4) Em Alcochete, apesar de a soma dar 5, o total é de 16 (Dados INE)
(5) Em Alcochete, apesar de a soma dar 150, o total é de 152 (Dados INE)
(6) Apesar de o Montijo também ser um concelho abrangido na Zona dos sobrevoos, nessa Zona corresponde unicamente à área da BA6.
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ZONA DE FUTURA AFETAÇÃO
RODOVIÁRIA

CONCELHOS DA
ÁREA DE
ESTUDO

GRUPOS
ETÁRIOS

4

(4)

0
(5)

150

Os dados obtidos são consentâneos com o facto de na Área de Estudo apenas existirem unidades
hospitalares nos concelhos do Barreiro e do Montijo. Por este motivo, estes não refletem a
percentagem de população dos restantes concelhos em análise que tiveram consultas das várias
especialidades relevantes.
Os dados apresentados na tabela anterior permitem constatar que a maior percentagem de mortes
por cada uma das respetivas causas ocorre, invariavelmente, na faixa etária da população com mais de
65 anos, com uma incidência superior a 80%, e no caso dos transtornos mentais e comportamentais,
superior a 90%.
Das várias causas de morte analisadas, verifica-se que as doenças do aparelho circulatório são as que
correspondem a uma maior percentagem (cerca de 30%) para qualquer uma das unidades de
localização (Portugal, AML, Área de Estudo e concelhos individuais), seguidas das doenças
cerebrovasculares (entre 10% no Barreiro e Seixal a 13% no Montijo) e das doenças isquémicas do
coração (entre 6% no Barreiro e 11% em Alcochete). Para as restantes causas de mortalidade, as
percentagens variam entre 3% e 7% face ao total de causas.
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Tabela 5.170 – Taxa de mortalidade por local de residência e causas de morte relevantes (2015) (%)

CAUSAS DE MORTE

PORTUGAL

AML

ZONA DE FUTURA AFETAÇÃO
RODOVIÁRIA

CONCELHOS
DA ÁREA DE
ESTUDO

MOITA

BARREIRO

SEIXAL

MONTIJO

ZONA DE FUTUROS SOBREVOOS

(1)

ALCOCHETE

Transtornos mentais e comportamentais

0,03%

0,03%

0,04%

0,04%

0,05%

0,03%

0,03%

0,02%

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,03%

0,04%

0,05%

Doenças do aparelho circulatório

0,31%

0,31%

0,29%

0,30%

0,34%

0,25%

0,30%

0,24%

Doenças isquémicas do coração

0,07%

0,09%

0,08%

0,09%

0,08%

0,07%

0,07%

0,09%

Outras doenças cardíacas (exceto transtornos
valvulares não-reumáticos e doenças vasculares)

0,07%

0,04%

0,05%

0,03%

0,07%

0,05%

0,04%

0,02%

Doenças cerebrovasculares

0,11%

0,11%

0,10%

0,12%

0,13%

0,08%

0,13%

0,09%

Todas as causas de morte

1,05%

0,97%

0,98%

1,10%

1,25%

0,84%

0,97%

0,81%

Fonte: Cálculos a partir de INE - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados&contexto=bd&selTab=tab2
(1) Apesar de o Montijo também ser um concelho abrangido na Zona dos sobrevoos, nessa Zona corresponde unicamente à área da BA6.
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Analisando a tabela anterior, pode verificar-se que as taxas de mortalidade devidas a cada uma das
causas de morte relevantes para a população na totalidade da Área de Estudo são muito equivalentes
às verificadas a nível da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e ao País no seu todo.
Relativamente aos concelhos, individualmente, também não se registam desvios relevantes das
respetivas taxas de mortalidade por cada uma das causas face ao total da AML ou de Portugal.
5.14.3.5.2 FONTES SONORAS, SITUAÇÕES E RECETORES SENSÍVEIS
Como descrito para o fator ambiental Ambiente Sonoro, no local de implantação do futuro Aeroporto
do Montijo, do futuro novo acesso rodoviário ao mesmo e do atual acesso ao Cais do Seixalinho que
será alvo de beneficiação, e sua envolvente, correspondente à Área de Estudo, existem atualmente as
seguintes principais fontes de ruído:








Tráfego de várias vias rodoviárias envolventes;
Tráfego de uma linha ferroviária – Linha do Sado;
Movimentação de pessoas em zonas de lazer e outras;
Tráfego fluvial;
Atividades agrícolas e industriais;
Operações terrestres militares da BA6;
Sobrevoo das aeronaves e helicópteros militares que aterram e descolam da Base Aérea BA6.

Das principais fontes sonoras identificadas, na Situação Atual, a que contribui com níveis sonoros mais
elevados e é mais negativa para a saúde humana da população residente na Área de Estudo,
corresponde primordialmente ao tráfego das vias rodoviárias envolventes e, em menor escala, aos
sobrevoos das aeronaves militares da BA6. Efetivamente, no período de 2005 a 2015 registou-se um
valor médio mensal de 900 movimentos (dados relativos ao período 2005 – 2015), o que corresponde
a cerca de 30 movimentos médios diários, valor que se pode considerar relativamente reduzido.
A Área de Estudo definida compreende zonas habitacionais, atividades comerciais e de serviços vários,
equipamentos escolares, unidades de saúde, estabelecimentos prisionais, áreas recreacionais, zonas
industriais, e a Base Aérea BA6, entre outros, e abrange os seguintes concelhos:


Zona dos futuros sobrevoos:
o Moita, Barreiro, Seixal (este último numa área marginal) e Montijo (apenas a área da
BA6);



Zona da futura afetação do tráfego rodoviário:
o Montijo e Alcochete.

Relativamente à ocupação populacional da Área de Estudo, verifica-se que na Zona dos futuros
sobrevoos apenas existem Recetores Sensíveis a sul da Pista do Aeroporto do Montijo (Pista 01/19), a
partir de cerca de 3 km da Pista (à exceção da zona de dormitórios da atual BA6, que não será
analisada no presente Estudo, por corresponder a zona profissional/militar), pois a norte e a sul (a
menos de 3 km da Pista) a Área de Estudo interseta zonas sem população residente (rio, zona de
salinas, zona industrial do Barreiro, etc.). A Zona futura de afetação do tráfego rodoviário começa a
partir de cerca de 2 km, a nascente, da pista do Aeroporto do Montijo, pois é até aí que chegam os
limites atuais da BA6 (onde não existe população residente no interior).
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As 16 Situações definidas de modo a incluir os vários conjuntos de Recetores Sensíveis, tanto no
interior da Área de Estudo, como também, por segurança, na sua envolvente próxima (no caso da Zona
dos futuros sobrevoos), podem ser visualizadas na Figura 5.210 e Figura 5.211 (subcapítulo 5.11.4.1),
respetivamente na Zona dos futuros sobrevoos e na BA6, e na Zona de futura afetação do tráfego
rodoviário (ver capítulo da Caracterização da Situação de Referência do Ambiente Sonoro). Os
Recetores Sensíveis incluem os grupos vulneráveis do ponto de vista da saúde humana relacionada
com as perturbações devidas ao ruído. Foram designados como Recetores Especialmente Sensíveis os
Recetores Sensíveis que correspondem a equipamentos ou afins onde pode permanecer um conjunto
mais alargado de pessoas.
Os 78 Recetores Especialmente Sensíveis identificados para o conjunto das 16 Situações (ver Ambiente
Sonoro) podem ser agrupados do seguinte modo:









Jardins de infância, escolas e afins: R01, R03 a R06, R08 e R09 (Situação S01); R11 e R12
(Situação S02), R15 a R18, R20 a R24, R26, R28 a R30, R32 e R33 (Situação S03); R37, R40, R41,
R44, R35, R36, R38, R39, R43, R45 a R48 (Situação S04); R50, R51, R53 a R56 (Situação S05);
R57 a R59, R61 e R62 (Situação S06); R64 (Situação S07); R68 (Situação S11); R69, R70, R72,
R73, R75 a R78 (Situação S15);
Equipamentos desportivos: R34 (Situação S04);
Equipamentos sociais: R07 (Situação S01); R49 (Situação S04); R60 (Situação S05); R63
(Situação S07); R67 (Situação S11); R74 (Situação S15);
Estabelecimentos prisionais: R71 (Situação S15);
Fóruns culturais: R14 (Situação S02); R25 (Situação S03);
Áreas recreacionais: R10 e R13 (Situação S02); R27 (Situação S03);
Unidades de saúde: R02 (Situação S01); R19 e R31 (Situação S03); R42 (Situação S04), R52
(Situação S05); R66 (Situação S11).

Do conjunto destes Recetores, destaca-se o número mais elevado de Jardins de infância, escolas e
afins (58), seguido dos Equipamentos sociais e das Unidades de Saúde (6, em cada caso), sendo os
restantes em número igual ou inferior a 3 equipamentos.
Considerando os concelhos e freguesias onde se localizam os vários equipamentos identificados nas
Situações, verifica-se que no concelho do Barreiro é onde se localiza o maior número de equipamentos
(47 num total de 76, i.e. cerca de 62%) - com maior prevalência para a União de Freguesias de Alto do
Seixalinho, Santo André e Verderena (19 equipamentos) seguida da União de Freguesias do Barreiro e
Lavradio (14 equipamentos), União das Freguesias de Palhais e Coina (8 equipamentos), e Freguesia de
Santo António da Charneca (6 equipamentos) -, seguido do concelho da Moita, na freguesia de Baixa
da Banheira e Vale da Amoreira (16 equipamentos), concelho do Montijo, na União de Freguesias de
Montijo e Afonsoeiro (10 equipamentos) e Alcochete, na Freguesia do Samouco (3 equipamentos).
Em relação ao tipo de equipamentos, o concelho do Barreiro é aquele onde existe um maior número
de escolas (37 em 57, i.e. 65% do total), seguido da Moita (11 escolas), Montijo (8 escolas) e Alcochete
(1 escola). Os restantes tipos de equipamentos encontram-se distribuídos pelos quatro concelhos nas
Situações identificadas na Área de Estudo.
As Situações e os vários Recetores Especialmente Sensíveis estão representados com maior detalhe
nos Desenhos 7.2A a 7.2C (Zona dos sobrevoos: Moita e Barreiro, e ainda Seixal e Sesimbra) e nos
Desenhos 7.2D e 7.2E (Zona da afetação de tráfego rodoviário: Montijo e Alcochete) do fator
ambiental Ambiente Sonoro, constantes do Volume IV - Anexo Cartográfico.
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5.14.3.5.3 POPULAÇÃO EXPOSTA AO RUÍDO ATUAL
A caracterização do Ambiente Sonoro atual foi efetuada no respetivo capítulo, onde foi apresentada a
estimativa da população residente na Área de Estudo exposta a ruído, individualizando-se a população
com sobre-exposição ao ruído atual, i.e. exposta a níveis sonoros superiores aos limites acústicos
legais definidos para Zona Mista.
Para a avaliação do risco para a saúde humana da exposição ao ruído na Situação Atual é necessário
estimar-se a população exposta a níveis sonoros para os quais se prevê ocorrem efeitos negativos na
saúde, o que pode ser efetuado através da sobreposição dos Mapas de Ruído relativos à Situação
Atual na Área de Estudo, com os dados de população na mesma Área de Estudo, o que permite obter a
população exposta a níveis de ruído na Situação Atual. No entanto, devido à ausência de informação
digital para os Mapas de Ruído disponíveis para a Área de Estudo existe dificuldade em efetuar a
estimativa da população exposta às diferentes gamas de níveis sonoros abaixo de Lden = 65 dB(A) e Ln
=55 dB(A). Deste modo, afigura-se adequado considerar, por segurança que toda a restante população
(de cada Situação) está exposta, na Situação Atual, a valores de Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A), valores
limite referentes a Zonas Sensíveis.
Com esta abordagem, considera-se uma menor exposição ao ruído na Situação Atual face à realidade,
o que permite obter um cenário mais desfavorável do que o real aquando da comparação dos valores
de população atual com os da população exposta na Situação Futura, para efeitos da avaliação dos
impactes do Projeto.
Através da sobreposição dos Mapas de Ruído relativos à Situação Atual na Área de Estudo e sua
envolvente – considerando as isolinhas futuras para o Aeroporto do Montijo de 55 dBA para Lden e de
45 dB(A) para Ln - , com os dados de população na mesma Área de Estudo (dados de 2018 obtidos a
partir dos Censos 2011) obteve-se, assim, a população exposta a níveis de ruído na Situação Atual.
Na tabela seguinte é apresentada a população potencialmente exposta ao ruído atual (2018),
individualizando-se a parte que se encontra sobre-exposta por se encontrar em zonas com níveis de
ruído superiores aos valores limite de exposição definidos para Zonas Mistas (Lden > 65 dB(A) e Ln > 55
dB(A)93). No caso das zonas de incumprimento, é ainda indicado o concelho em que tal ocorre.

93

Por simplicidade, segurança e dificuldade de determinação, o cálculo aproximado foi efetuado apenas para Lden > 65 dB(A). Considera-se
igual exposição para Lden > 55 dB(A).
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Tabela 5.171 – População potencialmente exposta a ruído na Situação Atual na Área de Estudo e sua envolvente (2018)

SITUAÇÕES

POPULAÇÃO RESIDENTE (habitantes)

POPULAÇÃO EXPOSTA A Lden 
55 dB(A) E Ln  45 dB(A)
(habitantes)

POPULAÇÃO EXPOSTA A
Lden > 65 dB(A) E Ln > 55
dB(A) (habitantes)

Zona de sobrevoos
S01

8 836

7 511

1 325 (15% - Barreiro)

S02

6 983

6 215

768 (11% - Moita)

S03

22 189

20 192

1 997 (9% - Barreiro)

S04

27 479

25 555

1 924 (7% - Moita/
Barreiro)

S05

7 388

6 945

443 (6% - Barreiro)

S06

2 001

1 921

80 (4% - Barreiro)

S07

635

584

51 (8% - Barreiro)

Base Aérea do Montijo


S08

Zona de afetação do tráfego rodoviário
S09

31

31

0 (0%)

S10

58

58

0 (0%)

S11

3139

3 108

31 (1% - Alcochete)

S12

373

325

48 (13% - Montijo/
Alcochete)

S13

72

43

29 (40% - Montijo/
Alcochete)

S14

231

208

23 (10% - Montijo)

S15

39725

34 164

5 562 (14% - Montijo)

317

273

44 (14% - Montijo)

119 457

107 131

12 326

S16
TOTAL

No cômputo global, verifica-se que cerca de 10% da população total nas Situações identificadas, i.e.
12 326 habitantes, reside atualmente em zonas em incumprimento legal para Zonas Mistas.
De acordo com os resultados apresentados para o Ambiente Sonoro, a Área de Estudo global possui
atualmente um ambiente sonoro muito variável, em função da maior ou menor proximidade às fontes
de ruído existentes, algumas destas significativas, e que determinam a existência, já atualmente, de
algumas situações de incumprimento dos requisitos legais acústicos definidos para as Zonas Mistas e,
subsequentemente com necessidade de um Plano Municipal de Redução de Ruído.
Estão em incumprimento legal todas as Situações identificadas (16 Situações) à exceção das Situações
S08 na BA6, no concelho do Montijo, e S09 e S10, na Zona de futura afetação do tráfego rodoviário, no
concelho do Montijo. De notar, contudo, que se forem considerados os valores limite de exposição de
referência da OMS para ruído de tráfego rodoviário (Lden de 53 dB e Ln de 45 dB), de acordo com a
informação do Mapa de Ruído do Montijo, estes não são cumpridos nas situações S09 e S10.
Dada a prevalência do tráfego rodoviário nas zonas em apreço, na Situação Atual, pode-se considerar a
exposição aproximada calculada como representativa da exposição a ruído de tráfego rodoviário.
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Na tabela seguinte é efetuada a comparação dos valores obtidos nas medições acústicas efetuadas nos
vários Pontos de Medição com os valores limite legais aplicáveis a Zonas Mistas (Lden de 65 dB e Ln de
45 dB) e com os valores limite de exposição de referência da OMS (2018) para ruído de tráfego
rodoviário (Lden de 53 dB e Ln de 45 dB). Os valores excedidos face a estes limites são assinalados a
negrito e a sublinhado, respetivamente.
Tabela 5.172 – Comparação dos níveis sonoros obtidos nos Pontos de Medição com os Valores Limite do RGR e os Valores
Limite de Referência da OMS (2018) (Lden e Ln, em dB(A))

PONTOS DE MEDIÇÃO

NÍVEIS SONOROS [dB(A)]
Lden

Ln

P01 - Zona habitacional mais próxima do Aeroporto do Montijo

54

46

P02 - Junto à Unidade de Saúde Familiar do Lavradio (R02)

56

48

P03 – Junto à Escola Básica n.º 2 do Lavradio (R06)

55

46

P04 - Zona ribeirinha do Parque da Moita (R10)

55

47

P05 - Zona mais interior do Parque da Moita (R10)

51

41

P06 - Parque junto à Escola Básica n.º 2 da Baixa da Banheira (R12)

51

41

P07 - Zona ribeirinha sul do Parque José Afonso (R13)

53

46

P08 - Parque junto ao Fórum Cultural José Manuel Figueiredo (R14)

51

43

50

43

SITUAÇÃO 01 (Zona de futuros sobrevoos)

SITUAÇÃO 02 (Zona de futuros sobrevoos)

SITUAÇÃO 03 (Zona de futuros sobrevoos)
P09 - Zona norte do Parque da Cidade do Barreiro (R27)

PONTOS DE MEDIÇÃO

NÍVEIS SONOROS [dB(A)]
Lden

Ln

P10 - Junto à Rua Augusto Gil

65

55

P11 - Zona mais interior junto à EB n.º 1 Baixa Banheira (R39)

57

47

P12 - Zona a cerca de 40 m da Av. 1.º de Maio (junto a R43)

61

52

61

52

51

40

P15 – Zona a cerca de 20 m da EM 510 e 90 m da A39/IC21, junto à EB1/JI da
Vila Chã (R50)

62

53

P16 - Zona relativamente afastada das principais fontes de ruído, junto à Rua
Alentejo

53

43

P17 - Junto à EN 10-3 e junto à Creche Rainha D. Leonor (R59)

67

59

P18 - Junto da Rua Manuel Evans de Carvalho, sem saída

52

44

67

58

SITUAÇÃO 04 (Zona de futuros sobrevoos)

P13 - Zona junto à Escola Básica n.º 1 do Vale da Amoreira (R45) e à Av. José
Almada Negreiros
P14 - Zona significativamente afastada das principais fontes de ruído junto ao
cemitério municipal do Vale da Amoreira
SITUAÇÃO 05 (Zona de futuros sobrevoos)

SITUAÇÃO 06 (Zona de futuros sobrevoos)

SITUAÇÃO 07 (Zona de futuros sobrevoos)
P19 – Junto à Estrada de Coina (junto a R64)
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NÍVEIS SONOROS [dB(A)]

PONTOS DE MEDIÇÃO

Lden

Ln

P20a – Junto ao Posto de Comando da BA6

59

41

P20b – Junto aos dormitórios da BA6

55

44

SITUAÇÃO S08 (Base Aérea)

SITUAÇÃO S09 (Zona de futura afetação rodoviária)
P21 – Cais do Seixalinho

57

49

52

43

P23 - Junto à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do Samouco

56

47

P24 - Junto à Rua da Quinta da Praia (junto a R68)

65

56

65

56

58

49

P27 – Imediatamente junto à Estrada Real

62

53

P28 – Imediatamente junto à Rua dos Operários e distante da Estrada Real

55

47

P29 - Relativamente afastado da Estrada Real e da Ponte Vasco da Gama

53

44

P30 – Imediatamente junto à Rua Oceano

67

58

P31 – Imediatamente junto à Av. de Portugal

67

58

P32 – Junto à Av. Capitão Salgueiro Maia

61

51

65

57

SITUAÇÃO S10 (Zona de futura afetação rodoviária)
P22 – Ponto a cerca de 350 m da vedação da Base Aérea BA6
SITUAÇÃO S11 (Zona de futura afetação rodoviária)

SITUAÇÃO S12 (Zona de futura afetação rodoviária)
P25 – Junto à EM501
SITUAÇÃO S13 (Zona de futura afetação rodoviária)
P26 – Zonas mais afastadas das principais fontes de ruído, mas com influência
de ruído de atividades agrícolas
SITUAÇÃO S14 (Zona de futura afetação rodoviária)

SITUAÇÃO S15 (Zona de futura afetação rodoviária)

SITUAÇÃO S16 (Zona de futura afetação rodoviária)
P33 – Junto à A12

Como se pode observar na tabela anterior, na grande maioria dos pontos onde se efetuaram medições
acústicas são ultrapassados os valores limite de referência da OMS (2018), seja para Lden e Ln ou apenas
para Lden – com exceção de apenas 7 pontos em que há cumprimento, 6 na zona de sobrevoos e 1 na
zona de afetação do tráfego rodoviário – num total de 33 pontos de medição. De mencionar ainda que
o incumprimento legal (com base no RGR) para Zonas Mistas, quer para Lden quer para Ln, se verifica
em 4 pontos, 2 na zona de sobrevoos (Situações S06 e S07) e 2 na zona de afetação do tráfego
rodoviário (na Situação S15).
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5.14.3.5.4 AVALIAÇÃO DE RISCOS PARA A SAÚDE
A avaliação de riscos para a saúde humana na Situação Atual é efetuada com base na população
exposta a ruído sujeita a elevada incomodidade e a elevadas perturbações do sono, atendendo a que o
tráfego rodoviário é a fonte sonora principal atual.
Nas tabelas seguintes é apresentada a população adulta com potencial elevada incomodidade e com
potenciais elevadas perturbações do sono devido à exposição ao ruído atual nas Situações da Área de
Estudo e envolvente considerada, com base nas relações dose-resposta respetivas constantes das
Diretrizes da OMS de 2018. Foram ainda individualizadas as situações de incumprimento dos valores
limite legais de exposição para Zonas Mistas (assinaladas a vermelho), tanto para Lden como para Ln.
Apenas se considerou o grupo etário dos adultos por ser para este que estão definidas as relações
dose-resposta para aqueles parâmetros da saúde.
Com base nos Mapas de Ruído disponíveis, considerou-se que não seria ultrapassado o valor de 70
dB(A) no caso de Lden e de 60 dB(A) para Ln. Os valores mínimos de exposição de ruído de 50 dB(A) para
Lden e de 40 dB(A) para Ln tiveram por base os valores mínimos de ruído residual calculados e
explicados no Ambiente Sonoro (47 dB(A) no caso de Lden e 40 dB(A) no caso de Ln.
Tabela 5.173 – – População adulta com potencial elevada incomodidade e potenciais elevadas perturbações do sono na
Situação Atual na Área de Estudo e sua envolvente (2018) (habitantes)

Sn

S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
Subtotal

POPULAÇÃO
ADULTA
RESIDENTE

ELEVADA INCOMODIDADE
POPUL. ADULTA
POPUL. ADULTA
50Lden 55dB(A)
65 Lden 70 dB(A)
(8,6-11,0%)
(20,9-28,4%)

Zona de sobrevoos
230- 312
133- 181
342- 465
306- 415
70 - 96
13- 18
8- 11
1 102- 1 498
Base Aérea do Montijo

ELEVADAS PERTURBAÇÕES DO SONO
POPUL. ADULTA
POPUL. ADULTA
40Ln 45 dB(A)
55Ln60 dB(A)
(2,0-2,9%)
(6,0-8,5%)

7 334
5 796
18 195
20 884
5 615
1 541
476
59 841

536- 686
444- 567
1 424- 1 821
1 670 - 2 136
454 - 581
127 - 163
38 - 48
4 693 – 6 002

S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
Subtotal

20
45
2 448
276
57
182
30 986
254
34 268

TOTAL

94 108


Zona de afetação do tráfego rodoviário
2
0
0-1
0
4-5
0
1
0
208 - 267
5- 7
48 - 70
1–2
21 - 26
7 - 10
5 -7
2–3
3-4
5- 10
1
1–2
14 - 18
4-6
3-5
1–2
2 292- 2 931
907- 1 232
533 -733
260 - 369
19 - 24
7 - 10
4-6
2-3
2 562 – 3 277
935 – 1 271
596 - 864
268 - 380
7 255 – 9 280
2 037- 2 769
1 687 - 2 446
585 - 829
10 024 – 11 317
2 516 - 3 031

S08

125 - 181
103 - 150
331 - 480
388 - 563
106 - 153
30 - 43
9 - 13
1 091 – 1 582

66 -94
38 -54
98 -139
88 -124
20 – 29
4–5
2-3
316 - 448
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Os valores apresentados na tabela anterior permitem concluir que na Área de Estudo e envolvente
contemplada pelas várias Situações cerca de 11 a 12% da população adulta residente pode já sofrer de
elevada incomodidade e cerca de 3% de elevadas perturbações do sono devido a exposição ao ruído
do tráfego rodoviário próximo das suas habitações. Se se considerar individualmente a Zona de futuros
sobrevoos e a Zona de futuro tráfego rodoviário, verificam-se percentagens equivalentes, à exceção da
elevada incomodidade na Zona de futuros sobrevoos em que há uma ligeira diferença – 10 a 12% da
população residente.
Note-se que a população adulta residente na Área de Estudo que poderá sentir estes efeitos abrange,
não só população atualmente já exposta a níveis sonoros que excedem os limites acústicos legais,
como população exposta a níveis sonoros inferiores a estes.

5.14.4 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO
Atendendo ao descrito no fator ambiental qualidade do ar ambiente para a evolução da situação de
referência sem a implementação do Projeto em apreço, não é expectável que ao nível da saúde
humana relacionada com a qualidade do ar ocorram alterações dignas de nota face à situação atual.
O mesmo poderá ser concluído no que à saúde humana relacionada com a exposição ao ruído diz
respeito. Efetivamente, as conclusões retiradas para a evolução da situação de referência sem o
Projeto para o ambiente sonoro são de que as alterações ao nível do ruído de tráfego rodoviário serão
de pouca significância para 2022 e 2042 relativamente a 2017.

5.15 PATRIMÓNIO CULTURAL
5.15.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
Pelo facto de se prever a implantação do Aeroporto do Montijo numa plataforma aeroportuária militar
em utilização (Base Aérea do Montijo (BA6)), envolvida por meio húmido integrado no Estuário do Rio
Tejo, a caracterização da situação de referência, assim como a identificação e avaliação de impactes do
fator Património Cultural foi desagregada em dois espaços diferenciados, com distintas equipas, sendo
um correspondente à parcela terrestre, e outro à zona húmida, que conecta com valências de cariz
náutico e subaquático e construções relacionadas com a exploração dos recursos aquáticos (salinas,
moinhos de maré, outras).

5.15.2 COMPONENTE TERRESTRE
5.15.2.1 INTRODUÇÃO
A construção das infraestruturas militares da BA6 pode ter destruído, por remoção, vestígios
arqueológicos antecedentes em zonas de escavação e ter tido um efeito inverso, de ocultação, nas
áreas de aterro. Estas ações de artificialização executadas até ao presente induziram uma lacuna de
conhecimento acerca da ocupação antiga deste território.
No interior da Área de Intervenção (AI), correspondente à área total a intervencionar pelo Projeto –
quer do Aeroporto do Montijo, quer dos acessos (ver Desenho n.º 8.1, do Volume IV – Anexo
Cartográfico), existem construções representadas cartograficamente, relacionadas com a atual Base
Aérea. Na mesma AI estão referenciadas apenas duas ocorrências arqueológicas. Na AI não existem
condicionantes relacionadas com imóveis classificados ou em vias de classificação (consulta:
http://www.patrimoniocultural.pt/).
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A escassa informação acerca do património arqueológico da BA6, de significativa dimensão e de
potencial interesse ao nível da ocupação humana, como sugerem os conhecimentos obtidos nesta
mesma região, pode resultar do condicionamento de acesso imposto pela segurança desta
infraestrutura militar, desde a sua criação em meados do séc. XX. Contudo, existem boas expetativas
de aquisição de novos dados de índole arqueológica, atendendo ao facto, das infraestruturas não
terem afetado a totalidade da península sob administração militar, conservando-se uma vasta área em
estado inculto ou com uso florestal. A possibilidade de aquisição de novos conhecimentos estava
dependente das condições de observação da superfície do solo impostas pela cobertura vegetal.

5.15.2.2 METODOLOGIA
O fator Património Terrestre teve como universo de caracterização (ocorrências) achados (isolados ou
dispersos), construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios - toponímicos, topográficos
ou de outro tipo, de natureza arqueológica, arquitetónica e etnológica, independentemente do seu
estatuto de proteção ou valor cultural.
A Circular, emitida pela tutela do Património em 10 de setembro de 2004, sobre os “Termos de
Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, ainda em
vigor, serviu de enquadramento metodológico.
Como área de estudo (AE) considerou-se o conjunto territorial formado pela área de incidência (AI) do
Projeto e por uma zona de enquadramento (ZE) (ver figura seguinte).

Figura 5.256 – Área de Incidência Direta e Indireta do Aeroporto e dos Acessos

A AI (direta e indireta) corresponde aos polígonos e corredores delimitados na Figura 5.256 e que
foram objeto de pesquisa documental e prospeção sistemática e dirigida, alternando consoante as
características e grau de incidência do Projeto.
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De referir que a AI direta corresponde à Área a Intervencionar por cada um dos Projetos, e a AI
Indireta a uma faixa de 200 m para cada lado dos limites da área a intervencionar.
Tal como referido, foi também considerada uma ZE, que corresponde a uma faixa envolvente da AI
com, pelo menos, 1 km de largura no caso do Acesso. Na infraestrutura aeroportuária a ZE
corresponde à área terrestre da BA6.
Não se considerou obrigatório fazer o reconhecimento das ocorrências identificadas na pesquisa
documental que estão localizadas na ZE; a sua inclusão visou obter uma melhor perceção do potencial
arqueológico da área alargando esse conhecimento à zona envolvente da AI. Deste modo, a
caracterização do fator foi constituída com base na pesquisa documental aplicada à AE do fator e na
prospeção sistemática da AI do Projeto.
As ocorrências identificadas nas fases de pesquisa documental e de trabalho campo estão listadas na
Tabela 5.175, que se apresentam mais adiante, são caracterizadas de modo individualizado nos
Anexos 12.1 e 12.2 do Volume III - Anexo 12 e localizadas e georreferenciadas no Anexo 12.2 e
Desenho n.º 8.1, Volume IV – Anexo Cartográfico.
O zonamento da prospeção de campo, em termos de ocupação e visibilidade do solo, está
cartografado na Figura 5.262 (que se apresenta também mais adiante) e descrito no Volume III –
Anexo 12.3. Os números de referência das ocorrências de interesse cultural, utilizados nas tabelas e
referidos no texto, correspondem às localizações cartografadas no Desenho n.º 8.1. Para
georreferenciação dos dados desta caracterização utilizou-se extrato da folha 432 da CMP, na escala
1:25 000 e ortofoto.

5.15.2.3 RESULTADOS
Pesquisa Documental
Antes de execução do trabalho de campo assegurou-se uma pesquisa de base documental para
caracterizar o potencial arqueológico da AI e para georreferenciar o património cultural pré-existente,
passível de reconhecimento na fase subsequente. Essa pesquisa abrangeu uma área de
enquadramento (ZE) considerada até cerca de 1 km de distância da AI.
Nesta fase, a situação de referência ficou constituída por vinte e uma ocorrências, identificadas com as
letras A a V (Volume III - Anexo 12.1 e Desenho n.º 8.1, Volume IV – Anexo Cartográfico).
As fontes de informação utilizadas incluíram as bases de dados de organismos públicos com tutela
sobre o Património, nomeadamente da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC – Endovélico e
Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação) e do Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana (IHRU), os Planos Diretores Municipais (PDM) de Alcochete e do Montijo,
bibliografia específica sobre património cultural, a cartografia geológica (CGP) e a cartografia militar
(CMP), o website oficial do município e fotografia aérea em linha (Google Earth).
Na AE não existem imóveis classificados ou em vias de classificação de acordo com a consulta efetuada
em http://www.patrimoniocultural.pt/.
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Na base de dados Endovélico (http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/), sob gestão da DGPC, que
contempla património arqueológico conhecido e georreferenciado, conferindo-lhe desse modo um
primeiro nível de proteção (inventário), está identificada uma ocorrência arqueológica na ZE da
plataforma aeroportuária (Oc. A - Base Área do Montijo), que resultou da descoberta efetuada nos
anos 60 pelo arqueólogo António Gonzalez em serviço militar na BA6, existindo uma outra
mencionada em fonte bibliográfica (Oc. B - Batedouro, Desenho n.º 8.1, Volume IV – Anexo
Cartográfico), ambas evidenciadas por instrumentos talhados em pedra, a que foram atribuídas
cronologias entre o Paleolítico inferior e o Epipaleolítico. Na AE estão referenciados outros nove sítios
de interesse arqueológico (ver Desenho n.º 8.1, Volume IV – Anexo Cartográfico), nomeadamente a
Oc. C (Quinta da Praia 1), a Oc. D (Quinta da Praia 2), a Oc. E (Quinta da Praia 3) e a Oc. F (Samouco /
Bairro da Esperança), Oc. N (Conceição), Oc, P (Alto da Caneira), Oc. Q (Quinta do Saldanha), Oc. R
(Alto da Pacheca) e Oc. S (Alto da Pacheca), de diferentes cronologias pré-históricas.
A consulta de outras fontes de informação, incluindo bibliografia, instrumento de planeamento e
cartografia permitiu identificar diversas ocorrências de património construído, como são os casos da
Casa Branca (Oc. G) e da Quinta da Póvoa (Oc. H), incluindo imóveis abrangidos por PDM, a Igreja de
São Brás (Oc. J), no Samouco, e o Convento de São Francisco (Oc. T), em Alcochete, também
classificado como imóvel de interesse municipal, moinhos de vento (Oc. U e V).
Como curiosidade toponímica refira-se que até 1930 o Montijo era denominado como Aldeia Galega
do Ribatejo. Este topónimo resultará, segundo alguns autores, do nome comum monte, com sufixo
exótico ijo, e quererá significar montículo ou pequeno monte em forma mais ou menos cónica. Há,
todavia, quem advogue que Montijo pretende dizer pequeno monte junto ou frente ao Tejo – Mont de
Tagus (Tejo). Entre Aldeia Galega, Aldeia Galega do Ribatejo e Montijo, a povoação ter-se-á chamado,
designadamente, Aldegalega, Aldeigalega do Ribatejo, Aldegalega Lusitânia, Alda, Linda Aurora do
Tejo, Nova Lusitânia, Vila Maior do Ribatejo, Vila Mor, Vila Flor e Vila Lusa (Fonseca, 2007).
Na tabela seguinte apresenta-se um resumo das fontes documentais consultadas no âmbito da
pesquisa documental.
Tabela 5.174 - Síntese da pesquisa documental
FONTES DE INFORMAÇÃO

RESULTADOS

Lista de imóveis classificados (DGPC)

Contempla um Imóvel de Interesse Municipal na ZE.

Bases de dados de sítios arqueológicos
(DGPC)

Contém dez ocorrências na AE.

Inventário do Património Arquitetónico
(SIPA-DGPC)

Contempla cinco ocorrências na AE.

Instrumentos de planeamento

Os Planos Diretores Municipais (Montijo e Alcochete) contém três ocorrências
na AE.

Cartografia

Carta Geológica de Portugal (CGP): não contempla ocorrências de interesse
cultural na AE. Carta Militar de Portugal (CMP): assinala património construído.

Bibliografia

Contempla diversas ocorrências arqueológicas e arquitetónicas na AE.

As ocorrências de património arqueológico (círculos) e património construído (quadrados)
identificadas na fase de pesquisa documental, são apresentadas no Desenho n.º 8.1 do Volume IV Anexo Cartográfico.
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Enquadramento histórico-arqueológico
De modo a compreender a importância e potencial riqueza patrimonial da Área de Estudo é
apresentado no Volume III – Anexo 12.4 um enquadramento histórico-arqueológico detalhado da
área em análise.
Este enquadramento foi dividido na componente terrestre e subaquática. Apesar da informação
apresentada ser semelhante ela foi compilada/estruturada de modo a dar enfoque às atividades que
poderão ter determinado a riqueza de elementos patrimoniais para a componente terrestre e
náutica/subaquática.
Trabalho de campo
O trabalho de campo foi executado em novembro de 2017, em dezembro de 2017 e em janeiro de
2019 e consistiu na alternância entre prospeção sistemática e dirigida consoante as características e
grau de incidência do Projeto relativamente à área em estudo, correspondente ao interior da BA6 e ao
corredor do acesso (previsto quer para a implantação da solução base, quer para a implantação da
solução alternativa). Na área de incidência da acessibilidade a prospeção foi sistemática, excetuando
nas parcelas com impedimento de entrada ou de visibilidade, conforme se caracteriza no zonamento
apresentado na Figura 5.262 e Tabela III.12.3.1 constante do Volume III – Anexo 12.3).
Foi assegurado por cinco arqueólogos, em condições climatéricas adequadas ao bom desenvolvimento
dos trabalhos de campo. A acessibilidade ao terreno foi favorável e a circulação interna efetuou-se
sem problemas.
Na área da BA6, e por razões de segurança, a prospeção das parcelas de terreno situadas entre pistas
ou na sua adjacência fez-se na companhia de militar da BA6, o Aspirante João Apolinário, com
supervisão do Tenente-Coronel Mário Mota.
A instalação militar estende-se por vasto terreno de morfologia suave, ondulante, com cotas a assumir
altitudes que variam entre os 13 e o 1 metro. Na superfície, areia branca (Figura 5.257) resultado de
transporte e deposição eólicos.

Figura 5.257 - Abertura de valas para canalização e localização do sítio em extrato da CMP. Esterilidade evidente dos cortes
correspondentes aos níveis de areias eólicas (coord.: 497703 – 4285671).
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Geologicamente, regista-se o predomínio de arenitos ferruginosos, acompanhados pontualmente por
cascalheiras integrando núcleos com calhaus de quartzito muito rolado por efeito de erosão. Nas
zonas reservadas ao estacionamento de aeronaves, os terrenos foram rebaixados mecanicamente.
Como consequência da remoção das areias eólicas encontram-se expostos níveis de cascalheira (Figura
5.258) evidenciando perfeitamente a acumulação de seixos rolados, ainda que de pequena dimensão e
denotando ausência de talhe humano. Não obstante, constituem testemunho da existência de
matéria-prima próxima aos locais pré-históricos que foram identificados.

Figura 5.258 - Níveis de cascalheira visíveis e localização cartográfica dos locais observados.

A pesquisa documental permitiu apurar a existência de um importante sítio arqueológico denominado
Base Aérea do Montijo (Oc. 11A), considerando alguns autores representar um dos principais locais
Acheulenses (Paleolítico Inferior; 2,4 Ma – 100 mil anos) do Baixo Tejo. No decurso dos trabalhos de
campo foi possível verificar a extensão da ocupação na faixa litoral, repartida em oito núcleos visíveis
de concentração de materiais líticos (Oc. 5, 6, 9, 10, 11A, 14, 15 e 16, Desenho nº 8.1, do Volume IV –
Anexo Cartográfico) e Tabela 5.175.
Embora esta ocorrência esteja reduzida a um ponto na base de dados da DGPC, nos anos 60 do séc.
XX, o arqueólogo António Gonzalez reconheceu a sua distribuição ao longo da praia numa extensão de
vários quilómetros. Regista-se a convergência entre núcleos de ocorrência mais expressiva de
materiais e a presença coincidente de blocos de pedra, podendo equacionar-se a hipótese de se tratar
de desmantelamento de pequenas estruturas associadas à presença humana no local (oficinas de
talhe, fogueiras, corta-ventos, outros). Ao longo da margem estes materiais alternam com fragmentos
de cerâmica bastante rolados, evidenciando transporte fluvial e cronologia diversas.
O desenvolvimento da avaliação prática do terreno descortinou uma área circunscrita, aparentemente
reservada para exercícios militares. As crateras observadas no terreno (Figura 5.259) revelaram a
coexistência entre diversos materiais, nomeadamente cerâmica, escória, vidro, bala de ferro, dolium,
artefatos líticos, percorrendo um largo espectro temporal que estabelece ligação entre a Pré-História e
o séc. XXI. A promiscuidade evidente não permitiu o apuramento de uma ocupação consistente para o
local, embora se equacione o transporte e espalhamento por ação humana. Não obstante, estabelece
um padrão sólido para as características gerais dos vários setores prospetados.
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Figura 5.259 - Zona de exercícios militares e correspondente localização cartográfica.

Ao lugar de Aldeia Galega do Ribatejo pertencia a Quinta da Póvoa do Montijo, referida, pela primeira
vez, em 1362, compreendendo casas, lugar, torre, vinhas e respetivos bens e direitos.
A quinta de Luis Guedes de Miranda, huma legoa ao Poente à vista de Lisboa, com boas casas, pomar
da china, vinhas, & bons pinhaes. Ao Noroeste da Villa junto ao mar a quinta do Marquez de Montebello, que tem vinhas, & pinhaes. Pela mesma praya quasi no mesmo parallelo ao Noroeste, huma
legoa da Villa, está a quinta de D. Fernão Martins Mascarenhas, no sítio da Povoa junto à Igreja de
Santiago; tem bons edificios, pomar da china, & outras frutas, vinhas, & pinhaes, & he Morgado. Pela
mesma praya em pouca distancia está outra quinta de Morgado, que he do Conde de S. Vicente, tem
bastantes casas, pomar, murado com laranjal da china, vinhas, & pinhaes.
Corografia Portugueza, e Descripçam Topografica do Famoso Reyno de Portugal - Padre António
Carvalho da Costa (inícios do séc. XVIII)
Tratado VII. Da Comarca de Setúbal. Capítulo VII. Da Villa de Aldea Galega.
Esta citação reporta-se à Oc. H da pesquisa documental, numerada com o algarismo 13 (Anexo 12.1 e
12.2, do Volume III – Anexo 12), e da qual não foi possível observar qualquer vestígio da antiga
estrutura agrícola in situ talvez devido a desmantelamento integral. No local, assinalado na cartografia
como sendo a posição da antiga quinta, existe uma parga sobre aterro, em uso pela engenharia
militar, que poderá ter ocultado restos daquela construção rural. Em local situado cerca de 1 km a SO
da posição da antiga quinta observou-se, encostado à arriba e desde o seu topo, um depósito de
materiais de construção incluindo telhas de canudo que podem corresponder a parte da demolição
daquela quinta (Figura 5.260).

Figura 5.260 - Entulhos resultantes eventualmente da demolição da antiga Quinta da Póvoa. Localização do conjunto
agrícola (a vermelho) e ponto de acumulação de entulhos (a verde).
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Como peças emblemáticas da antiga Quinta da Póvoa restam, expostos no átrio do edifício de
Comando da Base Aérea (Oc. 30, Figura 5.261), dois brasões, um dos quais evocativo da família dos
Cunhas. No mesmo espaço existe um marco de termo mais antigo, atribuído ao Duque de Beja (futuro
rei D. Manuel) e que terá sido trazido para aqui de uma posição, no interior do perímetro militar, mas
que não foi possível determinar. Este marco exibe esfera armilar numa face e brasão na face oposta.

Figura 5.261 - Átrio do Edifício de Comando da BA6 (em cima à esquerda). Brasões provenientes da Quinta da Póvoa (à
esquerda em baixo) e marco de termo do séc. XVI (à direita).

Os campos percorridos encontram-se largamente ocupados por pinhal, alternando com parcelas de
incultos, desenvolvendo-se em pequenos cabeços dunares e lombas pouco pronunciadas,
acompanhando linhas de água sazonais. No decurso da prospeção de campo verificou-se que as faixas
laterais da principal estrada pavimentada de acesso e circulação interna apresentam detritos que
podem ter origem em demolições de edifícios militares.
Antigas marinhas surgem representadas cartograficamente na parte sul da AI do Projeto, em avaliação
pela equipa de Arqueologia Náutica e Subaquática. Junto à Marinha da Porta foi possível constatar a
presença de palmeiras. A densa vegetação não permitiu a sua associação a eventuais habitações /
casas.
Refira-se que as ocorrências Oc. 5, 6, 9, 10, 11A 14, 15 e 16, elencadas na componente terrestre, têm
correspondência cronológico-cultural com a ocorrência náutica e subaquática OP 5.
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Os terrenos correspondentes aos corredores de estudo dos novos acessos a construir encontram-se
ocupados por uso agrícola, urbano e industrial. As infraestruturas e ocupação permanente alteraram,
profundamente este espaço. A zona periurbana está ocupada por pequenas propriedades privadas,
muitas delas vedadas e inacessíveis. Por questões de segurança dos prospetores apenas foram
prospetadas as propriedades abertas e aquelas onde foi possível, pedir autorização aos proprietários
para circular nos terrenos. Neste contexto, não se fez o registo sistemático de construções com
potencial interesse como património rural.
Devido à densidade da cobertura vegetal, a observação da superfície dos solos oscilava entre elevada a
nula em termos de eficácia para identificação tanto de artefactos como de estruturas. À data da
execução dos trabalhos de campo (inverno), as condições de visibilidade e de acesso (sementeiras
recentes ou encharcamento dos terrenos) não permitiu confirmar a presença de vestígios significativos
de dois sítios arqueológicos pré-históricos, nomeadamente no Alto da Pacheca (Oc. 64R) e Conceição
(Oc. 65N), embora neste último caso prepondere a afetação direta daquele sítio pela construção da
estação de serviço de Alcochete no acesso à Ponte Vasco da Gama (Raposo & Cardoso, s/d). Subsistem
parcelas onde a observação efetiva se restringe a estradões de circulação interna. O trabalho de
campo foi zonado no que concerne às características da ocupação do terreno e de visibilidade do solo
para a deteção de estruturas e materiais arqueológicos, em parcelas com características homogéneas
(ver Figura 5.262 e Tabela III.12.3.1 do Volume III - Anexo 12.3).
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A – Áreas urbanizadas constituídas por edifícios e instalações militares.
Caminhos asfaltados
B –Pinhal, associado a manta morta e cobertura herbácea rasteira e
densa. Boa observação do solo apenas em escassas clareiras e
estradões
C – Vegetação dominada por pinheiro e mimosas com intensa ocupação
arbustiva e herbácea, associada a manta morta. Visibilidade adequada
das características básicas da superfície solo reduzida aos caminhos
existentes
D – Solos planos, com vestígios de pastoreio de gado ovicaprídeo.
Coberto herbáceo rasteiro, esporadicamente esparso. Zona de
cascalheira onde ocorre grande quantidade de fragmentos de cerâmica
E – Pinhal recentemente cortado, localizado perto de estrada asfaltada.
F – Áreas aplanadas e limpas em torno das pistas de aviação, com
algumas estruturas associadas
G – Antigos terrenos de cultivo com núcleos de pinheiros, pinheiros
dispersos e algumas oliveiras. Coberto herbáceo baixo e muito denso e
algumas manchas arbustivas
H – Formação dunar com coberto herbáceo e alguns pinheiros
dispersos
I – Zona húmida, lodosa e submersa pela maré. Área de prospeção
subaquática
J – Zona artificializada. Estação do ferryboat e estacionamento
L – Faixa ribeirinha de areal
M – Área industrial. Não prospetada
N – Coberto arbustivo muito denso, intransponível. Não prospetada
O – Propriedades privadas com casas de habitação e terrenos
cultivados ou incultos. Não prospetada.
P – Área urbana do Samouco. Com edifícios recentes misturados com
pequenas casas de inícios do século XX.
Q – Terrenos lavrados e/ou cultivados. Sem vedações.
R - Terrenos incultos com coberto herbáceo baixo e muito denso e
algumas espécies arbóreas dispersas. Sem vedações

Legenda:
Visibilidade do solo: VE – Visibilidade para deteção de estrutura, acima do solo; VA – Visibilidade para deteção de artefactos, ao nível do solo
A – VE: Elevada/VA: Elevada a média; B - VE: Elevada a média/VA: Média a nula; C – VE: Média a reduzida/VA: Reduzida a nula; D – VE: Elevada/VA: Média a reduzida; E – VE: Elevada/VA: Elevada;
F - VE: Elevada/VA: Elevada; G – VE: Elevada a média/VA: Reduzida a nula; H - VE: Elevada/VA: Elevada; I, J, M, N, O – VE: -/VA: -; L –; VE: Elevada/VA: Elevada; P – VE: Nula/VA: Nula; Q –VE:
Elevada/VA: Elevada; R –VE: Elevada a média/VA: Reduzida a nula.
Figura 5.262 - Zonamento (Visibilidade do solo) da prospeção arqueológica sobre ortofotomapa (componente terrestre)
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Tabela 5.175 - Situação de referência do descritor Património Cultural – componente terrestre

REFERÊNCIA
TC

PD

1
2
3
4

5

6
7
8

G

9

10

11

A

12
13

H

14

15

16

17

18

19
20

TIPOLOGIA
TOPÓNIMO OU
DESIGNAÇÃO

B

Marco / Padrão,
Base Aérea Montijo 2
Mancha de
ocupação, Base
Aérea Montijo 3
Achado isolado,
Base Aérea Montijo 4
Vestígios de
superfície, Aérea do
Montijo 5
Vestígios de
superfície,
Base Aérea Montijo 6
Vestígios de
superfície, Base
Aérea Montijo 7
Peso de Lagar,
Base Aérea Montijo 8
Conjunto agrícola,
Casa Branca
Vestígios de
superfície, Base
Aérea Montijo 9
Vestígios de
superfície, Base
Aérea Montijo 10
Vestígios de
superfície, Base
Aérea Montijo 1
Achado isolado,
Base Aérea Montijo
11
Conjunto agrícola,
Quinta da Póvoa
Vestígios de
superfície, Base
Aérea Montijo 12
Vestígios de
superfície, Base
Aérea Montijo 13
Vestígios de
superfície, Base
Aérea Montijo 14
Achado isolado,
Base Aérea Montijo
15
Poço,
Base Aérea Montijo
16
Vestígios de
superfície,
Batedouro
Achado isolado,

INSERÇÃO NO PROJETO (AI, ZE)
CATEGORIA (CL, AA, AE)
VALOR CULTURAL E CLASSIFICAÇÃO
AI
ZE + AI
CL
AA
AE
CL
AA
AE

CRONOLOGIA
PA

PR

4

F

ER

MC
C

3

N

1

Ind

1

In

1

N

3

PA

NC

3

PA

NC

1

C

3

C

3

PA

NC

3

PA

NC

3

PA

NC

1

Ind
0

C

3

PA

NC

3

PA

NC

3

PA

NC

1

Ind

1

2
1

Ind

C

PA
Ind
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REFERÊNCIA
TC

21

22

23

24

25

26

27
28
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39

TIPOLOGIA
TOPÓNIMO OU
DESIGNAÇÃO

PD
Base Aérea Montijo
17
Poço,
Base Aérea Montijo
18
Vestígios diversos,
Base Aérea Montijo
19
Achado isolado,
Base Aérea Montijo
20
Achado isolado,
Base Aérea Montijo
21
Poço e tanque,
Base Aérea Montijo
22
Poço,
Base Aérea Montijo
23
Achado isolado,
Base Aérea Montijo
24
Achado isolado, Base
Aérea do Montijo 25
Achado isolado,
Base Aérea Montijo
26
Brasões e marco,
Base Aérea Montijo
27
Achados dispersos,
Base Aérea Montijo
28
Marco propriedade,
Base Aérea Montijo
29
Poço e tanque,
Base Aérea Montijo
30
Marco propriedade,
Base Aérea Montijo
31
Casal agrícola,
Base Aérea Montijo
32
Portão,
Base Aérea Montijo
33
Casal agrícola,
Base Aérea Montijo
34
Poço e tanque,
Base Aérea Montijo
35
Poço e tanque,

INSERÇÃO NO PROJETO (AI, ZE)
CATEGORIA (CL, AA, AE)
VALOR CULTURAL E CLASSIFICAÇÃO
AI
ZE + AI
CL
AA
AE
CL
AA
AE

CRONOLOGIA
PA

PR

1

F

ER

MC

Ind

C

1

Ind

1

Ind

1

Ind

1

C

1

C

1

Ind

1

Ind
1

Ind

4

2

MC

PA

PR

1

C

1

C

1

C

1

C

1

1

C

C

1

C

1

C
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REFERÊNCIA
TC

PD

40

41

42

43

44

45

46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58

59
60
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TIPOLOGIA
TOPÓNIMO OU
DESIGNAÇÃO

M

Base Aérea Montijo
36
Marco,
Base Aérea Montijo
37
Marco de concelho,
Base Aérea Montijo
38
Casal agrícola,
Base Aérea Montijo
39
Casal agrícola,
Base Aérea Montijo
40
Poço,
Base Aérea Montijo
41
Portão,
Base Aérea Montijo
42
Vestígios de
superfície,
Marinha do Outeiro
Chalet,
Casa do Mirante
Habitação,
Fonte Margarida,
Achados isolados,
Samouco 1
Poço,
Samouco 2
Achados isolados,
Samouco 3
Marco de concelho,
Alto Vinhas Grandes
1
Poços,
Alto Vinhas Grandes
2
Tanque,
Lagoa da Pedra 1
Poços,
Lagoa da Pedra 2
Achado isolado,
Lagoa da Pedra 3
Casal agrícola,
Lagoa da Pedra 3
Poço,
Alto Vinhas Grandes
3
Poço,
Alto Vinhas Grandes
4
Marco de
propriedade,

INSERÇÃO NO PROJETO (AI, ZE)
CATEGORIA (CL, AA, AE)
VALOR CULTURAL E CLASSIFICAÇÃO
AI
ZE + AI
CL
AA
AE
CL
AA
AE

CRONOLOGIA
PA

PR

F

1

ER

MC

C

1

C

1

2

C

2

C

1

C

1

C

2

C
3

C

3

C

1

NC
1

1

C
PA

PR

1

1

C

1

1

C

1

C

1

C

1

PA
1

PR
C

1

C

1

C

1

C

Ind

REFERÊNCIA
TC

PD

61

62
63
C
D
E
F
I
J
L
65

N
O

P

Q
64

TIPOLOGIA
TOPÓNIMO OU
DESIGNAÇÃO

R
S
T
U

V

Alto Vinhas Grandes
5
Marco de
propriedade,
Alto Vinhas Grandes
6
Poço,
Alto Vinhas Grandes
7
Edifício
Alto da Pacheca
Estação de Ar Livre
Quinta da Praia 1
Estação de Ar Livre
Quinta da Praia 2
Estação de Ar Livre
Quinta da Praia 3
Estação de Ar Livre
Bairro da Esperança
Quinta e moinho
Quinta da Praia
Igreja, Igreja de São
Brás
Capela
Cemitério
Estação superfície
Conceição
Capela
N. S. Conceição
Matos
Vestígios de
superfície
Alto da Caneira
Vestígios de
superfície
Quinta do Saldanha
Estação de superfície
Alto da Pacheca
Estação de superfície
Alto da Pacheca
Convento
São Francisco
Moinhos de vento
Bairro da Bela
Colónia
Moinho de vento
Bairro da Bela
Colónia

INSERÇÃO NO PROJETO (AI, ZE)
CATEGORIA (CL, AA, AE)
VALOR CULTURAL E CLASSIFICAÇÃO
AI
ZE + AI
CL
AA
AE
CL
AA
AE

CRONOLOGIA
PA

PR

F

ER

MC

1

C

1

C

1

C

In

3

N

In

3

N

IN

5

N

IN

5

Pm
Nd

PL

In

Nd

4

O

3

OC

5

PL

Pm
3

O

In

4

P

In

2

PA

In

4

P

In

5

Pm

IM

Ind

PR

5

MO

3

C

3

C

Legenda
Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e as
letras da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência
entre as duas fontes de caracterização do Património. As ocorrências estão identificadas na cartografia com estas referências.
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Tipologia.
Topónimo ou Designação.
Inserção no Projeto. AI = Área de incidência do Projeto; ZE = Zona de Enquadramento do Projeto.
Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de proteção (M=monumento
nacional; IP=imóvel de interesse público; IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona especial de proteção; VC=em vias de
classificação; PL=planos de ordenamento; In=inventário); AA = Património arqueológico; AE = Arquitetónico, artístico,
etnológico, construído.
Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência
não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou arqueológico) de elevado valor científico,
cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio)
ou ocorrência (arqueológica, arquitetónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade,
monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2),
Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitetónica) em função do seu estado de conservação,
antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura
local. Nulo (0): Atribuído a construção atual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída.
Ind=Indeterminado (Ind), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando
não se obteve informação atualizada ou não se visitou o local.
Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior; M=Mesolítico);
PR=Pré-História Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época Romana; MC=Idades
Média, Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade Contemporânea); Ind=Indeterminado (In),
quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação
atualizada ou não se visitou o local. Sempre que possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica. Incidência
espacial. Reflete-se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, e a sua relevância em termos de
afetação, através das seguintes quatro categorias (assinaladas com diferentes cores nas células): achado isolado; ocorrências
2
localizadas ou de reduzida incidência espacial, inferior a 200m ; manchas de dispersão de materiais arqueológicos, elementos
2
construídos e conjuntos com área superior a 200m e estruturas lineares com comprimento superior a 100m; áreas de
potencial interesse arqueológico.

Incidência espacial

Áreas de potencial valor arqueológico

Achado isolado

Ocorrência de dimensão significativa

Ocorrência de pequena dimensão

Dimensão não determinada

5.15.3 COMPONENTE NÁUTICA E SUBAQUÁTICA
5.15.3.1 OBJETIVO E METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO
O presente estudo tem por objetivo caracterizar a zona húmida da península do Montijo que irá ser
afetada pelas ações de implementação do Projeto do Aeroporto do Montijo e Respetivas
Acessibilidades. Pretende-se uma caracterização da área de incidência direta e indireta do Projeto do
ponto de vista do património náutico e subaquático, procedendo à sua inventariação e avaliação,
indicando ainda medidas com vista à sua preservação e salvaguarda.
Nesse sentido, para o desenvolvimento do estudo, preconizou-se a seguinte metodologia:
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Definição de uma área de estudo e uma área para levantamento do património náutico e
subaquático;
Definição das áreas de incidência direta e indireta do projeto;












Realização de uma pesquisa bibliográfica e documental sobre a área de estudo incluindo
cartografia histórica, geológica e hidrográfica;
Consulta de bases de dados oficiais de elementos patrimoniais;
Consulta a entidades oficiais;
Realização de prospeção arqueológica sistemática, nas áreas de afetação direta e indireta do
projeto em meio húmido, com recurso a detetor de metais;
Identificação dos sítios CNS referenciados para a zona húmida;
Identificação, inventariação e georreferenciação dos elementos patrimoniais;
Avaliação individual do valor patrimonial das ocorrências detetadas;
Avaliação do impacte do projeto nos elementos patrimoniais inventariados face ao valor dos
mesmos e às características do projeto;
Indicação das medidas de minimização;
Elaboração do Relatório Técnico Final de acordo com o atual Regulamento de Trabalhos
Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro).

5.15.3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
5.15.3.2.1 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
No desenvolvimento do estudo definiram-se diferentes áreas ou unidades geográficas a analisar, de
acordo com os objetivos de cada caracterização e o fim último do presente trabalho. Nestas condições,
as áreas alvo de trabalhos arqueológicos foram as definidas como Área de Incidência Direta e Área de
Incidência Indireta do Projeto tal como anteriormente ficou explicitado.
Assim, tendo em conta a componente náutica e subaquática do presente estudo, efetuou-se o
levantamento do património para o concelho do Montijo. O enquadramento histórico tem em conta a
relação da cidade com o Rio Tejo. A caracterização geomorfológica da área teve como unidade o
Estuário do Rio Tejo.
5.15.3.2.2 ÁREAS DE INCIDÊNCIA
Na componente deste estudo, relativo ao património náutico e subaquático, considerou-se serem
Áreas de Incidência Direta do Projeto, aquelas que serão afetadas diretamente pelo prolongamento,
para sul, da Pista 01/19 (Figura 5.263).
Considerou-se ser Área de Incidência Indireta do projeto a faixas com 10 m de largura no exterior da
Área de Incidência Direta.
Na Figura 5.263 apresenta-se de forma esquemática e aproximada a Área de Incidência Direta do
projeto na zona húmida.
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Nota: Planta de projeto sobre imagem de satélite do Google Earth (sobreposição feita com recurso à ferramenta de sobreposição do Google
Earth)

Figura 5.263 – Área de Incidência Direta (património náutico e subaquático) das ações de prolongamento da pista (zona A)

5.15.3.3 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO E SEDIMENTOLÓGICO
Tal como já referido no subcapítulo da caracterização da situação de referência do fator ambiental
Geologia e Geomorfologia, do ponto de vista geológico, a pequena península do Montijo faz parte da
bacia sedimentar do Rio Tejo apresentando, de acordo com a folha 34-D da Carta Geológica de
Portugal, terrenos de areias pliocénicas rodeados por formações holocénicas - areias de praia e de
dunas e aluviões nas zonas intertidais (areais e lodaçais).
A área pertence ao setor médio do Estuário que se caracteriza pelas baixas profundidades e formação
de praias arenosas, restingas e extensas zonas intertidais onde se formam os rasos de maré.
Na área do Projeto, os terrenos pliocénicos, onde se implanta a BA6, correspondem à formação de
Santa Marta e desenvolvem-se em declive suave no sentido sul, onde a Pista 01/19 termina já próximo
do nível do sapal. Para norte, as cotas rondam os 10 m com descida abrupta, em escarpa, sobre a
praia.
A envolvente da BA6 é composta pelos terrenos de aluvião holocénicos que cobrem o substrato mais
antigo (Figura 5.264).
A sul da BA6 os terrenos são arenosos com forte componente lodosa constituindo-se num extenso
raso de maré (Figura 5.265, imagem à esquerda). A vegetação de sapal cobre a área periodicamente
inundável, próxima do limite sul da Base Aérea.
A norte, na base da escarpa temos acumulação de areias que se estendem pela zona intertidal
cobrindo o substrato mais antigo (Figura 5.264) e formando o raso de maré onde se identificam
extensos bancos de ostras (Figura 5.265, imagem à direita).
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Figura 5.264 – Setor a norte da BA6. Escarpa de sedimentos pliocénicos na praia (à esquerda) e substrato, do mesmo
período, sobre o qual se acumulam as areias de praia (à direita)

Figura 5.265 – Raso de maré a sul da BA6 (à esquerda) e raso de maré a norte da BA6 onde é visível um banco de ostras (à
direita)

5.15.3.3.1 “RECONHECIMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉNICO”
No âmbito dos estudos para o presente projeto, foi efetuado, pela Geocontrole, um Reconhecimento
Geológico-Geotécnico na zona de prolongamento da Pista 01/19. De acordo com o respetivo relatório,
foram recolhidas, em 8 pontos, amostras indeformadas, representativas dos litótipos constituintes
tanto da formação aluvionar como do substrato Pliocénico. As localizações dos pontos de amostragem
encontram-se indicadas na planta da Figura CPG 001 no Volume III – Anexo 12.5.
De um modo geral verifica-se que ao substrato Pliocénico se sobrepõe camadas de aluvião, por vezes
cobertas por prováveis aterros assim considerados pela sua constituição e compacidade. A espessura
da camada aluvionar varia entre os 5 m e os 15 m conforme os perfis interpretativos das sondagens.
As sondagens S1, S3 e S5 apresentam material orgânico e níveis de aterro com espessuras entre os 2,0
m e 2,50 m. A sondagem S8 apresenta um depósito aluvionar de cerca de 11 m de espessura cuja
compacidade e constituição se poderão, igualmente, associar a aterro.
Na Figura CPG 002 do Volume III – Anexo 12.5 mostram-se os perfis interpretativos das sondagens.
No estudo não é referida a presença de cerâmica ou madeiras nos níveis de aterro ou de aluviões
concluindo os autores que “estes aterros estão geneticamente relacionados com a ocupação antrópica
do local, que se admite afetada por trabalhos de modelação e nivelamento topográfico antigo,
verosimilmente desenvolvidos aquando da construção das infraestruturas existentes” (p. 25).
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5.15.3.4 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO
Tal como já referido no subcapítulo Património Cultural – componente terrestre, de modo a
compreender a importância e potencial riqueza patrimonial da Área de Estudo é apresentado no
Volume III – Anexo 12.4 um enquadramento histórico-arqueológico detalhado da área em análise.
Este enquadramento foi dividido na componente terrestre e náutica/subaquática. Apesar da
informação apresentada ser semelhante, ela foi compilada/estruturada de modo distinto, com o
objetivo de dar enfoque às atividades que poderão ter determinado a riqueza de elementos
patrimoniais, quer para a componente terrestre, quer para a componente subaquática.

5.15.3.5 LEVANTAMENTO DO PATRIMÓNIO
5.15.3.6 FONTES
A pesquisa com vista à identificação de património arqueológico, arquitetónico e etnográfico teve por
base as seguintes fontes:





Bibliografia disponível de temática histórica e arqueológica da área de estudo;
Pesquisa em rede no United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) Archive o qual migrou para
The National Archives (http://discovery.nationalarchives.gov.uk) e no
https://www.wrecksite.eu;
Bases de dados: Endovélico, Carta Arqueológica do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e
Subaquática (CNANS/DGPC); Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (Instituto
da Habitação e Reabilitação Urbana); Atlas do Património Classificado ou em Vias de
Classificação; Fichas de Cadastro do Inventário Nacional do Património Náutico e Subaquático;
Inventário Geral dos Bens Arqueológicos à guarda do CNANS/ DBC;

Processos associados à área no Arquivo do CNANS (Tabela 5.177):
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Instrumentos de Gestão Territorial: PDM do Montijo;
Cartografia (análise fisiográfica e toponímica): análise das Cartas Militares disponíveis e Carta
Geológica de Portugal (Tabela 5.176);
Imagens de satélite;
Recolha de informação oral de carácter específico ou indiciário: José António Gonzalez.
Foi ainda feita consulta à DGPC/CNANS e Direção Regional da Cultura de Lisboa e Vale do Tejo/
Direção Geral do Património Cultural (Tabela 5.178).

Tabela 5.176 - Cartografia Consultada
CARTA

AUTOR

DATA

TOPONÍMIA

OBSERVAÇÕES

Mapa de Portugal

Álvaro Secco

1561

Aldeia Galega

-

Carta Náutica

Série costeira,
Portugal
continentalcosta oeste

Nazaré e Lisboa

-

CMP

IGeoE

1936

Montijo

Área da base era arborizada

CMP

IGeoE

1943

Montijo

Área da base era usada como
terreno agrícola; Salinas bem
representadas com toponímia
associada.

Marinha de Pilha Bois

CMP

IGeoE

1962

Montijo
Marinha de Pilha Bois

CMP

IGeoE

1992

Área de base, já com pistas de
aterragem

Montijo
Marinha de Pilha Bois

Tabela 5.177 - Processos Consultados
PROCESSO

2006/084

CNS

OBSERVAÇÕES

27722

No processo não se identifica o moinho nem
a sua localização. Indicação de algum espólio
na envolvente, nomeadamente telhas, mós,
gargalos de garrafas em vidro

Tabela 5.178 - Recolha de informação
TIPO DE ENTIDADE
Tutela do Património

NOME
Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática da DGPC
Direção Regional da Cultura de Lisboa e Vale do Tejo/ Direção Geral do Património
Cultural

Câmaras

Câmara Municipal de Montijo

Pessoas singulares

José António Gonzalez

5.15.3.7 RESULTADOS
A cartografia disponível para a área de intervenção mostra que os terrenos da base aérea se
desenvolvem em declive suave no sentido sul, onde a Pista 01/19 termina próximo do nível do sapal.
Para norte, as cotas rondam os 10 m com descida abrupta, em escarpa, sobre a praia.
Consultado o Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação (Figura 5.266, Figura 5.267 e
Figura 5.268) conclui-se que, nas zonas húmidas ou subaquáticas a afetar pelo Projeto, não se
encontra referenciado património classificado ou em vias de classificação. No entanto na base de
dados do património classificado (DGPC) refere-se que o moinho de maré da Lançada, localizado na
Lançada, freguesia de Sarilhos Grandes (Figura 5.268) se encontra em vias de classificação para Imóvel
de Interesse Municipal.
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Da consulta da base de dados do Património Endovélico (Património Arqueológico) conclui-se que,
para as zonas húmidas ou subaquáticas na envolvente do Projeto, encontra-se registada uma
ocorrência com o n.º CNS23305 com a seguinte informação: «Sítio descoberto por A. Gonzalez e, mais
tarde, prospetado intensivamente por João L. Cardoso e G. Zbyszewski. Como foi referido, este sítio
localiza-se numa praia fluvial onde foi encontrada uma abundante indústria lítica. Nos trabalhos
realizados pela equipa que fez o levantamento da Carta Arqueológica do Montijo encontraram-se
várias peças do Acheulense (bifaces, picos, lascas e núcleos de quartzito) e do Mustierense (utensílios,
núcleos e lascas de quartzito e sílex)». Este sítio localiza-se na praia a norte da base (Figura 5.270).
Nesta base de dados regista-se ainda o CNS24048 que reporta um achado de uma ânfora do período
romano em meio aquático em Alcochete, o CNS26439 que regista a ocorrência de um canhão no
Barreiro, antigos cais e ainda um estaleiro naval com o n.º CNS26633. No Concelho da Moita registamse diversas embarcações tradicionais.
Da consulta da base de dados SIPA (Património Arquitetónico) conclui-se que não está inventariado
património arquitetónico na área a afetar pelo Projeto. Na área ribeirinha envolvente referencia-se o
cais das Faluas com o respetivo armazém e moinho de maré associado (Figura 5.269).
A pesquisa em rede no The National Archives, que recebeu o acervo do UKHO, assim como em
https://www.wrecksite.eu, não ofereceu resultados para a área do Montijo.
Na zona húmida, a sul da Base Aérea, e abrangendo parte da Área de Incidência Direta do projeto, são
visíveis, em imagem de satélite, geometrias compatíveis com a presença de antigas salinas em
associação ao topónimo Marinha de Pilha Bois (Carta Militar de Portugal). A folha 432 da Carta Militar
de Portugal publicada em 1943 (ver Figura III.12.4.4 constante do Volume III – Anexo 12.4), mostra o
mesmo topónimo e a respetiva marinha, assim como outras na envolvente do projeto.
Do pedido de informações a António Gonzalez, investigador na margem sul do Estuário, resultou a
referência a recente descoberta, na ilha do Rato, de embarcações conservadas no interior dos
sedimentos e atualmente expostas devido à erosão das margens (entretanto já registada no
Endovélico com a referência CNS 37371). Este investigador, que participou também nos trabalhos de
campo do Aeroporto do Montijo (fator Património Cultural – componente terrestre), informou sobre
os frequentes achados paleolíticos, na praia e zona intertidal a norte da base (CNS23305), o que se
veio a confirmar durante o trabalho de campo da componente náutica/subaquática realizada no
âmbito do presente EIA. Na mesma área recuperou também materiais neolíticos e do período romano.
As tabelas e imagens seguintes apresentam os valores patrimoniais identificados nas diversas fontes
na área anteriormente definida para levantamento do património. Dizem respeito ao património
classificado ou em vias de classificação (Figura 5.266, Figura 5.267 e Figura 5.268), património
arqueológico (Tabela 5.179), moinhos de maré (Figura 5.271) e informações de António Gonzalez
(Figura 5.272).
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Fonte: Atlas do Património Classificado e em vias de classificação (http://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm)
Figura 5.266 – Localização do Património Classificado e em vias de classificação relativamente à zona do Projeto
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1 – Conjunto Casa da Quinta
do Páteo de Água e Ermida
de Santo António;
2 – Igreja do Espírito Santo;
3 – Edifício do Museu
Municipal do Montijo;
4 – Edifício da Assembleia
Municipal
e
Galeria
Municipal;
5 – Capela do Zenhor Jesus
dos Aflitos e anexos da
Quina do Saldanha;
6- Igreja da Misericórdia do
Montijo;
7 – Cine-teatro Joaquim de
Almeida;
8 -Praça de Touros;
9 – Quinta das Nescentes;
10 – Ermida de São
Sebastião;
11 – Moinho do Esteval

Fonte: Atlas do Património Classificado e em vias de classificação (http://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm)

Figura 5.267– Património classificado na envolvente do Projeto
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Fonte: Atlas do Património Classificado e em vias de classificação (http://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm)

Figura 5.268– Património em vias de classificação na envolvente do projeto: 12 – Moinho da Lançada
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Fonte: Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (www.monumentos.pt).

Figura 5.269 – Localização do Cais das Faluas

Fonte: Endovélico (http://arqueologia.patrimoniocultural.pt).

Figura 5.270 - Localização do património arqueológico na praia a norte da BA6
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Tabela 5.179 – Património náutico e de meio húmido ou subaquático na envolvente do projeto na base de dados
Endovélico
N.º

CNS

DESIGNAÇÃO

TIPOLOGIA

PERÍODO

LOCALIZAÇÃO

9

24048

Alcochete – Ânfora

Ânfora (achado
isolado)

Romano

Alcochete

10

28680

Barreiro – Canhão

Canhão

Moderno

Barreiro

11

26439

Barreiro – Praia do
Clube Naval

Cais

Contemporâneo

Barreiro

12

26633

Barreiro –
Siderurgia Nacional

Estaleiro naval

Indeterminado

Barreiro

13

28649

Barreiro 1

Casco de navio

Indeterminado

Barreiro

14

30965

Moinho de maré do
/ da Maricota –
Barreiro

Moinho de
Maré

Indeterminado

Barreiro

15

23978

Rio Tejo – Âncora

Âncora -achado
fortuito

Indeterminado

Barreiro

16

24048

Alcochete – Ânfora

Ânfora (achado
isolado)

Romano

Alcochete

17

23801

Moinho da Quinta
da Lança (Montijo)

Moinho de
maré

Moderno

Montijo

Referência em fontes
escritas

18

23740

Moinho da Quinta
da Lançada
(Montijo)

Moinho de
maré

Medieval Cristão

Montijo

Em vias de
classificação

19

23752

Moinho das
Assentas (Montijo)

Moinho de
maré

Indeterminado

Montijo

20

27722

Moinho de maré
(Montijo)

Moinho de
maré

Indeterminado

Montijo

21

23757

Moinho do Cabo
(Montijo)

Moinho de
maré

Indeterminado

Montijo

22

23748

Moinho do Cais
(Montijo)

Moinho de
maré

Indeterminado

Montijo

23

23741

Moinho do Meio
(Montijo)

Moinho de
maré

Indeterminado

Montijo

24

37371

Ilha do Rato 1

Naufrágio

Contemporâneo?

Montijo

25

23305

Base Aérea

Vestígios de
superfície

Paleolítico

Montijo

OBSERVAÇÃO

Consultado o
processo (2006/084),
não se identifica o
moinho nem a sua
localização

671

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES  RELATÓRIO SÍNTESE
VOLUME II.B – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E SUA EVOLUÇÃO SEM PROJETO
JULHO 2019  VERSÃO 02

Fonte: www.skyscrapercity.com

Figura 5.271 – Localização dos moinhos de maré do concelho do Montijo
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Figura 5.272 – Áreas da Base Aérea (norte) onde ocorrem materiais paleolíticos, neolíticos e romanos, segundo informação
de António Gonzalez

5.15.3.8 PROSPEÇÕES ARQUEOLÓGICAS
5.15.3.8.1 DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS, ESTRATÉGIA DA INTERVENÇÃO E METODOLOGIA APLICADA
O trabalho de campo teve por objetivo detetar a eventual presença de património nas áreas a afetar
com o propósito de proceder à sua salvaguarda.
Foi feita uma prospeção arqueológica em meio húmido a afetar, direta ou indiretamente, pelo Projeto
conforme indicado na Figura 5.273) na área de prolongamento da Pista 01/19 para sul.
Os trabalhos foram realizados em dia de grande amplitude de marés, pelo que, todas as áreas, em
meio húmido se encontravam expostas durante o período de baixa-mar não tendo havido necessidade
de proceder a prospeções arqueológicas em mergulho.
A prospeção foi realizada utilizando um detetor de metais. A observação foi feita progredindo no
terreno com condicionamento determinado pela consistência que estes apresentavam.
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Figura 5.273 – Áreas onde incidiu a prospeção arqueológica na vertente náutica e subaquática

As prospeções realizaram-se no dia 21 de outubro de 2017, a partir das 8h30, com o acompanhamento
do Aspirante João Apolinário. A equipa foi constituída por Cândida Simplício, João Nuno Borges da
Silva e José António Gonzalez.
Foi ainda realizado um reconhecimento na praia a norte da pista no sentido de identificar o sítio
arqueológico CNS23305.
5.15.3.8.2 DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS
5.15.3.8.2.1 ZONA INTERTIDAL A SUL DA PISTA 01/19
Os trabalhos iniciaram-se percorrendo os terrenos destinados à ampliação da pista (a sul da BA6)
Trata-se de uma área sob influência das marés, com vegetação de sapal na faixa de terreno junto à
BA6, prolongando-se para sul sob a forma de raso de maré (Figura 5.274 e Figura 5.275).
O detetor de metais, após boa calibração, apresentou um comportamento irregular dada a profusão
de materiais associados às sucessivas obras naquela margem e à intensa utilização do local por
mariscadores.

674

1

2

Figura 5.274 – Aspetos da área de desenvolvimento do projeto. Extremo sul da Pista 01/19 (1). Zona de sapal onde irá ser
construído o prolongamento da pista
1

2

3

4

Figura 5.275– Aspeto dos terrenos na área de ampliação da pista (zona a sul da Pista 01/19)
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1

2

Figura 5.276- Aspeto da antiga salina, reaproveitada para piscicultura, atualmente desativadas (1); Estrutura relacionada
com a comporta existente (2)

Figura 5.277 – Aspetos do trabalho de campo no setor a sul da Pista 01/19

No setor a sul da Pista 01/19, os terrenos a norte, junto à pista encontram-se cobertos com vegetação
de sapal pelo que, aí não foi possível a observação da totalidade dos terrenos (imagem 2 da Figura
5.274). Nas zonas expostas, correspondentes a regueiras, foi possível observar a natureza lodosa dos
fundos. Na faixa de areias da margem que acompanha a vedação das BA6, observam-se grandes
quantidades de materiais relacionados com as sucessivas obras no local (Figura 5.278). A área de raso
de maré é composta por areias com forte componente lodosa em toda a área central. São comuns as
concentrações de casca de bivalves por toda a área (Figura 5.278).
Nesta área foi possível identificar uma pequena âncora em ferro, do tipo fateixa, com cerca de 1,5 m
de comprimento na zona lodosa (Ocorrência Patrimonial n.º 1 ou OP1), (imagens 1 e 2 da Figura
5.279).
Identificou-se também a estrutura, já degradada, da rampa de acesso dos hidroaviões ao plano de
água a partir dos hangares da Base Aérea (Ocorrência Patrimonial n.º 2 ou OP2), (imagens 3 e 4 da
Figura 5.279).
Foi ainda possível confirmar que, os terrenos a sul da Pista 01/19 possuem estruturas de antigas
salinas, convertidas em pisciculturas aparentemente desativadas. De facto, no local onde em meados
do século XX, se localizavam as marinhas de Pilha Bois, existem ainda algumas estruturas dos antigos
muretes (Ocorrência Patrimonial n.º 3 ou OP3), (imagens 5 e 6 da Figura 5.279).
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Neste setor, apesar de não ter sido possível aceder aos terrenos no interior da área devido à pouca
consistência dos lodos, a observação durante a baixa-mar com condições de boa visibilidade permitiu
reduzir as lacunas no conhecimento. Assim, considerou-se que apenas uma faixa interior da área
destinada à ampliação da pista, não ofereceu boas condições de observação, assim como a área mais a
norte deste setor coberta por vegetação de sapal. Na zona das antigas salinas, alguns tanques, apesar
do período de baixa-mar, encontravam-se com água pelo que não se obteve visibilidade na observação
(Figura 5.284).
1

2

3

4

Figura 5.278 – Aspeto dos terrenos prospetados. Área de dispersão de materiais atuais relacionáveis com sucessivas obras
nesta margem (1 e 2); Concentrações de concha de bivalves (3 e 4)
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1

2

3

4

5

6

Figura 5.279 – Ocorrências Patrimoniais identificadas na zona húmida a sul da pista. Pequena âncora (fateixa) em ferro (1 e
2); Rampa para hidroaviões (3 e 4); Antiga salina (5 e 6) e o que resta de um dos muros (6)
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5.15.3.8.2.2 ZONA INTERTIDAL A NORTE DA PISTA 01/19
Tendo em conta que as prospeções de campo se realizaram no decorrer do desenvolvimento do
projeto de extensão da pista, e não se sabendo à data de execução dos mesmos qual a zona que iria
ser afetada, foi também caracterizada a zona norte da pista. Refere-se, no entanto, que esta zona não
será afetada pelo Projeto.
A zona intertidal a norte da Pista 01/19 é uma área sob influência das marés, que se caracteriza pela
presença de areias em acumulação na base da arriba formando uma praia assim como pequenas
restingas arenosas sobre o substrato pliocénico que por vezes aflora sob esta camada de areias. Na
zona sob influência das marés observam-se extensos bancos de ostras.
Percorreu-se o setor de praia a poente desta área a fim de se obter confirmação sobre o sítio
paleolítico CNS23305 e que diz respeito a vestígios paleolíticos de superfície constituídos,
essencialmente por restos de talhe.
Como resultado, assinala-se, ao longo da praia, para poente, muitos materiais líticos, entre eles, lascas
e núcleos, assim como seixos talhados (Figura 5.282). Esta zona de praia corresponde ao sítio
paleolítico inventariado na base de dados da DGPC (Endovélico) com a referência CNS23305.
Foram ainda recolhidos dois pesos de rede, um deles cerâmico de tipologia romana e fragmentos
cerâmicos (Figura 5.283).
Não foram identificados quaisquer materiais em contexto de jazida arqueológica. Todos os elementos
recolhidos correspondem a elementos isolados formando uma mancha de ocorrências dispersas que
se estende ao longo da praia na área prospetada e assinalada na Figura 5.284. Trata-se assim,
aparentemente, de materiais em deposição secundária cuja origem não foi possível identificar. No que
respeita aos materiais líticos paleolíticos recolhidos, uma vez que foram identificados materiais de
idêntica cronologia na área do atual aeroporto militar, é possível que correspondam à destruição e
dispersão de contextos eventualmente presentes em deposição primária nos níveis superiores das
arribas da praia. Já os pesos de rede ou outros materiais cerâmicos de períodos posteriores poderão
ter origem em atividades do litoral, nomeadamente a pesca ou poderão ter sido arrojados à praia por
correntes e/ou agitação marítima. As condições de visibilidade foram sempre boas em toda a extensão
da área prospetada (Figura 5.284).
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Figura 5.280 – Aspeto da praia e zona intertidal a norte da Pista 01/19

Figura 5.281 – Aspetos do trabalho de campo na praia a norte da Pista 01/19
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Figura 5.282 – Materiais líticos recolhidos ao longo da praia na área do sítio paleolítico CNS23305
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Figura 5.283 – Materiais cerâmicos recolhidos ao longo da praia a norte da Pista 01/19

Figura 5.284 - Carta de visibilidade dos solos nas áreas prospetadas: verde – Boa visibilidade; vermelho – sem acesso
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5.15.3.9 SÍNTESE
Na Figura 5.285 e na Tabela 5.180 apresenta-se a síntese do património cultural identificado nas zonas
húmidas da envolvente do Projeto.

Figura 5.285 – Imagem de satélite com o posicionamento das ocorrências patrimoniais identificadas
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DISTÂNCIAS À
AI
(m)

PROTEÇÃO

LOCALIZAÇÃO

IMAGENS

CRONOLOGIA

DESCRIÇÃO

TIPOLOGIA

CATEGORIA
PATRIMONIAL

REFERÊNCIA
(Endovélico)

Nº
OP

DESIGNAÇÃO
TOPONÍMICA

Tabela 5.180 – Síntese do património identificado (componente náutica/subaquática)

330

Não tem

390

Não tem

Montijo/Montijo
e Afonsoeiro

OP1

Base
Aérea 1

-

Arqueológico

Âncora

Âncora em ferro, do
tipo fateixa

Contemporâneo

X 09° 2.401'W
Y 38° 41.633'N
CMP: 432

Montijo/Montijo
e Afonsoeiro

OP2

Base
Aérea 2

-

Arquitetónico

Rampa de
acesso

Rampa de acesso dos
hidroaviões da base
aérea ao espelho de
água

Contemporâneo

X 0 9° 2.518'W
Y 38° 41.624'N
CMP: 432
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PROTEÇÃO

LOCALIZAÇÃO

IMAGENS

Salina

DISTÂNCIAS À
AI
(m)

Etnográfico

Vestígios de antiga
salina em local de
toponímia “Marinha de
Pilha Bois” e onde
atualmente se observa
uma
piscicultura
aparentemente
desativada. Observa-se
aglomerado de pedras
correspondentes
a
parte
do
muro
destruído. Na imagem
de satélite observamse
ainda
antigas
geometrias
correspondentes
a
estruturas da antiga
salina.

CRONOLOGIA

CATEGORIA
PATRIMONIAL

REFERÊNCIA
(Endovélico)
-

DESCRIÇÃO

Base
Aérea 3

TIPOLOGIA

OP3

DESIGNAÇÃO
TOPONÍMICA

Nº
OP

Em parte no
interior da
AID

Não tem

160

Não tem

Montijo/Montijo
e Afonsoeiro
Contemporâneo

X 0 9° 2.027'W
Y 38° 42.134'N
CMP: 432

Montijo/Montijo
e Afonsoeiro

OP4

Base
Aérea 4

-

Arqueológico

Achado
de
superfície

Lasca de quartzito

Paleolítico

X 09° 2.105'W
Y 38° 43.349'N
CMP: 432

685

-

Arqueológico

Achados
isolados

Vestígios
diversos
Pesos
de
rede
(romano) cerâmicos e
líticos e fragmentos
cerâmicos
de
fogareiros,
pequena
taça, bordos

LOCALIZAÇÃO

220*

Não tem

120*

Não tem

Montijo/Montijo
e Afonsoeiro
Paleolítico

X 09° 2.675'W
Y 38° 43.011'N
CMP: 432

Montijo/Montijo
e Afonsoeiro
Diversas
cronologias

*Distâncias das ocorrências patrimoniais à Área de Intervenção do Projeto a norte da Pista 01/19
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IMAGENS

Vestígios
de
superfície

CRONOLOGIA

DESCRIÇÃO

CATEGORIA
PATRIMONIAL
Arqueológico

PROTEÇÃO

Base
aérea 6

CNS23
305

«Abundante indústria
lítica, em especial
restos
de
talhe.
Estação enquadrada na
interpretação
da
ocupação humana préhistórica da zona da
Atalaia – Montijo».

DISTÂNCIAS À
AI
(m)

OP6

Base
aérea 5

TIPOLOGIA

OP5

REFERÊNCIA
(Endovélico)

Nº
OP

DESIGNAÇÃO
TOPONÍMICA
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X 09° 2.675'W
Y 38° 43.011'N
CMP: 432

5.15.4 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO
Relativamente ao património cultural, é expectável que, no caso das ocorrências arqueológicas
situadas no interior da península do Montijo, na área de serventia militar, ocorra uma evolução
negativa, progressiva, decorrente da afetação do solo, seja com infraestruturas militares, incluindo
parqueamentos, seja com a manutenção ou instalação de usos agroflorestais com recurso a lavradio.
No que concerne às construções de interesse cultural que restam no perímetro militar são previsíveis
duas situações: conservação pelo uso do edifício da Casa Branca; colapso, por fatores naturais ou
antrópicos, das construções rurais abandonadas (poços, tanques).
É previsível a manutenção da meritória ação conservativa e expositiva, providenciada pela Força Aérea
em espaço nobre de circulação (lobby do Edifício de Comando), das peças emblemáticas provenientes
da antiga Quinta da Póvoa e do antigo marco de termo de D. Manuel I.
No exterior do perímetro militar, na área de incidência do acesso externo à futura plataforma
aeroportuária, devido à atividade agrícola, à pressão urbana e viária, prevê-se idêntica evolução, no
sentido da degradação progressiva das ocorrências identificadas, uma vez que não têm estatuto de
proteção, com exceção talvez da Casa do Mirante (Oc. 47M) no caso de vir a beneficiar de projeto de
requalificação.
Quanto ao património subaquático identificado, dominantemente formado por ocorrências não
significativas, é expectável a sua manutenção e potencial ocultação em resultado da dinâmica de
sedimentos, mas também com a subida do nível do mar no contexto das alterações climáticas.

5.16 EMISSÃO DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA E ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
5.16.1 INTRODUÇÃO
A consideração das Alterações Climáticas no quadro da avaliação de impacte ambiental do Aeroporto
do Montijo deve ser reconhecida como fundamental, quer face à evolução do conhecimento sobre a
mudança climática global94, quer em relação à significância que o tema da adaptação do setor da
aviação civil às alterações climáticas futuras tem vindo a despertar, em particular no que respeita à
resiliência das infraestruturas, operações e serviços aeroportuários ao aquecimento global, à subida
do nível médio do mar e a eventos climáticos extremos mais intensos e frequentes95, 96.
Neste contexto, será considerada a previsível evolução futura do sistema climático à escala regional,
de modo a permitir a identificação dos riscos de acidentes e vulnerabilidades do Projeto. Pretende-se
efetivamente identificar as vulnerabilidades induzidas pela potencial alteração futura dos padrões
climáticos regionais sobre a própria infraestrutura do Aeroporto do Montijo e a sua
disponibilidade/capacidade para a prestação de determinados serviços.

94

IPCC, 2013, Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
95
ICAO, 2016, On Board – A Sustainable Future, Environmental Report.
96
Eurocontrol, 2014, Adapting Aviation to a Changing Climate (Factsheet).
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5.16.2 ENQUADRAMENTO GERAL
Na Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, as alterações climáticas
definem-se como sendo resultantes de ações humanas diretas ou indiretas e a variabilidade climática
como sendo resultante apenas de processos naturais (Projeto SIAM II, 2006). Já de acordo com o IPCC
(IPCC, 2001a), uma alteração climática consiste numa variação estatisticamente significativa da média
e/ou da variabilidade das variáveis que definem o clima e que persistem durante um período longo,
tipicamente da ordem de décadas ou maior, sem identificar especificamente a causa daquela
alteração. Desta forma, e de acordo com esta definição, uma alteração climática poderá ter causas
naturais, antropogénicas ou resultar de ambas.
O 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC),
publicado em 2013/2014, destaca a enorme probabilidade das emissões de gases com efeito de estufa
(GEE) serem a causa do aquecimento observado no século XX, indicando que a manutenção dos níveis
atuais de emissão de GEE provocará um aumento de temperatura do sistema climático e tornará mais
provável a existência de impactes irreversíveis para as populações e ecossistemas.
Os principais GEE presentes na atmosfera são o vapor de água, cuja concentração é muito variável, o
dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), o ozono (O3), os clorofluorcarbonetos
(CFC), os hidroclorofluorcarbonetos (HCFC) e ainda outros de menor importância.
O aumento da concentração de CO2 atmosférico resulta predominantemente da queima de
combustíveis fósseis – carvão, petróleo e gás natural – e, em menor grau, da desflorestação e outras
alterações no uso do solo. Em média, cerca de 75% das emissões antropogénicas de CO 2 nos últimos
20 anos resultaram da combustão de combustíveis fósseis (Projeto SIAM II, 2006).
No início do século XXI os combustíveis fósseis totalizavam cerca de 80% das fontes primárias de
energia mundial e, de acordo com o último relatório da Agência Internacional de Energia (IEA, 2004),
as emissões globais de CO2 para a atmosfera vão aumentar 60% até 2030, se não existirem mudanças
significativas nas políticas energéticas.
De acordo com o 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações
Climáticas (AR5 IPCC), algumas conclusões podem, desde já, ser assumidas:


É extremamente provável que a influência humana tenha sido a principal causa do aquecimento
da atmosfera observado desde meados do século XX;



O aquecimento do sistema climático é inequívoco e muitas das mudanças já observadas,
sobretudo desde os anos 50 do século passado, não têm precedentes numa escala temporal de
décadas a milénios;



O aquecimento da atmosfera tem verificado nas últimas décadas um aumento constante. No
hemisfério norte, a probabilidade de que o período de 30 anos de 1983 a 2012 tenha sido o mais
quente dos últimos 1400 anos é substancial;



Ao longo das duas últimas décadas, os lençóis de gelo da Gronelândia e da Antártida perderam
massa, os glaciares continuaram a diminuir de extensão praticamente em todo o mundo, tal como
a cobertura de neve do mar do Ártico e do Hemisfério Norte;



Durante o período de 1901 a 2010, o nível médio do mar, à escala global, subiu 0,19 metros. A taxa
de aumento do nível do mar desde meados do século XIX foi maior do que a taxa média nos dois
milénios anteriores;
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A verificação de uma continuidade nos padrões de emissão de gases de efeito estufa causará um
maior aquecimento e mudanças em todos os componentes do sistema climático (na temperatura
global, no ciclo global da água e nos padrões de precipitação, na redução das massas de gelo
polares e dos glaciares, na subida do nível médio do mar);



Atenuar a mudança climática exigirá reduções substanciais e sustentadas das emissões globais de
gases de efeito estufa.

Ainda de referir que, na Europa o aumento projetado da temperatura até 2100 (sem medidas efetivas
de redução de GEE) é de 2,0 ºC a 6,3 ºC (EEA, 2004).
Os impactes de recentes eventos extremos, tais como ondas de calor, secas, cheias e fogos florestais,
demonstram já a significativa vulnerabilidade e exposição à variabilidade climática de alguns
ecossistemas e de muitos sistemas humanos. Na Europa, estes eventos extremos têm já impactes
significativos sobre múltiplos setores económicos, assim como efeitos adversos sobre a sociedade e a
saúde.
Perante isto, torna-se necessário formular respostas adequadas, ao nível da mitigação e da adaptação.
A mitigação consiste em combater as causas das alterações climáticas antropogénicas e traduz-se em
ações que visam estabilizar a concentração atmosférica de GEE por meio da limitação das emissões
atuais e futuras e do desenvolvimento de sumidouros potenciais desses gases.
A adaptação é um processo de resposta em que se procura minimizar os efeitos negativos e potenciar
os efeitos positivos dos impactes atuais e futuros das alterações climáticas nos diversos sistemas
naturais e sociais.
Uma estratégia de adaptação requer a participação ativa dos agentes, públicos e privados, envolvidos
nos diversos setores socioeconómicos que são ou serão no futuro afetados pelas alterações climáticas.
Apenas as reduções globais de emissões programadas a longo prazo – pelo menos num horizonte de
50 anos – na ordem dos 50% em relação aos valores atuais, permitirão limitar o aumento da
temperatura média global.
Este desafio político, subscrito por Portugal e pela União Europeia (UE), é um desafio a longo prazo,
tendo a UE tomado para si o objetivo ambicioso de redução das suas emissões internas entre 80 - 95%
em 2050, comparados com os níveis de 1990.
Desta forma, e para o horizonte de 2020, a UE estabeleceu como objetivos comunitários uma redução
de, pelo menos, 20% das emissões de GEE, em relação a 1990, e para o horizonte 2030 uma meta de
redução de 40%, em relação a 1990.

5.16.3 PANORAMA NACIONAL PARA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Portugal conta já com uma Estratégia para as Alterações Climáticas, tendo os primeiros estudos de
base para o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) sido elaborados em 2001. O
PNAC foi aprovado em 2004, posteriormente revisto em 2006 e 2008, e em 2010 Portugal adotou uma
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC), e inovou no estabelecimento do
Fundo Português do Carbono (FPC).
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Com este quadro de políticas, Portugal assegurou com sucesso o cumprimento dos objetivos nacionais
em matéria de alterações climáticas no âmbito do Protoloco de Quioto, essencialmente através da
redução de emissões de GEE em todos os setores da economia, tendo limitado o aumento das suas
emissões em 2012, a cerca de 13% em relação a 1990, e do contributo do sequestro de carbono nas
atividades de uso do solo, alterações do uso do solo e florestas (LULUCF).
As linhas gerais para os instrumentos da política climática pós-2012 foram lançadas pela Resolução de
Conselho de Ministros n.º 93/2010, de 26 de novembro, que determinou a elaboração do Roteiro
Nacional de Baixo Carbono (RNBC) e o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC).
Estando em curso o segundo período de cumprimento do Protocolo de Quioto (2013-2020), face aos
objetivos e orientações de política comunitária estabelecidos a nível internacional e comunitário num
horizonte 2020, 2030 e 2050, e visando estabelecer bases que impulsionem a transição para um
modelo de desenvolvimento capaz de conciliar o indispensável crescimento económico com um
menor consumo de recursos naturais, com a qualidade de vida das populações e com a inclusão social
e territorial, foi estabelecido o Compromisso para o Crescimento Verde (CCV), aprovado pela
Resolução de Conselho de Ministros n.º 28/2015, de 30 de abril, que estabeleceu como objetivo
reduções de emissão de GEE em 2020 entre -18 a -23% face a 2005, e em 2030 de -30 a -40% face a
2005.
No quadro de uma estratégia de crescimento verde para Portugal, foi definido o Quadro Estratégico
para a Política Climática (QEPiC), que estabelece a visão e os objetivos da política climática nacional
no horizonte 2030, reforçando a aposta no desenvolvimento de uma economia competitiva, resiliente
e de baixo carbono.
O QEPiC assume ainda o desafio de identificar opções de política para dar cumprimento aos objetivos
do CCV, contemplando ainda o novo PNAC 2020/2030, em termos de mitigação de emissões de GEE, e
a segunda fase da ENAAC 2020 para a componente de adaptação.
Neste contexto, foi também criado o Sistema Nacional de Políticas e Medidas (SPeM, instrumento de
suporte ao debate, à conceção e à avaliação das medidas custo-eficazes a implementar pelos setores,
e o Sistema Nacional de Inventário de Emissão por Fontes e Remoção por Sumidouros de Poluentes
Atmosféricos (SNIERPA), que garante a elaboração do inventário nacional de emissões, sendo
componentes fundamentais do QEPiC.
O sistema de monitorização e reporte da ENAAC completa o conjunto de instrumentos de
acompanhamento da implementação da política nacional, constituindo-se em conjunto com o SPeM e
o SNIERPA o referencial nacional de Monitorização, Reporte e Verificação (MRV).
As linhas de orientação do FPC são revistas assumindo uma vertente de apoio ao desenvolvimento e
execução da política climática nas suas diversas vertentes, possibilitando igualmente maximizar a
utilização do Quadro de Referência Estratégico Comunitário (Portugal 2020), no período 2014-2020.
Foi ainda criada a Comissão Interministerial do Ar e das Alterações Climáticas (CIAAC), para o
acompanhamento da política climática e das políticas setoriais com impacte nos objetivos nacionais
em matéria de ar e das alterações climáticas, atendendo às sinergias entre estes temas.
Com a aprovação do QEPiC e com o pacote legislativo associado, Portugal passa a dispor de um quadro
integrado de instrumentos de política climática renovado reforçando a sua capacidade de resposta aos
desafios das alterações climáticas.
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O PNAC 2020/2030 assumiu como visão o desenvolvimento de uma economia competitiva e de baixo
carbono, promovendo um novo paradigma de desenvolvimento para Portugal num contexto de
crescimento verde, tendo como principais objetivos:





Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego,
contribuindo para o crescimento verde;
Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de GEE de forma a
alcançar uma meta de -18% a -23% em 2020 e de -30% a -40% em 2030 em relação a 2005,
garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em
linha com os objetivos europeus e com o Acordo de Paris;
Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais.

De acordo com a informação disponibilizada no PNAC 2020/2030, o setor dos transportes, que integra
as emissões do transporte rodoviário e ferroviário (passageiros e mercadorias), aviação e navegação
entre destinos do território nacional, representou em 2012 cerca de 25% das emissões nacionais de
GEE.
Por outro lado, tendo em consideração os dados disponibilizados no Inventário Nacional de GEE97, em
2012, as emissões provenientes da aviação civil em Portugal foram de cerca de 3121 Gg CO2eq, dos
quais 373 Gg CO2eq correspondem aos voos domésticos e 2748 Gg CO2eq correspondem aos voos
internacionais. Mais recentemente, no Inventário Nacional de GEE, de 201798, com dados disponíveis
até 2015, verifica-se um acréscimo das emissões de GEE, no setor da aviação, na ordem dos 418 Gg
CO2eq, com 369 Gg CO2eq, correspondentes aos voos domésticos, e 3169 Gg CO2eq, correspondentes
aos voos internacionais.
Da consulta do Inventário de Emissões Atmosféricas da Região de Lisboa e Vale do Tejo, relativo ao
período de 2011-201499, área geográfica onde se insere o Projeto em análise, verifica-se que, no que
respeita às emissões de CO2, ocorreu uma redução das emissões totais de cerca de 10%, durante o
período de 2011-2014. Salienta-se a elevada contribuição dos setores do Transporte Rodoviário, da
Indústria e da Produção de Eletricidade e Vapor, uma vez que as emissões deste GEE estão associadas
aos setores mais intensivos do ponto de vista energético. No Volume III - Anexo 9.6 apresentam-se as
estimativas de emissões de CO2, discriminadas por setor de atividade. No Volume III - Anexo 9.7
apresenta-se a distribuição espacial das estimativas de emissões de CO2 determinadas para 2014.

97

Agência Portuguesa do Ambiente (2014). Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases, 1990-2012. Submitted under the
United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol.
98

Agência Portuguesa do Ambiente (2017). Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases, 1990-2015. Submitted under the
United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol.
99

Inventário de Emissões Atmosféricas da Região de Lisboa e Vale do Tejo – 2011-2014. Elaborado pela FCT-UNL e CCDR-LVT. maio 2017.
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De acordo com a informação disponibilizada no novo inventário de emissões da RLVT, verifica-se que
Lisboa é dos concelhos que mais contribui para as emissões de CO2 (12% das emissões da RLVT),
devido à contribuição cumulativa dos setores do Transporte Rodoviário, Transporte Aéreo, Doméstico,
Comércio/Serviços e Marítimo (respetivamente, por ordem de importância). Loures, com uma
contribuição não tão significativa (6% das emissões RLVT), gera emissões de CO2 dos setores
Transporte Rodoviário, Transporte Aéreo e Produção de Eletricidade e Vapor. Por outro lado, o
Barreiro tem uma contribuição pouco significativa ao nível da emissão de CO2, face aos restantes
concelhos da RLVT, na ordem de 1%. Por fim, Alcochete e Montijo promovem emissões de CO 2, na
ordem dos 0,4-0,7 kt/km2 (Volume III - Anexo 9.7), e Moita promove emissões na ordem dos 0,8-2,4
kt/km2 (Volume III - Anexo 9.7), não sendo por isso considerados dos concelhos com emissões
significativas de CO2.
O projeto do Aeroporto do Montijo, pelas suas características específicas, nomeadamente a extensão
da pista, terá de responder à vertente da adaptação às alterações climáticas, devendo seguir os
objetivos estabelecidos no âmbito dos instrumentos de políticas climáticas mencionados acima,
essencialmente no que às medidas de adaptação diz respeito - Estratégia Nacional de Adaptação às
Alterações Climáticas (ENAAC).
Desta forma, os planos e programas cujos objetivos poderão estar em linha com o presente Projeto,
relacionados essencialmente com os objetivos de adaptação, são detalhados em seguida com maior
pormenor.

5.16.3.1 ESTRATÉGIA NACIONAL PARA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Por forma a alcançar a sua visão para Portugal, a ENAAC 2020 assume três objetivos que procuram dar
uma orientação mais operacional e de implementação:
I. Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas – enquadram-se neste
objetivo específico iniciativas de investigação, sensibilização e monitorização, por forma a
alargar o conhecimento através da investigação sobre as alterações climáticas em Portugal e
respetivos impactes. A avaliação dos riscos associados às alterações climáticas é um processo
complexo, não só devido às incertezas dos cenários projetados para o futuro, mas também pelo
facto dos impactes originarem diferentes repercussões consoante a escala e setores afetados;
II. Implementar medidas de adaptação – pretendendo-se avaliar a atual capacidade de adaptação
e priorizar a implementação de opções e medidas de adaptação que moderem futuros impactes
negativos e ou ajudem a aproveitar oportunidades decorrentes das alterações climáticas;
III. Promover a integração da adaptação em políticas setoriais – promovendo a integração e
monitorização da componente da adaptação às alterações climáticas nas políticas públicas
setoriais de maior relevância, incluindo as políticas de ordenamento do território e
desenvolvimento urbano sustentável e os seus instrumentos de planeamento e gestão
territorial.
A prossecução coerente da visão e dos objetivos da ENAAC 2020 necessita de uma abordagem
integrada e encontra-se organizada em seis áreas temáticas e nove sectores prioritários (Figura 5.286).
As áreas temáticas promovem a coerente integração vertical das diferentes escalas necessárias à
adaptação e a integração horizontal através da coordenação e desenvolvimento de trabalho específico
de caráter multissectorial.
Os noves setores prioritários representam as unidades elementares de trabalho da ENAAC 2020.
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Fonte: Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, APA, 2015

Figura 5.286 – Esquema representativo das áreas temáticas e setores prioritários

Relativamente aos setores prioritários, podem referir-se como relevantes para o projeto em estudo os
seguintes:
h) Transportes e comunicações (GT TRANS)
Este grupo de trabalho visa corresponder à necessidade de estudar, monitorizar e propor medidas para
preservar infraestruturas e serviços de transportes e comunicações, cuja vulnerabilidade aos impactes
das alterações climáticas deve constituir procupação no quadro da ENAAC.
(…)
A possibilidade de se registarem com crescente frequência fenómenos meteorológicos muito severos
que, eventualmente, possam atingir importantes infraestruturas de transporte, de forma continuada
ou intempestiva, por vezes com contornos de verdadeira catástrofe, constitui um risco significativo
para a segurança de pessoas e bens e para o funcionamento da economia e da sociedade em geral.
Importa por isso minimizar os efeitos de tais impactes, pela via das medidas de caráter preventivo que
urge identificar, priorizar, programar e concretizar, mas também pela via de um cuidado planeamento
de ações de emergência que permitam, em situações de eventos meteorológicos extremos, manter em
operação os serviços de transporte de pessoas e de mercadorias e também as telecomunicações,
essenciais para o desenvolvimento das próprias operações de socorro e proteção.
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i) Zonas Costeiras e Mar (GT MAR)
No litoral de Portugal Continental, as consequências mais importantes das alterações climáticas são a
subida do nível médio do mar e a modificação do regime de agitação marítima, da sobrelevação
meteorológica, da temperatura e da precipitação. As modificações referidas geram impactes na faixa
costeira ao nível do balanço sedimentar e podem traduzir-se pelo estabelecimento ou variação da
intensidade da erosão, bem como pela modificação da frequência e intensidade de inundações
costeiras e ainda alterações na qualidade da água de estuários, lagunas e aquíferos costeiros.
As áreas de maior vulnerabilidade na zona costeira identificadas com tendência erosiva ou erosão
confirmada e com registo de ocorrência de fenómenos de galgamento e inundação costeira, são
aquelas onde, tendencialmente, os impactes das alterações climáticas serão mais evidentes.
Constituem assim, preocupação adicional, locais com densidade de ocupação humana elevada,
protegidos ou não por estruturas de proteção/defesa costeira, com particular relevância para as áreas
do litoral cujo conteúdo morfológico se associa a substrato rochoso brando ou móvel e baixo (praias,
dunas, ilhas-barreira, barreiras arenosas, zonas húmidas).
(…)

5.16.4 BREVE CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL A NÍVEL NACIONAL
A nível nacional, os estudos decorrentes dos projetos SIAM100 e SIAM II101, foram pioneiros no que
respeita à exploração do tema da mudança climática no contexto regional onde Portugal Continental
se insere, numa perspetiva multissetorial e integrada dos impactes das alterações climáticas e das
medidas de adaptação disponíveis. Apesar de terem sido publicados antes de 2006 e, desde então, se
ter verificado uma evolução substantiva nos meios de análise disponíveis para a avaliação e nos
próprios dados disponíveis sobre o clima global e regional, estes continuam a ser os trabalhos
estruturais de referência disponíveis sobre a mudança climática em Portugal.
As principais conclusões para Portugal estão alinhadas com as conclusões globais já enunciadas:


Existe uma tendência crescente ao nível da temperatura média e um aquecimento significativo,
durante o século XXI. Na última metade do século XX, o aumento da temperatura na Península
Ibérica foi da ordem de 1oC. Para 2100, a maioria dos modelos projetam um aumento de
temperatura no intervalo de 4 – 7oC;



Todas as simulações realizadas relativas à precipitação anual apontam para um decréscimo na
precipitação. O cenário mais provável é uma diminuição de 100 mm, com uma afetação
importante ao nível do ciclo anual da precipitação, com aumentos no inverno e decréscimos
substanciais na primavera e no outono. A precipitação acumulada em dias de precipitação intensa
(>10 mm/dia) tende a aumentar, sobretudo nos meses de inverno.

100
101

F.D. Santos, K. Forbes, R. Moita (ed.), 2001, Mudança Climática em Portugal, Cenários, Impactes e Medidas de Adaptação - Projeto SIAM.
F.D. Santos, P. Miranda (ed.), 2006, Alterações Climáticas em Portugal Cenários, Impactes e Medidas de Adaptação – Projeto SIAM II.
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Em particular, no que respeita à subida do Nível Médio do Mar (NMM), existe um acervo muito
relevante de trabalhos realizados para a costa portuguesa102,103,104, com base na informação
disponibilizada pelo marégrafo de Cascais. Estes trabalhos têm vindo a apontar para uma subida
consistente no NMM, com uma aceleração notável nos últimos anos:


Relativamente aos valores observados no final do séc. XX, os cálculos disponíveis sobre a taxa de
subida do NMM apontam para um aumento significativo, evidenciando a existência de uma
aceleração na variação do NMM;



Valores calculados revelam uma subida do NMM acelerada, com taxas de 2,2 mm/ano, de 1992 a
2004, e de 4,1 mm/ano, de 2005 a 2016, observando-se uma aceleração desta taxa de 0,079
mm/ano2;



Esta evolução, com tendência crescente da taxa de subida do NMM, pode chegar no futuro à
duplicação da respetiva taxa, a cada 10 ou 15 anos.

A enorme complexidade dos sistemas climáticos globais, a heterogeneidade da sua expressão a níveis
regional e local, as limitações das ferramentas de avaliação do impacto climático e o desconhecimento
da evolução das trajetórias de emissões de gases com efeito estufa e aerossóis, que determinam a
magnitude e a taxa de mudança climática futura, não pode deixar de refletir uma incerteza geral na
expressão dos resultados das projeções relativas aos descritores do clima no futuro. Aliás, todos os
estudos realizados nesta área procuram sublinhar essa incerteza e a contingência das previsões
apresentadas dentro de um determinado quadro de probabilidades, que também neste caso se terá
em conta.

5.16.5 VULNERABILIDADE TERRITORIAL
No presente subcapítulo efetua-se a caracterização da vulnerabilidade territorial do local de
implantação do Aeroporto do Montijo, nomeadamente dos perigos passíveis de serem incrementados
em termos de frequência e magnitude pelas alterações climáticas.
O PROT-AML apresenta diretrizes e medidas para adaptação e mitigação, que foram estabelecidas
tendo em conta as recomendações do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) e do Projeto
SIAM II105.
Para além do PROT-AML foram também analisadas as Estratégias Municipais de Lisboa e Barreiro
(únicos municípios da AML com estratégias publicadas até final de 2018), ao nível da avaliação do risco
climático. Nas Estratégias Municipais, para além da análise das condições climáticas (verificadas e
projetadas), estabelecem a relação com os respetivos impactes (diretos e indiretos), sistematizando
uma série de medidas de adaptação, promovendo sinergias entre as diferentes entidades municipais e
nacionais.
Na Tabela 5.181 apresenta-se a avaliação da evolução do risco climático para os principais impactes
associados a eventos climáticos com consequências para os municípios de Lisboa e Barreiro.
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C. Antunes, 2016, Subida do Nível Médio do Mar em Cascais, revisão da taxa atual, 4.as Jornadas de Engenharia Hidrográfica.
C. Antunes, 2011, Monitoring sea level change at Cascais tide gauge, Journal of Coastal Research, SI
64, ICS.
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R. Vieira, C. Antunes, R. Taborda, 2012, Caracterização da sobreelevação meteorológica em Cascais nos últimos 50 anos, 4.as Jornadas de
Engenharia Hidrográfica.
105
Alterações Climáticas em Portugal. Cenários, Impactes e Medidas de Adaptação. Projeto SIAM II, 2006.
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Tabela 5.181 – Avaliação da evolução do risco climático para os principais impactes associados a eventos climáticos com
consequências para os municípios de Lisboa e Barreiro
RISCO CLIMÁTICO
LOCAL

Lisboa

FENÓMENO CLIMÁTICO

(1)

Barreiro

(2)

ATUAL

MÉDIO PRAZO
(2041-2070)

LONGO PRAZO
(2071-2100)

Precipitação Intensa

4
(Moderado)

6
(Moderado)

6
(Moderado)

Vento forte / Rajadas

4
(Moderado)

6
(Moderado)

6
(Moderado)

Temperatura
elevada/Onda de calor

2
(Baixo)

6
(Moderado)

9
(Alto)

Temperatura baixa/Onda
de frio

2
(Baixo)

1
(Baixo)

1
(Baixo)

Granizo

2
(Baixo)

2
(Baixo)

2
(Baixo)

Precipitação excessiva
(cheias/inundações)

4
(Moderado)

9
(Alto)

9
(Alto)

Subida do nível médio da
água do mar

1
(Baixo)

4
(Moderado)

9
(Alto)

Vento forte

4
(Moderado)

4
(Moderado)

3
(Baixo)

Trovoadas/raios

1
(Baixo)

1
(Baixo)

1
(Baixo)

4
(Moderado)

6
(Moderado)

Temperaturas
elevadas/ondas de calor

-

(3)

(1)

EMAACL – Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Lisboa, 2017.
EMAACB – Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Barreiro, 2016.
(3)
No levantamento das vulnerabilidades do município (realizadas através do PIC-L) não constam impactos causados por temperaturas
elevadas ou ondas de calor. No entanto, a inclusão deste evento climático na matriz de risco revelou-se importante pelo destaque que
apresenta nas projeções climáticas para o final do século no município do Barreiro.
(2)

Para além dos fenómenos apresentados anteriormente, destaca-se também, o efeito storm surge, a
sobrelevação da maré e as cheias.
Na região onde se insere a área do Aeroporto do Montijo, as cheias podem ser desencadeadas por
períodos chuvosos que se prolongam por várias dias ou semanas, diminuindo drasticamente o efeito
de regularização das barragens no Rio Tejo, as quais potenciam picos de cheia devido às respetivas
descargas, assistindo-se a uma subida progressiva e lenta do nível da água, ou por episódios de
precipitação muito intensa e concentrada no tempo que originam as designadas cheias rápidas com
durações de algumas horas.
Tanto as cheias do Tejo como as cheias rápidas que já ocorreram na Região de Lisboa, tiveram efeitos
catastróficos no território e nas atividades humanas, algumas com perda de muitas vidas, como foi o
caso das cheias repentinas de 25/26 de novembro de 1967.
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Segundo o PROT-AML, os concelhos ribeirinhos da AML apresentam suscetibilidade a cheias
progressivas e rápidas, sendo estas últimas mais frequentes nas pequenas bacias hidrográficas das
ribeiras da área norte da AML. As cheias progressivas afetam o vale do Tejo e áreas significativas dos
municípios próximo da área de estudo do Aeroporto do Montijo, com destaque para Alcochete e
Moita na margem esquerda do Estuário do Tejo (Figura 5.287).

Fonte: PROTAML (CCDR LVT 2010)

Figura 5.287 – Suscetibilidade a inundação por cheias naturais na Área Metropolitana de Lisboa

Relativamente aos perigos de inundação na área de estudo, a informação disponibilizada pelas
câmaras municipais do Montijo e de Alcochete evidencia que a área de estudo não é abrangida pela
cartografia de risco de cheia, quer as cartas de leito de cheia, quer as cartas de zonas ameaçadas pelas
cheias (Figura 5.288).
Segundo o Plano de Gestão dos Riscos de Inundação, editado pela APA (APA 2016), as áreas críticas
definidas na Região Hidrográfica RH5 onde se insere a área de estudo, não abrangem a área do
Aeroporto do Montijo (Figura 5.288).
As grandes cheias do Tejo de 1979 não atingiram a zona da BA6 onde se localiza a área de estudo.
No entanto, no subcapítulo seguinte são identificados os perigos de inundação para a BA6, tendo em
conta as evoluções previstas nos cenários definidos para as Alterações Climáticas.
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Figura 5.288 – Limite das áreas críticas dos riscos de inundação na região de Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira (azul)
(Fonte: APA 2016). A Laranja as áreas potencialmente inundáveis dos concelhos do Montijo e Alcochete (Fonte: Câmaras
Municipais). A vermelho as localizações do Aeroporto do Montijo

5.16.6 CARACTERIZAÇÃO A NÍVEL LOCAL DOS PERIGOS DE NATUREZA
CLIMÁTICA
5.16.6.1 METODOLOGIA
No que concerne à metodologia adotada para a identificação de perigos de natureza climática a nível
local, considerando as alterações climáticas, procedeu-se, em primeiro lugar, à seleção dos cenários
climáticos, quer do ponto de vista da escala temporal a considerar, quer na perspetiva da sua
correspondência com a evolução das concentrações globais de GEE, consequentes ao caminho socioeconómico-tecnológico que se venha a verificar ao longo do século XXI, e dos respetivos impactes
sobre o sistema climático global, sempre que possível, na sua expressão à escala regional.
No desenvolvimento desta componente foi possível a articulação com a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), no sentido de obter algumas orientações que permitissem suportar uma mais
concertada e adequada seleção de cenários. Neste sentido, as opções tomadas tiveram sempre em
consideração as sugestões das equipas de trabalho da APA, quer no caso do horizonte temporal de
análise, quer no dos cenários climáticos a estudar.
São analisados dois cenários climáticos fundamentais e distintos, que correspondem: (i) a uma
situação com um maior grau de probabilidade de se vir a verificar e (ii) a uma situação mais pessimista
e gravosa sobre a evolução dos padrões supramencionados.
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No que respeita especificamente à subida do NMM, foram consultados dois especialistas106 no tema,
que apoiaram de forma fundamentada a seleção dos cenários que se apresentam.
Os cenários climáticos selecionados são caracterizados pelos seguintes descritores: temperatura,
precipitação, regime de ventos, nível médio do mar e eventos climáticos extremos.

5.16.6.2 SELEÇÃO DE CENÁRIOS
5.16.6.2.1 ÂMBITO TEMPORAL
A incerteza já referenciada associada a este tipo de exercícios de antecipação da evolução do regime
climático, bem como o ritmo e a desagregação espacial a que se fazem sentir, recomenda que o
horizonte de avaliação seja relativamente alargado.
Na generalidade dos trabalhos realizados neste âmbito, e em particular no que respeita aos trabalhos
do IPCC, nomeadamente do seu último relatório de avaliação publicado (AR5, 2013/2014), o cenário
temporal fundamental estabelece o horizonte do ano 2100. Muito embora, para a maioria dos
descritores e das circunstâncias, se possa apresentar uma evolução contínua desde a atualidade até ao
ano 2100, a relevância que se atribui às previsões no horizonte de 2100 é, naturalmente, maior.
No contexto deste trabalho, contudo, existe uma preocupação natural com a janela temporal de
operação desta infraestrutura aeroportuária. Sabendo que o horizonte de concessão do Aeroporto do
Montijo se estende até ao ano 2062, considerou-se ser mais adequado estabelecer, em paralelo com o
que também se convencionou (em alguns casos) no AR5 do IPCC, um período intermédio como
cenário temporal de referência.
Por outro lado, também no âmbito do AR5, os resultados são muitas vezes expressos não como
referentes a um dado ano, mas como valores médios sobre períodos de 20 anos, o que atenua a
incerteza das projeções. Como tal, é comum ser usado, por exemplo, o referencial 1986-2005, ou
2046-2065, ou 2081-2100.
Face a esta situação, no contexto do horizonte temporal do presente estudo, decidiu-se adotar o
referencial de 2070 como ano do limite superior da avaliação (por exemplo o período de 30 anos,
2041-2070), sempre que não se faça uma referência específica noutro sentido.
5.16.6.2.2 EVOLUÇÃO CLIMÁTICA
Em termos de cenários climáticos a analisar, optou-se igualmente por seguir a metodologia do AR5
IPPC, e selecionaram-se dois dos quatro cenários de enquadramento desenhados no quadro do
referido trabalho.
Tratam-se dos cenários designados como Representative Concentration Pathway (RCP), desenvolvidos
por ferramentas que consideraram diversos fatores, nomeadamente económicos, demográficos e do
sistema energético. As emissões futuras de gases com efeito de estufa, os aerossóis de partículas, as
alterações de uso do solo e outros agentes com impacte sobre o clima dependem de fatores
socioeconómicos, nomeadamente dos acordos para a mitigação das emissões, como os que se
desenrolam no quadro da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas.

106

Professor Carlos Antunes e Professora Cristina Catita do Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa (entrevistas no dia 14/11/2017).
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Estes RCP representam um largo conjunto de cenários de mitigação e foram desenhados para ter
diferentes objetivos em termos de forçamento radiativo no ano de 2100 (cerca de 2,6, 4,5, 6,0 e 8,5
W/m2). Os cenários devem ser considerados plausíveis e ilustrativos, e não têm um grau de
probabilidade associado.

Figura 5.289 – Forçamento radiativo médio global dos 4 cenários RCP
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Na prática, estes 4 cenários podem representar uma gama de políticas a implementar no século XXI e
descrevem diferentes evoluções das concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera,
obviamente associadas a diferentes taxas de emissão para a atmosfera. O seu grau de impacte em
termos de alterações climáticas é crescente com o RCP2.6 a ser o mais “benigno” e o RCP8.5 o mais
gravoso.
No caso do RCP8.5 o pico do forçamento radiativo só surge após 2 100, enquanto no caso do RCP4.5
este verificar-se-á em 2 100, com uma estabilização a partir daí. Em termos de concentrações
atmosféricas de CO2 em 2100, o RCP4.5 atinge os 538 ppm, enquanto o RCP8.5 pode atingir os
936 ppm.
Por forma a reter um cenário particularmente gravoso, e a descrever uma situação tipo worst-case,
optou-se por escolher o RCP8.5. No sentido de obter um cenário contrastante e mais alinhado com os
objetivos gerais do Acordo de Paris, selecionou-se o RCP4.5. Neste caso, a probabilidade deste cenário
vir a permitir o cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris (por comparação com a situação de
referência da era pré-industrial, 1850-1900) é, ainda assim, relativamente baixa. A opção conservativa
escolhida está em consonância com a metodologia tradicional de análise dos Estudos de Impacte
Ambiental.

107

Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, 2013, Technical Summary. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of

Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
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5.16.6.2.3 NÍVEL MÉDIO DO MAR
A subida do nível do mar por via das alterações climáticas é uma ameaça às construções localizadas
nas regiões ribeirinhas. A este risco somam-se os riscos associados aos eventos extremos, com
implicações na variabilidade do nível da água. É o caso das depressões atmosféricas e da agitação
marítima, que fazem subir o nível do mar em situação de tempestade e o do caudal do rio, em
situações de cheia108, que faz subir o nível dos rios e dos seus estuários, e contribui para a inundação
das zonas ribeirinhas adjacentes.
Os estuários são zonas de baixa profundidade e hidrodinâmica complexa. A baixa profundidade induz
dissipação de energia, mas também a refração da onda de maré. Estes dois efeitos, associados ao
escoamento da água do rio, aumentam a complexidade da previsão das implicações das alterações
climáticas. A refração da onda de maré gera níveis mais altos no interior do Estuário do que no mar. A
dissipação de energia tem efeito contrário sobre a onda de maré, mas faz subir esse nível quando o
caudal do rio aumenta, em situação de cheia.
Como consequência da complexidade da hidrodinâmica, o nível do mar induzido pelas alterações
climáticas deve ser estimado recorrendo a um modelo hidrodinâmico. Foi essa a estratégia seguida,
que utilizou o sistema de modelação MOHID109, que permite a simulação de vários domínios
encaixados, para aumentar a resolução numa região específica. Neste estudo foi utilizado o sistema de
dois domínios representado na figura seguinte, onde um domínio de 200 metros de passo espacial
para o interior do Estuário (Domínio 2) foi encaixado num domínio de passo espacial variável entre 2
km e 200 metros (Domínio 1), que inclui a vizinhança do estuário. Na Figura 5.290, a imagem referente
ao interior do Estuário mostra a linha de terra atual (linha branca) e a zona baixa mais facilmente
inundável, a azul. Neste relatório são apresentados resultados para este domínio e as zonas inundáveis
na vizinhança do Aeroporto, para cada um dos cenários estudados.

108

Embora no Estuário do Tejo a subida de nível possa ser baixa.

109

O sistema de modelação MOHID (www.mohid.com) é composto por duas ferramentas numéricas: (1) o MOHID Water, para corpos de
água com superfície livre, utilizado neste trabalho e (2) o MOHID Land para bacias hidrográficas. O sistema MOHID Water é um modelo
tridimensional e inclui modelos para a hidrodinâmica, ondas, transporte de sedimentos, qualidade da água e ecologia e ainda um módulo
específico para derrames de hidrocarbonetos. O sistema MOHID é de domínio público e código aberto, tendo o seu desenvolvimento sido
iniciado no centro de investigação MARETEC sediado no Instituto Superior Técnico (IST) e sendo atualmente desenvolvido pela comunidade
de utilizadores que inclui os investigadores que se formaram no Maretec que estão distribuídos por uma gama de instituições que incluem
Universidades, Empresas e Laboratórios de Estado.
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Figura 5.290 – Domínios de modelação: Domínio (esquerda) e Domínio 2 (direita). A escala de cores representa a
batimetria
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O modelo exterior é tridimensional. O domínio interior foi calculado utilizando um modelo
tridimensional para estudar o efeito da cheia do Tejo no nível e um modelo bidimensional para
estudar a propagação do nível do mar para o interior do estuário. Os resultados dos dois modelos
foram comparados para uma situação de caudal médio e verificou-se que nessas condições os dois
modelos dão resultados muito semelhantes e por isso o modelo 3D só foi utilizado para estudar o
cenário de caudal fluvial extremo110.
Cenários Estudados
O estudo simulou quatro cenários, que foram obtidos combinando duas hipóteses para a subida do
nível médio do mar, como se apresenta a seguir, e valores de caudal do rio em condições médias (300
m3/s) e nas condições previstas para a cheia dos 100 anos (15 500 m3/s). Em todos os cenários foi
considerada uma sobrelevação de tempestade do nível do mar de 0,58 metros.
Na perspetiva da mudança climática em curso, existem vários fatores que contribuem para a subida do
Nível Médio do Mar (sNMM): o AR5 IPCC111 aponta a expansão térmica provocada pelo aquecimento
global, a evolução dos glaciares e dos lençóis de gelo da Gronelândia e da Antártida e a capacidade de
armazenamento de água em terra.
A síntese que o AR5 IPCC apresenta baseia-se numa abordagem sustentada na modelação das
diferentes contribuições parcelares, e aponta para uma sNMM, em 2100, entre os 36 cm e os 98 cm,
respetivamente para os cenários RCP4.5 e RCP8.5, como se pode ler da Tabela 5.182.
Tabela 5.182 – Subida do Nível Médio do Mar (projeções IPCC)

Outras abordagens, baseadas em projeções semi-empíricas, tentativamente calibradas com dados
históricos, e considerando uma progressão do degelo da Antártica, apontam para valores bem mais
elevados. A Tabela 5.183, também apresentada no AR5 IPCC, sistematiza esses valores, que podem
atingir os 124 cm em 2100, para o cenário RCP4.5.

110

O modelo 2D requer menos de 10% do tempo de cálculo do modelo 3D.

111

Church, J.A., P.U. Clark, A. Cazenave, et. al., 2013: Sea Level Change. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of
Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
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Tabela 5.183 – Subida do Nível Médio do Mar (projeções semi-empíricas)

Para efeitos de definição dos cenários, entendeu-se seguir as orientações que a nível nacional têm
vindo a ser definidas no âmbito de um conjunto de estudos nacionais de referência. Refere-se o
projeto de criação e implementação do Sistema de Monitorização do Litoral abrangido pela área de
jurisdição da ARH do Tejo112, o projeto sobre Gestão da Zona Costeira - O Desafio da Mudança Relatório do Grupo de Trabalho do Litoral113, e a própria Estratégia Nacional para a Adaptação às
Alterações Climáticas114 que referem explicitamente dois cenários de avaliação para a sNMM na orla
costeira portuguesa, em 2100.
Optou-se, assim, por assumir estes dois cenários, um cenário mais provável e um cenário conservativo,
ambos expressos no horizonte do ano de 2100, relativamente ao verificado em 2000:



cenário de sNMM de 50 cm, como cenário mais provável;
cenário mais conservativo, de sNMM de 150 cm, que se verifica “consistente com estudos
mais recentes, os quais incorporam contribuições resultantes de instabilização observada dos
reservatórios de gelo circumpolares.”17.

Tendo sido assumido para este estudo em particular, um horizonte temporal pelo ano 2070, houve
necessidade de encontrar um valor intermédio que pudesse representar a evolução correspondente à
dos cenários selecionados.
Nesse sentido, utilizaram-se os últimos resultados disponíveis relativos à taxa de sNMM, referida aos
dados do marégrafo de Cascais. Feitas as interpolações associadas às taxas de sNMM médias que
permitiriam atingir os valores dos cenários referidos para 2100, obteve-se os valores de,
respetivamente, 35 cm e 75 cm, os quais foram usados nas simulações realizadas.
Assim, foram estudados os quatro cenários sintetizados na Tabela 5.184, dois cenários de subida do
nível do mar (0,35 m e 0,75 m) e dois cenários de caudal fluvial (300 e 15 500 m3/s).

112

Antunes, C., Silveira, T., Andrade, C., Taborda, R., 2013, Cenários de evolução do nível médio do mar para 2100 - Entregável 1.1.6.b,
Agência Portuguesa do Ambiente.
113

Santos, F.D. (coord.), 2014, Gestão da Zona Costeira, O Desafio da Mudança - Relatório do Grupo de Trabalho do Litoral

114

APA, 2013, Estratégia Setorial de Adaptação aos Impactos das Alterações Climáticas relacionados com os Recursos Hídricos
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Tabela 5.184 – Cenários simulados

CENÁRIOS

CENÁRIO 1

CENÁRIO 2

CAUDAL
3

(m /s)

Cenário 1.1

300

Cenário 1.2

15 500

Cenário 2.1

300

Cenário2.2

15 500

sNMM
ALT.CLIMÁTICAS (m)

SOBRELEVAÇÃO DE
TEMPESTADE (m)

sNMM
ALT.CLIMÁTICAS (m)

0,35

0,58

0,93

0,75

0,58

1,33

O nível médio do mar de referência considerado foi de 2,28 m, medido em Cascais em 2016115. A este
nível foram adicionados os aumentos do nível médio descritos na tabela anterior e adicionadas as
sobrelevações de tempestade de 0,58m116. O caudal fluvial de 300 m3/s representa as condições
típicas. A cheia com período de 100 anos foi simulada considerando o caudal de 15 500 m3/s a partir
de dados da estação hidrométrica de Almourol117.
O vento no interior do Estuário tem um papel secundário. Foi considerado um vento sul constante,
com intensidade de 10 m/s, que representa uma situação desfavorável, por ser persistente e
proveniente de sul.
Admitiu-se que as alterações climáticas não alteram as amplitudes de maré no oceano, por não
alterarem significativamente a altura da coluna de água no oceano, e foi escolhida uma situação de
maré viva extrema (solstício de outono). Foi simulado o período entre 25 de outubro e 06 de
novembro de 2017, com o intuito de analisar vários períodos de maré. A Figura 5.291 mostra os níveis
de maré em 2017, do lado esquerdo, e do lado direito o detalhe do período estudado, com um
período de maré morta bastante baixa e um período de maré viva bastante alta.

Figura 5.291 – Variação da maré 2017 com referência no marégrafo de Cascais (a cinzento o período simulado)

115

Antunes C., 2016 [http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/redes_geodesicas/rede_maregrafica/]

116

Andrade, C., Pires, H.O., Silva, P., Taborda, R. & Freitas, M.C., 2006. Zonas Costeiras. In: F.D. Santos e P. Miranda (eds.), Alterações
Climáticas em Portugal. Cenários, Impactos e Medidas de Adaptação - Projeto SIAM II, Gradiva, Lisboa
117

Van Zeller, M.E., 2006, Caracterização de Caudais Rio Tejo, CCDRLVT, MAOTDR
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5.16.6.2.4 CARACTERIZAÇÃO DOS CENÁRIOS CLIMÁTICOS CONSIDERADOS NO PRESENTE ESTUDO
A caracterização dos cenários climáticos efetua-se pela exploração conjugada dos dados divulgados
pelo AR5 IPCC (escala global) e dos que são disponibilizados pelo Portal do Clima118 (escala
regional/local), um projeto resultante das atividades do programa AdaPT119.
Temperatura
De acordo com o AR5 IPCC, os vários modelos utilizados propõem consistentemente subidas da
temperatura média global à superfície para todos os cenários RCP estudados (Tabela 5.185). No caso
do RCP4.5 e do RCP8.5 estas subidas variam, relativamente ao período de referência de 1986-2005,
entre 1,4 e 2,0oC para o período 2046-2065, e entre 1,8 e 3,7o C para o período 2081 – 2100.
Para o horizonte temporal limitado a 2070, pode ajustar-se um aumento da temperatura,
relativamente ao período de referência, entre 1,4 e 1,6oC para o cenário RCP4.5, e entre 2,0 e 2,6oC
para o cenário RCP8.5.
Tabela 5.185 – Subida prevista da temperatura média global do ar à superfície para meados e finais do século XXI em
120
relação ao período de referência de 1986-2005 .

Os dados disponíveis para a região da AML, onde se localiza o Aeroporto do Montijo, apontam para
uma subida da temperatura média anual de 1,3o C no RCP4.5, variando entre 0,6oC, em março, e 2,0oC,
em setembro (Figura 5.292).

Fonte: Portal do Clima22

118

Portal do Clima (portaldoclima.pt, consultado em novembro e dezembro de 2017).
Concebido para apoiar financeiramente as atividades sobre "Adaptação à Mudança Climática" em Portugal, no âmbito do Mecanismo
Financeiro do Espaço Económico Europeu (EEA-Grants).
120
IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
119
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Figura 5.292 – Variação no valor médio da temperatura mensal para o período 2041-2070, relativamente ao período 19712000 – Cenário RCP4.5

No caso do RCP8.5, a subida do valor médio anual situa-se nos 2,3o C, variando entre 1,0o C, em
fevereiro, e 2,6o C, em setembro (Figura 5.293).

Fonte: Portal do Clima22

Figura 5.293 – Variação no valor médio da temperatura mensal para o período 2041-2070, relativamente ao período 19712000 – Cenário RCP8.5

Numa análise às temperaturas máximas projetadas, a variação dá-se entre 0,6o C, em março, e 2,1o C,
em setembro, para uma variação média anual de 1,4o C, no caso do RCP4.5 (Figura 5.294).
Já no caso do RCP8.5, a variação média anual estima-se em 1,9o C, alternando entre 1,2o C, em
fevereiro, e 2,7o C, em setembro (Figura 5.295).

Fonte: Portal do Clima22

Figura 5.294 – Variação no valor médio da temperatura máxima mensal para o período 2041-2070, relativamente ao
período 1971-2000 – Cenário RCP4.5
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Fonte: Portal do Clima22

Figura 5.295 – Variação no valor médio da temperatura máxima mensal para o período 2041-2070, relativamente ao
período 1971-2000 – Cenário RCP8.5

Os valores absolutos da média da temperatura máxima do mês de agosto, projetados para o período
2041-2070, estabelecem-se entre 30,8o C (para o RCP8.5 - Figura 5.296) e 30,3o C (para o RCP4.5 Figura 5.297).

Fonte: Portal do Clima22

Figura 5.296 – Valores das médias mensais da temperatura máxima para o período 2041-2070 – Cenário RCP8.5
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Fonte: Portal do Clima22

Figura 5.297 – Valores das médias mensais da temperatura máxima para o período 2041-2070 – Cenário RCP4.5

Um estudo muito recente para o território nacional121 aponta igualmente para um significativo
aumento das temperaturas máximas e mínimas em diferentes cenários e para todas as estações do
ano. Para o horizonte 2071 - 2100, e para o cenário RPC8,5, estima-se que a média das temperaturas
máximas possa exceder os 4,5 oC, em regiões interiores, e os 3 e 4 3 oC nas regiões costeiras. Em
relação a períodos de onda de calor, o número médio anual aumentará entre 7 a 9 vezes em 2100, em
relação ao período 1971 - 2000, com um correspondente aumento da sua duração média de 5 para 22
dias em 2100.
Precipitação
A nível global, os padrões de variação associados à precipitação variam muito em função das
geografias e dos padrões regionais. No caso da zona europeia onde Portugal se localiza, é muito clara a
redução esperada nos níveis de precipitação anual.
De acordo com os modelos utilizados para gerar a informação apresentada no Portal do Clima, para a
região da AML, para o período 1941-2070, em termos de precipitação anual acumulada, verifica-se um
padrão geral de redução global da precipitação (-38,8 mm, para o cenário RCP4.5 - Figura 5.298, e 47,5 mm, para o cenário RCP8.5 - Figura 5.299), com uma variação mensal muito contrastante:
redução clara da precipitação nos períodos de primavera e de outono, e aumento significativo no
inverno.

121

Cardoso, R., Soares , P., Lima, D., Miranda, P., Mean and extreme temperatures in a warming climate: EURO CORDEX and WRF regional
climate high-resolution projections for Portugal Climate Dynamics, Jan 2018
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Fonte: Portal do Clima22

Figura 5.298 – Variação no valor acumulado da precipitação mensal para o período 2041-2070, relativamente ao período
1971-2000 – Cenário RCP4.5

Fonte: Portal do Clima22

Figura 5.299 – Variação no valor acumulado da precipitação mensal para o período 2041-2070, relativamente ao período
1971-2000 – Cenário RCP8.5

Nos meses de inverno, em particular no mês de janeiro, a variação positiva na precipitação esperada
pode ultrapassar os 20 mm, no RCP4.5. e os 14,7 mm, no RCP8.5. Já nos meses de primavera, por
exemplo, a variação negativa pode atingir -14,9 mm (no RCP4.5) ou -21,1 mm (no RCP8.5).
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Num estudo realizado para a região de Portugal122, e para o cenário RPC8,5, as estimativas apontam
para uma importante redução da precipitação anual no período de primavera, verão e outono, entre
os 10 e os 50%, com particular incidência nas regiões do sul. A distribuição da precipitação mostra uma
redução da contribuição dos períodos de precipitação reduzida a moderada/alta e um acentuado
aumento de dias com muito forte precipitação. De facto, no RCP8,5, estima-se que as precipitações
mais intensas, nas zonas dos percentis mais elevados (Percentil95 a Percentil99,9) irão aumentar entre
10 e 20%.
5.16.6.2.5 NÍVEL MÉDIO DO MAR
Os resultados obtidos na utilização do modelo MOHID13 são apresentados na forma de mapas de
inundação. Na Figura 5.300 são representados estes níveis médios do mar para o cenário de referência
e os quatro cenários de alterações climáticas, num ponto próximo ao Aeroporto do Montijo
(38.697900°N -9.038200°W). As maiores diferenças entre o nível de referência e os níveis dos cenários
foram 1,08, 1,24. 1,51 e 1,64 metros para os cenários 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2, respetivamente.

Figura 5.300 – Elevação da superfície livre para o cenário de referência (cinzento) e os cenários de alterações climáticas
C1.1 azul, C1.2 verde, C2.1 laranja e C2.2 vermelho (resultados do modelo MOHID13)

Na Figura 5.301 apresenta-se os resultados do estado referência onde se observam as zonas que
atualmente são inundadas sem condições de alterações climáticas

122

Soares, P., Cardoso, R., Lima, D., Miranda, P., Future precipitation in Portugal: high‑resolution projections using WRF model and
EURO‑CORDEX multi‑model ensembles, Climate Dynamics, Nov 2016
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Figura 5.301 – – Resultados do cenário de referência. O azul representa todas as áreas onde atualmente, sem alterações
climáticas, aparece água.

São apresentados mapas de altura máxima da coluna de água para a zona do Montijo com
transparência para se ver a linha de costa. Esta linha separa a zona atualmente inundada da zona de
terra e por conseguinte a cor da figura mostra a altura da coluna de água máxima que inunda as zonas
de terra. Os valores apresentados representam a subida esperada, obtida como a diferença entre os
valores máximos da altura da coluna de água em cada ponto no cenário de alteração climática e no
cenário atual. A diferença máxima acontece nas zonas atualmente inundadas. Nas zonas não
inundadas a diferença é zero. Nas zonas inundadas a diferença são valores entre zero e o valor
máximo registado no interior do estuário.
São apresentadas quatro classes de cores nas Figura 5.302 a Figura 5.305. A azul-escuro é
representada a zona onde a altura de inundação varia entre 0 e 0,25 m, i.e., onde a inundação é
mínima. A amarelo é representada a zona onde a altura de inundação varia entre 0,75 e 1 metro, e a
violeta acima de 1 metro, i.e., onde a inundação é máxima. Os valores da altura de água são referentes
ao zero hidrográfico. Todas as Figuras apresentadas (Figuras 4.234 a 4.238) resultaram da aplicação do
modelo MOHID13.
Os cenários mais desfavoráveis, cenário 2.1 (0.75m+0.58+300 m3/s de descarga fluvial) e cenário 2.2
(0.75m+0.58+15500 m3/s de descarga fluvial), são os que abrangem maior área com probabilidade de
inundar, atingindo o início da pista, na cota atual, com uma coluna de água que pode ir até os 50 cm
de altura.
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Figura 5.302 – Cenário 1.1 (0,35 + 0,58= 0,93m + 300 m /s de caudal fluvial)

Figura 5.303 – Cenário 1.2 (0,35 + 0,58= 0,93m + 15.500 m3/s de caudal fluvial)
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Figura 5.304 – Cenário 2.1 (0,75 + 0,58= 1,33m + 300 m3/s de caudal fluvial)

Figura 5.305 – Cenário 2.2 (0,75 + 0,58= 1,33m + 15.500 m3/s de caudal fluvial)

A figura seguinte apresenta as áreas e as cotas máximas atingidas (referentes ao Datum Altimétrico de
Portugal Continental) em metros, para os quatro cenários para o período estudado e focados na área
de estudo. De acordo com os cenários considerados a cota máxima atingida para o cenário mais
desfavorável é de 3,42 m.
714

Figura 5.306 – Áreas inundáveis e cotas (referentes ao Datum Altimétrico de Portugal Continental) encontradas nos quatro
cenários estudados

A cota de referência da atual da pista do aeródromo do Montijo é de 3,29 m. Desta forma, no caso do
cenário mais desfavorável considerado (cenário 2.2), do tipo “worst case”, a diferença de cotas é de
0,13 m.
5.16.6.2.6 EVENTOS EXTREMOS
Temperatura
De acordo com o AR5 IPCC15, é praticamente certo que haverá temperaturas elevadas extremas mais
frequentes e temperaturas baixas extremas menos frequentes, em intervalos de tempo diários e
sazonais, à medida que as temperaturas médias globais aumentam. É portanto muito provável que as
ondas de calor venham a ocorrer com uma maior frequência e duração.
Da leitura dos dados relativos à temperatura no Portal do Clima, para a região da Área Metropolitana
de Lisboa, é possivel perceber o número significativo de dias com temperatura acima de 35o C, em
ambos os cenários em análise, com expressão óbvia nos meses de verão.
Neste tipo de gráficos os 5 valores representados em vela dizem respeito, respetivamente, ao
Percentil90, ao Percentil75, à Mediana, ao Percentil25 e ao Percentil10.
Nas Figura 5.307 e Figura 5.308, a probabilidade média de ocorrência de dias com temperatura acima
dos 35 o C é de 12 dias uma vez em cada 2 anos, quer no caso do cenário RCP 4.5, quer no caso do RCP
8.5.
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Fonte: Portal do Clima22
o

Figura 5.307 – Número de dias com temperatura acima de 35 C para o período 2041-2070 – Cenário RCP4.5

Fonte: Portal do Clima22
o

Figura 5.308 – Número de dias com temperatura acima de 35 C para o período 2041-2070 – Cenário RCP8.5

Analisando agora os períodos de temperaturas acima de 35o C que se prolongam por mais de um dia,
infere-se da informação disponível que se projetam para o período 2041-2070 mais 2 a 3 dias
consecutivos, na mediana dos anos, nos cenários RCP 4.5 e RCP8.5 (Figura 5.309 e Figura 5.310).
Refira-se também que, em ambos os cenários, se espera que em 10% dos anos do período referido, se
verifique um aumento de 4 dias consecutivos com temperaturas acima dos 35o C.
Em termos sazonais, a maior variação dar-se-á nos meses de verão, com uma pequena variação nos
meses de outono.
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Fonte: Portal do Clima22
o

Figura 5.309 – Número de dias consecutivos com temperatura acima de 35 C, adicionais para o período 2041-2070,
relativamente ao período 1971-2000 – Cenário RCP4.5

Fonte: Portal do Clima22
o

Figura 5.310 – Número de dias consecutivos com temperatura acima de 35 C, adicionais para o período 2041-2070,
relativamente ao período 1971-2000 – Cenário RCP8.5

Ainda relativamente a situações em que se prolonga o tempo quente, a definição de onda de calor
considera que, em pelo menos 6 dias consecutivos, a temperatura máxima diária é superior em 5 ºC
ao valor médio diário, no período de referência.
A análise dos dados relativos à anomalia estimada para o período 2041-2070 em relação ao período
1971-2000, mostra a probabilidade de um crescimento significativo destes incidentes extremos (Figura
5.311 e Figura 5.312). Por exemplo, no caso do cenário RCP8.5, estima-se que todos os dois anos se
verifique um número adicional de 6 dias em ondas de calor, para uma projeção absoluta de 10 dias por
cada 2 anos, o que mostra a relevância deste indicador.
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Fonte: Portal do Clima22

Figura 5.311 – Número de dias adicionais em ondas de calor para o período 2041-2070, relativamente ao período 19712000 – Cenário RCP4.5

Fonte: Portal do Clima22

Figura 5.312 – Número de dias adicionais em ondas de calor para o período 2041-2070, relativamente ao período 19712000 – Cenário RCP8.5
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Precipitação
O AR5, IPCC, assume que os eventos extremos de precipitação, na maioria das massas terrestres de
latitude média, passarão a ser mais intensos e frequentes, à medida que a temperatura média global
aumenta.
Por outro lado, a precipitação extrema na Europa demonstra uma variabilidade complexa e carece de
um padrão espacial robusto123.
Na AML são esperados, para o período 2041-2070, aumentos no número de dias com precipitação
acima dos 20 mm. Em ambos os casos dos cenários em avaliação, em cada dois anos verifica-se a
ocorrência de mais um dia nestas circunstâncias, para um total projetado de 7 dias. Da mesma forma,
em cada 10 anos (Percentil90) é provável que venha a ocorrer uma situação em que se acrescentem 3
dias com precipitação acima dos 20 mm.
Na Figura 5.313 e Figura 5.314 referem-se as probabilidades de ocorrência de dias com precipitação
acima dos 20 mm para o período anual e para cada uma das estações do ano, para os dois cenários em
análise, o RCP 4.5 e o RCP 8.5.

Fonte: Portal do Clima22

Figura 5.313 – Número de dias com precipitação diária acima de 20 mm para o período 2041-2070 – Cenário RCP4.5

123

Paul van der Linden, Peter Dempsey, Robert Dunn, John Caesar, Blaz Kurnik, Extreme weather and climate in Europe, ETC/CCA Technical

Paper N. 2/2015, European Environment Agency.
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Fonte: Portal do Clima22

Figura 5.314 – Número de dias com precipitação diária acima de 20 mm para o período 2041-2070 – Cenário RCP8.5

Quanto a dias de precipitação extrema, acima dos 50 mm diários, a previsão no que respeita ao
cenário RCP8.5 é de se passar a verificar com a frequência de 1 ano em cada 4 (Percentil75).
Intensidade do vento
Os dados apresentados pelo Portal do Clima relativamente à intensidade do vento não mostram
particular significância em termos das projeções no período 2041-2070. Mesmo no cenário mais
conservativo, a anomalia representada relativamente ao período de referência 1971-2000, não é
significativa.
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