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Plataforma Cívica Aeroporto BA6-Montijo Não 
 
 

Parecer / Fundamentação 
 

AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 2019 
 

Nota Introdutória 

Este documento, apresentado pela “Plataforma Cívica Aeroporto BA6-Montijo Não!” foi 
desenvolvido no âmbito do disposto na legislação em vigor sobre Consulta Pública do Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) do Aeroporto do Montijo e Respetivas Acessibilidades, disponibilizado 
em 29 de julho de 2019. 

Consta de duas Partes, sendo a primeira estruturada com base num quadro que contém, de 
forma resumida, numa coluna as afirmações constantes do EIA que consideramos totalmente 
injustificadas e sem fundamentação e noutra coluna a apresentação sumariada das nossas 
contestações a essas afirmações. 

Na segunda parte são apresentadas, enquadrando-as sob a forma de secções, as partes do texto 
do EIA que consideramos serem merecedoras de uma análise que as devia fundamentar e que 
surgem, em muitas situações, como se fossem dogmas e que, por vezes, até são destacadas do 
texto como estando perfeitamente justificadas e consolidadas, ou seja, tivessem resultado de 
uma fundamentação técnica, ambiental, económica e de ordenamento do território, o que 
infelizmente não acontece.   

Todas as nossas apreciações constantes dessas secções são feitas de forma justificada e 
fundamentada e sempre com a preocupação de contribuir para que o EIA se constitua como um 
documento em que todos os elementos apresentados resultem de uma avaliação, de forma 
imparcial e meramente técnica, dos impactos e das medidas mitigadoras ou compensadoras dos 
impactos negativos, devendo ser expurgado de afirmações que, sem a devida e necessária 
fundamentação, podem ser considerados como dogmas para justificar uma dada formulação.  

Evidenciamos que, face à legislação em vigor, o EIA deve constituir-se como um documento 
técnico que apresenta uma descrição sumariada do projeto, devendo identificar e avaliar os 
possíveis impactes que o projeto em análise possa causar, assim como apresentar medidas 
mitigadoras ou compensadoras dos impactes negativos. Pela sua natureza e importância para o 
processo de decisão, todos os elementos apresentados devem resultar de uma avaliação de 
forma imparcial e meramente técnica dos impactos que um determinado projeto poderá causar 
no ambiente, assim como apresentar medidas mitigadoras. 

Reiteramos que o nosso propósito é apenas contribuir para que o EIA, sendo a base do processo 

de decisão política, não possa ser considerado como não cumprindo esta missão de forma clara 

e credível. Estamos sempre disponíveis, como sempre estivemos, para a defesa leal das nossas 

posições, na linha do que temos defendido e apresentado em apresentações públicas e em 

documentos enviados a Sua Excelência o Presidente da República, ao Exmo. Senhor Presidente 
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da Assembleia da República e aos Senhores e Senhoras deputados e deputadas, vários membros 

do Governo e Presidentes de Câmara, bem como às mais diversas organizações e associações 

ambientalistas. 

Face ao quadro narrativo que nos é proposto não será despropositado considerar que podemos 

estar perante um “pecado original”: Em vez de se estudar e depois sustentar, nessa base, a 

decisão, decide-se e depois procura-se “fundamentar” porque assim se decidiu. 

Algumas afirmações constantes do EIA, sem a devida avaliação de forma imparcial e meramente 
técnica, isto é, sem serem resultado de justificações e fundamentações técnicas com base em 
dados concretos, fazem recordar o que as musas “disseram” a Hesíodo (um dos maiores poetas 
gregos da Antiguidade):  

“Sabemos dizer muitas mentiras semelhantes a verdades”. 

 

Parte I – Quadro Resumo das afirmações no EIA e das Posições da Plataforma 

(As justificações das posições da Plataforma constam da Parte II) 

 

Afirmações no EIA Página Posições da Plataforma Secções 

 
Af.1- A construção de um novo 
aeroporto de raiz, no extremo 
nascente do Campo de Tiro de 
Alcochete, solução antes tida como 
referência, não satisfaz o requisito de 
urgência. 
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No que se refere à urgência referimos que o 
contrato de concessão foi assinado em 
dezembro de 2012. Só agora passados mais de 
cinco anos é que surge a urgência? Contrato 
que, como transcrevemos, estabelece como 
um dos objetivos a construção do NAL.  
Até prova em contrário, baseada em dados 
técnicos devidamente sustentados, a 
localização no CTA(1ªfase) tem custos e prazos 
de construção análogos à solução Montijo, 
satisfazendo completamente o requisito de 
urgência utilizado na defesa desta solução.  
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Sem uma análise que a fundamente e 

justifique a afirmação em apreço não passa 

de uma invenção 
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Af.2- Não existem hoje condições 
económico-financeiras para fazer face 
ao avultado investimento associado à 
construção de um novo aeroporto de 
raiz, o que inviabiliza, à partida, do 
ponto de vista financeiro a anterior 
solução 
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Esta afirmação parte do pressuposto de o 
aeroporto no CTA ser feito de uma vez e não 
por construção faseada.  
NO CTA-1ªfase, com uma pista e 
infraestruturas de terra e ar análogas às do 
Montijo, os custos serão similares. Os 
elementos funcionais (Terminal de 
Passageiros, Serviços de Apoio, etc.) seriam 
análogos, com custos semelhantes.  
O Montijo é, na prática, um aeroporto de raiz. 
Aproveita a localização da pista que exige 
reformulação em cerca de 83%, com 
alteamento, repavimentação e de um 
prolongamento de pelo menos 300m numa 
zona complexa do ponto de vista geotécnico e 
de construção demorada. Não tem caminhos 
de circulação.  
O EIA não apresenta a justificação desta 
afirmação baseada em Master Plans das duas 
soluções.   O Montijo é um “remendo” com 
saturação prevista para cerca de 10 anos. Só 
poderá receber aviões até à Classe C (narrow 
bodies). A solução CTA-1ª fase poderá receber 
todo o tipo de aviões.   
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Af.3- O processo de preparação e 
implementação dessa solução (no 
CTA) prolongar-se-ia por mais de 10 
anos, com todos os prejuízos para o 
País daí decorrentes 
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Afirmação sem fundamento. A solução de 
localização no CTA previu quatro fases de 
construção, tendo a primeira fase uma pista 
única e instalações de terra e ar análogas às 
prevista para o aeroporto na BA6 (Montijo).  
Qual é a justificação para que no CTA-1ª fase o 
processo de preparação e implementação se 
prolongue por mais de 10 anos e no Montijo 
pouco mais de dois? Qual o tempo de 
consolidação do aterro? 
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Af.4- As companhias aéreas querem ir 
para o Montijo e não para o CTA. 

 

O EIA apresenta apenas cenários, cuja 
concretização é incerta. Ou seja, avança-se 
com um projeto para responder a uma procura 
que não se sabe se vai aparecer.  
Que companhias o recusam o CTA e porquê? 
Há inquéritos que sustentem esta afirmação? 

 

Sem uma análise que a fundamente e 

justifique a afirmação em apreço não passa 

de um estratagema 

Até prova em contrário é uma afirmação falsa. 

Até prova em contrário é uma afirmação falsa. 
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Por motivo de custo não é. Por razões 
operacionais também não. No Montijo só 
podem operar aeronaves até à classe C. O CTA-
1ªfase poderá receber todo o tipo de 
aeronaves inclusive os wide bodies, o que 
permite atrair um leque mais alargado da 
procura. As companhias com operação “ponto 
a ponto” procuram aeroportos com “hub”. Só 
as “low cost” é que não têm essa preocupação 
dominante. Trata-se de uma afirmação sem 
fundamentação na linha de outras análogas. 

Af.5 - A anterior solução de 
construção de um aeroporto no 
Campo de Tiro de Alcochete 
implicaria, pela sua localização 
descentrada à Área Metropolitana de 
Lisboa (AML), que dominantemente 
serve (nomeadamente, a AML norte), 
a existência, aquando da sua 
abertura, de infraestruturas de 
comunicação adequadas a uma 
rápida acessibilidade, seja em modo 
rodoviário seja em modo ferroviário, 
infraestruturas estas que não existem 
nem estão atualmente programadas. 
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O que está neste momento em causa para as 
soluções CTA-1ªFase e Montijo são apenas as 
acessibilidades rodoviárias.  
As diferenças no tempo de percurso entre o 
CTA e a Ponte Vasco da Gama e entre a BA6 e 
esta ponte são da ordem de 5 a 10 minutos.  
Como é que se faz a acessibilidade no modo 
ferroviário ao Montijo? Esta solução 
inviabilizará a ligação ferroviária direta deste 
aeroporto à previsível TTT Chelas-Barreiro e, 
consequentemente, às linhas do Alentejo e do 
Algarve e à ligação Lisboa-Madrid. 
A localização no CTA permite essa ligação. Está 
estudada.  
Porque é que esta análise não foi considerada 
no EIA e apresentada sem fundamentação? 
 

 

Af.6 A anterior solução de construção 
de um aeroporto no Campo de Tiro de 
Alcochete implicaria, pela sua 
localização descentrada à Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), que 
dominantemente serve 
(nomeadamente, a AML Norte) (…). 
 

 

 A avaliação comparada das localizações, para 
ser credível, deve ser sustentada em 
indicadores que privilegiam as atividades 
económicas mais diretamente relacionadas 
com o transporte aéreo e com importantes 
interações com a infraestrutura aeroportuária. 
A distância entre as duas localizações (BA6 e 
CTA) é de cerca de 20km. 
Existe uma grande sobreposição nas áreas de 
influência definidas pelos raios de 50km e 
100km.  
Qual a justificação da afirmação? 
 

 

Afirmações sem justificação. Mais uma 

narrativa distorcendo a realidade. 

Mais uma narrativa sem fundamentação. 
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Af.7 Pretende-se que o Aeroporto do 
Montijo entre em funcionamento em 
2022, sendo o seu horizonte de 
projeto o ano de 2062. O Projeto foi 
desenvolvido tendo em conta o 
seguinte faseamento: 

• Fase de Abertura – 2022 
(dimensionada para o ano 2032); 

• Última Fase (expansão) – 
(dimensionada para o ano 2062). 
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 A aplicação da metodologia da 30ª hora de 
pico conclui que a solução Portela+Montijo 
saturará pouco depois de 2030, 2035 na 
melhor das hipóteses. 
A mesma conclusão é obtida considerando as 
previsões de taxas de crescimento de tráfego 
de passageiros no aeroporto de Lisboa 
baseados nas previsões da AIRBUS para o 
mercado da aviação até 2037. O relatório da 
EUROCONTROL, de dezembro de 2016, conclui 
que, mesmo com 48 movimentos por hora, 
(atualmente tem 40 movs/hora), este 
aeroporto ficará completamente saturado em 
2030.  
Qual a justificação do EIA para os horizontes de 
projeto apresentados? Só para induzir uma 
ilusão. 
O EIA não explica a frase: a última fase do 
aeroporto do Montijo (expansão), foi 
dimensionada para 2062.  
Qual o significado “última fase (expansão)”?  

 

Af.8 A construção do NAL no CTA 
representa um investimento global 
muito avultado (4,4 B€ só na 
infraestrutura aeroportuária, como 
estimado pelo MIH), não sendo 
possível suportá-lo com 
financiamento público. 

 

 O EIA não apresenta justificação para este 
valor.  O que é que sustenta esta afirmação? 
O facto de o EIA referir que o valor de 4,4 B€ 
resulta de uma estimativa do MIH não a torna 
credível. Tem de ser demonstrado e bem 
justificado. De outra forma pode considerar-se 
uma narrativa para defesa do Montijo.   

 

Af.9 As acessibilidades ao NAL 
representam, segundo o MIH, 
investimento necessário de 
concretização de um conjunto de 
acessibilidades que representam um 
investimento adicional de 2,7 mil 
milhões de Euros. 

V
o

lu
m

e 
II.

 A
 

 
A ligação rodoviária a Lisboa da solução CTA-1ª 
fase utilizará preferencialmente a Ponte Vasco 
da Gama. Onde está a justificação deste custo? 
Só se for na linha frequentemente utilizada de 
defesa, a qualquer custo, da solução Montijo. 
O EIA tem de justificar esta afirmação o que 
não fez. 

 

Afirmações sem qualquer fundamento. 

Induz uma ilusão. 

 

 

  

 

Narrativa  

Narrativa para justificar a solução Montijo.  

Afirmação sem qualquer fundamentação. 

Invenção para parecer ser uma verdade. 
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Af. -10 Mesmo na configuração 
minimalista, de aeroporto 
complementar no CTA, este terá 
sempre um longo período de 
implementação, já que tem o 
processo contratual, a deslocalização 
do Campo de Tiro da Força Aérea e a 
construção da 1ª pista como caminho 
crítico, não permitindo evitar 
atempadamente o esgotamento do 
AHD - Lisboa e a perda significativa 
de procura 

 

 Os autores do EIA assumem, embora de 
forma tímida, o conhecimento de uma solução 
minimalista. Corresponde à repetidamente 
apresentada pela Plataforma (CTA-1ªfase) e 
sempre omitida nas comparações? 
Quanto ao tempo de construção e à urgência 
ver a nossa resposta constante das Afs.1 e 2. 
Afirmação do EIA, na linha das restantes, só 
são explicáveis na procura de argumentos 
para a defesa da solução Montijo. O campo de 
tiro alternativo ao CTA, campo de tiro ar-chão 
circular, foi estudado há vários anos para 
responder aos novos sistemas de armas, em 
substituição da carreira de tiro ar-chão 
longitudinal existente (CTA). Trata-se de uma 
solução de dimensões muito reduzidas face às 
do CTA. O custo do novo campo de tiro ar-
chão será muito inferior aos custos de 
deslocação prevista para Sintra e para Beja 
dos efetivos e meios existentes na BA6. Foi 
estudado pela FA. Poderia ser construído em 
paralelo com o CTA (1ª Fase). Mais uma 
narrativa sem justificação. 

 

 
AF- 11 A construção do Aeroporto de 
Montijo com a operação simultânea 
do AHD - Lisboa afigura-se, no plano 
estratégico, a solução mais eficaz, 
eficiente e racional para responder às 
necessidades de crescimento rápido 
da procura na região de Lisboa, 
designadamente por: b) Se constituir 
como uma solução de futuro, capaz 
de satisfazer as necessidades da 
procura da região de Lisboa nos 
próximos 30 a 35 anos, nos cenários 
médios, podendo no limite a sua 
longevidade atingir perto de 50 anos; 
c) Permitir melhor rentabilizar os 
investimentos recentes realizados no 
AHD – Lisboa e continuar a tirar 
proveito da sua localização 
privilegiada. 

  
 
 

A afirmação que o Aeroporto do Montijo com 
a operação simultânea do AHD se constituir 
uma solução de futuro, podendo atingir pelo 
menos 50 anos não passa de uma falácia. 
Como adiante demonstramos, utilizando 
argumentação técnica a aplicação das 
metodologias da 30ª hora de pico e o recurso 
às taxas de crescimento previstas pela AIRBUS 
para o mercado da aviação europeu até 2037, 
a solução Portela+Montijo esgotará cerca de 
2035. O relatório da EUROCONTROL de 
dezembro de 2016 conclui pela saturação da 
Portela em 2030 (com 48 movs/hora). 
Qual a justificação para a afirmação do EIA? 
Não passa de uma falácia.  
A solução Portela+Montijo, por interesse 
evidente do concessionário, vai prolongar a” 
vida útil” da Portela com consequências para a 
saúde dos habitantes da zona envolvente do 
aeroporto de Lisboa. (Estudo da Universidade 
Nova de Lisboa, referido no jornal Público de 3 
de setembro de 2019) 
 

 

Narrativa para justificar a solução Montijo.  

Inexatidões sem demonstração 

sem fundamentação  
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Af.12- A construção de um aeroporto 
civil na Base Aérea do Montijo (BA6) 
afirma-se como a única solução 
atualmente viável para a expansão da 
capacidade aeroportuária de Lisboa, por 
ser a única capaz de responder aos 
requisitos de urgência, capacidade, 
comportabilidade e acessibilidade, no 
contexto atual.. 

 
Pág. 3 
do 
RNT 

Por tudo o que temos vindo a afirmar, 
justificando sempre, esta afirmação não passa 
de uma repetição de conceitos sem a 
necessária e obrigatória justificação técnica e 
económica. Estes aspetos já foram rebatidos 
em secções anteriores. 
O EIA deve ser objetivo e isento, sem o que 
não cumpre a sua função. 
 

 

 
Af.13-A área de implantação da BA6 
localiza-se a cerca de 6 quilómetros a sul 
da Reserva Natural do Estuário do Tejo 
(RNET), sobrepondo-se em pequena 
extensão ao Sítio de Importância 
Comunitária (SIC) do Estuário do Tejo e à 
Zona de Proteção Especial (ZPE) do 
Estuário do Tejo. De salientar que esta 
zona do Estuário do Tejo se encontra 
ainda classificada como IBA (Important 
Bird Area) - Zona Importante para as 
Aves - do Estuário do Tejo, de acordo 
com a BirdLife International. 
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A área ocupada pela BA6 não se encontra 
integrada ZPE do Estuário do Tejo porque 
aquando da sua delimitação já lá estava a 
Base Aérea?  
Sem a condição de excecionalidade para a 
área afeta à BA6, os critérios adotados na 
definição da ZPE não teriam conduzido à sua 
integração nesta zona de proteção?  
Qual o grau de afetação das zonas naturais 
nas envolventes (habitats e espécies 
protegidas)? Como são mitigadas? 
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Af.14 - “Birdstrike” no aeroporto do 
Montijo 

 

 As fases de voo estatisticamente mais 
propensas a acidentes aéreos são: 
Aproximação Final e Aterragem (47%) e 
Descolagem e Subida Inicial (14%).  
No Montijo, durante mais de 70% do tempo 
estas fases de voo terão lugar sobre as zonas 
densamente povoadas situadas a Sul da pista, 
onde as consequências de um acidente 
poderão assumir uma dimensão catastrófica.  
De acordo com o EIA foi observada a presença 
significativa de aves de grande porte nas faixas 
de altitude em que aquelas fases de voo se 
desenvolvem, o que agravará o risco de 
acidente. Risco que, em relação à situação 
atual é acentuado pelas condições de 
aproximação e tipo de aeronaves civis 

 

Afirmação repetida sem justificação. 

A área da BA6 corresponde a uma “bolsa” 

rodeada pela ZPE. 

As medidas mitigadoras propostas no EIA 

para minimizar o risco efetivo de acidentes 

resultantes da colisão de aves com as 

aeronaves (birdstrike) exigem 

demonstração clara da sua eficácia. 
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(turbinas) e pelo número voos previstos que se 
estima será cerca de 25 vezes superior. 
Tudo isto, só por si, desaconselharia a 
instalação de um aeroporto civil nesta 
localização.  
Sem uma avaliação de risco o EIA recomenda: 
“que as medidas sejam deviamente planeadas 
antes do início da fase de construção e que 
seja iniciada a sua implementação”. Ou seja, 
depois se verá. Em parte alguma do EIA é feita 
a análise de risco de colisão. 
No CTA os riscos de colisão com aves eram 
consideravelmente menores, além de que 
nenhuma das trajetórias de 
aproximação/aterragem ou de 
descolagem/partida sobrevoava qualquer área 
com população significativa. Foi avaliado. 

 
Af. 15 - Medidas de “gestão de 
habitats” 
 

 

As medidas de minimização de impactes 
identificadas no Volume III do EIA (Anexo 6.3), 
não se apresentam como exequíveis, pelo 
que, em consequência, o EIA formula Medidas 
de Compensação para a avifauna estuarina 
(pág. 34) e medidas de “gestão de habitats” 
para procurar compensar os impactes. Todas 
estas soluções carecem de demonstração 
baseadas em exemplos de soluções 
implementadas com sucesso noutros locais 
análogos ao estuário do Tejo em termos de 
comportamento da avifauna.   

 

Af. 16 - Águas de abastecimento e 
subterrâneas 

 A natureza dos solos existentes na BA6, com 
elevada permeabilidade, impõe especiais 
cuidados na implementação de medidas 
estruturais que garantam o confinamento e 
tratamento, com redundância, das águas 
pluviais caídas diretamente sobre a 
plataforma e, em particular, das escorrências 
das pistas e que haja um sistema de gestão 
ambiental global e rigoroso das águas e dos 
resíduos da plataforma, tanto na fase 
construtiva como durante a exploração. As 
medidas apontadas no EIA deverão ser 
clarificadas à luza da legislação existente. 
Esta proteção estava prevista no CTA. 

 

 
 
 
Do exposto e da respetiva fundamentação que se apresenta de seguida, facilmente se conclui 

que solução Portela+Montijo é uma solução sem futuro, que saturará ao fim de cerca de uma 

Medidas de “gestão de habitats”. 

Demonstração da sua eficácia. 
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dezena de anos, não respondendo aos fins a que se destina e constituirá um entrave ao 

desenvolvimento económico da AML e do País.  

Consideramos, por isso, que esta solução não cumpre o estabelecido no Contrato de Concessão 

da ANA, que refere explicitamente na Cláusula 21.3., que “Em termos gerais, a existência de uma 

concessão pressupõe a atribuição, à Concessionária, de uma atividade vinculada ao interesse 

público.” 

Parte II – Análise dos conteúdos do EIA.  

1. Introdução  

O Estudo de Impacte Ambiental EIA, datado de 29 de julho de 2019, insere-se no disposto do 
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, constituindo um documento técnico que deve apresentar uma 
descrição sumariada do projeto, identificar e avaliar os impactes que o projeto possa causar, e 
apresentar ainda medidas mitigadoras ou compensadoras dos impactes negativos.   

Pela sua natureza e importância para o processo de decisão, todos os elementos apresentados 
devem resultar de uma avaliação imparcial e meramente técnica dos impactos que um 
determinado projeto poderá causar no ambiente, assim como apresentar medidas mitigadoras 
eficazes. 

Este documento da Plataforma foi elaborado com o único propósito de responder aos objetivos 
inerentes à Consulta Pública. Procurámos colocar as questões que, de forma imparcial e 
meramente técnica, se nos apresentaram como deficientemente formuladas ou totalmente 
injustificados à luz dos textos disponibilizados e dos conhecimentos técnico-científicos 
existentes. 

Refutamos veemente o “porque sim” ou afirmações baseadas em argumentos não devidamente 
documentados, à revelia do que deve ser a base de um documento técnico como o EIA e que 
têm sido utilizadas, no nosso entender, com o único propósito de defender a solução 
Portela+Montijo, que demonstramos ser uma solução sem futuro. 

O texto que agora apresentamos resulta da convicção de que é nosso dever, como cidadãos 
deste País, contribuir para que o processo de decisão seja baseado numa análise técnica, 
socioeconómica, financeira, ambiental, de ordenamento do território. 

Tivemos sempre presente o objetivo de informar os cidadãos, que consideramos como parte 
integrante de todo o processo, designadamente os potencialmente mais afetados pela 
localização do aeroporto na BA6 (Montijo). 

Nunca nos escondemos. As nossas posições têm sido expressas de forma clara e objetiva, 
materializada em vários documentos e iniciativas desenvolvidas pela “Plataforma Cívica 
Aeroporto BA6-Montijo Não!”. 

Posições que foram expressas em audições na Assembleia da República, em sessões públicas, 
em textos publicados pela Plataforma e por técnicos especialistas que a integram, em diversos 
órgãos de comunicação social, em boletins de associações e em documentos enviados a Sua 
Excelência o Presidente da República, a membros do Governo, Grupos Parlamentares, 
Presidentes de Câmaras Municipais e a instituições com responsabilidade na regulação e gestão 
aeroportuária. 

Não são, por isso, posições novas e não divulgadas publicamente. Fizemo-lo sempre na procura 
do diálogo sério baseado em estudos e conhecimentos concretos. Não nos furtámos ao 
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confronto leal e construtivo na procura de contribuir para a obtenção das melhores soluções 
para o País.  

Em momento algum ou sequer em textos produzidos pela Plataforma Cívica se encontrará a 

“ideia” de que nos opomos à opção BA6/Montijo “só porque não”. Só o simples facto de as 

afirmações e avaliações terem sido expostas, ao longo do tempo, de modo público e sujeitas a 

contraditório e a escrutínio técnico e científico, demonstram que quem “não deve não teme”. 

Estranhamos, por isso, que o EIA não dê resposta fundamentada às dúvidas e desenvolvimentos 
técnicos que fomos apresentando nessas intervenções e se limite, em muitas situações, 
designadamente no Resumo Não Técnico, a reproduzir sem análise crítica muitas das afirmações 
produzidas em diversas ocasiões pelo Governo e pela ANA/VINCI, sempre em condições em que 
não existia o risco de serem contestadas, ou seja, sem permitir o diálogo construtivo.   

Reafirmamos que é nossa convicção, devidamente justificada, que a solução Portela+Montijo é 
uma solução sem futuro, de curto prazo, não economicamente vantajosa, cuja decisão, 
necessariamente política, não está devidamente sustentada numa análise custo-benefício que 
contemple, de forma clara, uma avaliação sustentada na análise comparada com a solução 
alternativa do aeroporto no CTA-1ª Fase. 

O EIA não considera o estabelecido no “Contrato de Concessão de Serviço Público Aeroportuário 
nos Aeroportos Situados em Portugal Continental e na Região Autónoma dos Açores” assinado 
entre o Estado Português e a ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., datado de 14 de dezembro de 
2012. 

Este contrato estabelece no Capítulo XI, artigos 42.1 e 42.2, página 47, e passamos a citar: 

“42.1 A Concessionária (VINCI) deve envidar os melhores esforços para maximizar a capacidade 
operacional das Infraestruturas Aeroportuárias do Aeroporto da Portela até à abertura do NAL 
(Novo Aeroporto de Lisboa). 

42.2 O concedente (Estado) deve envidar esforços razoáveis para assegurar que todas as 
Entidades Públicas têm recursos e competências adequadas para colaborar com a 
Concessionária (VINCI). Sempre que esta o requeira, na implementação de medidas tendentes à 
maximização da capacidade operacional das Infraestruturas Aeroportuárias do Aeroporto da 
Portela até à abertura do NAL”. (fim de citação). O texto entre parêntesis é nosso. 

O contrato foi assinado com plena consciência de que o que estava em causa era a 
implementação de medidas até à abertura do NAL. A concessionária concordou, assinando, que 
era da sua responsabilidade não só a maximização da capacidade da Portela, o que conseguiu 
através do Memorando de Entendimento assinado em 2018, mas também a construção do NAL.  

O contrato não contempla a solução dual, que resulta apenas do Memorando de Entendimento 
de fevereiro de 2017, e muito menos a solução Portela+Montijo. 

Temos consciência que a equipa técnica que elaborou o EIA, como é referido nesse Resumo, é 
uma equipa interdisciplinar com valências e experiência nos vários domínios ambientais 
analisados.  

No entanto muitas das afirmações contidas no EIA e, em particular, no Resumo Não Técnico 
(RNT), extravasam esses domínios por incorrer em imprecisões e incorreções graves, que 
descredibilizam o EIA.  Não foi, no entanto, por falta de informação disponível que essas 
afirmações foram produzidas.  
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Por facilidade de compreensão e leitura apresentamos a negrito essas afirmações, sendo de 
seguida descritas as nossas formulações na procura de que elas sejam suficientemente claras e 
objetivas.  

Af.1- A construção de um novo aeroporto de raiz, no extremo nascente do Campo de Tiro 
de Alcochete, solução antes tida como referência, não cumpre este requisito de urgência.  

Só o desconhecimento dos problemas de engenharia na área da construção e das exigências 
específicas que devem presidir aos projetos aeroportuários nas suas vertentes de terra e ar e 
das metodologias que devem fundamentar afirmações desta natureza, sem apresentação da 
indispensável justificação técnico-económica, é que podem ter conduzido os autores do EIA a 
estas afirmações.  

Porque é que os autores do EIA não consideraram que a solução de localização no CTA previu 
quatro fases de construção, sendo a primeira constituída por instalações de terra e ar análogas 
às prevista para o aeroporto no Montijo. Nesta primeira fase foi previsto que teria uma única 
pista que permite a receção de todos os tipos de aeronaves, inclusive os de maior dimensão 
(wide bodies). A solução Montijo só possibilita a operação de aeronaves até à Classe C. 

Para efeitos de comparação credível dos custos das soluções Montijo e CTA-1ª fase os elementos 
funcionais do aeroporto (Lado Ar, Terminal de Passageiros, Serviços de Apoio, etc.) devem ser 
considerados como tendo custos semelhantes. As condições de fundação no CTA são bastante 
mais favoráveis e, portanto, conduzindo a menores custos. 

O que difere nas duas soluções, para efeitos de avaliação comparada de custos e do tempo de 
construção, é apenas o airside (plataforma, pista, caminhos de circulação). 

Nesta conformidade e respeitando os princípios básicos que devem presidir ao EIA, expurgando-
o de afirmações sem fundamento técnico-económico, os seus autores deviam ter apresentado, 
de forma clara e desagregada, os valores que conduziram à afirmação que a solução Montijo 
corresponde a uma solução de menor custo, de mais rápida execução e, consequentemente, 
satisfazendo o referido requisito de urgência. 

Onde estão justificadas as tais diferenças de custo? Onde são apresentados cronogramas que 
sustentam a afirmação que é de construção mais rápida? Porque é que não foram apresentadas? 

No que se refere à urgência salientamos que o contrato de concessão foi assinado em dezembro 
de 2012. O contrato, como se referiu na secção anterior, identifica como propósito a construção 
do NAL. Porque é que só agora, após mais de cinco anos, se fala na urgência quando se sabia, 
desde essa data, da situação de saturação eminente da Portela? 

Recordamos que no final do ano de 2010 foi emitida uma Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA) Favorável Condicionada para execução do Projeto do Novo Aeroporto de Lisboa no Campo 
de Tiro de Alcochete (NAL - CTA). DIA essa que ainda se encontra em vigor. 

Não foi, pois, por falta de tempo ou de disponibilidade de todos os elementos legais que devem 
presidir ao processo de decisão que ela não foi tomada em tempo. Todos os atrasos resultaram 
da metodologia utilizada no sentido de “envidar os melhores esforços para maximizar a 
capacidade operacional das Infraestruturas Aeroportuárias do Aeroporto da Portela e não para 
cumprimento da segunda parte do articulado do contrato que estabelece que isso ocorreria até 
à abertura do NAL (Novo Aeroporto de Lisboa). 

No que se refere à maximização da capacidade operacional da Portela ela foi autorizada pelo 
Governo e satisfaz os objetivos sempre manifestados com muito empenho pelo concessionário. 
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Pôde concretizar-se, na sequência do Memorando de Entendimento assinado em 2018 (cerca 
de seis anos depois da assinatura do contrato), materializando o conceito de desenvolver “os 
melhores esforços” no sentido do aumento da capacidade máxima da Portela dos atuais 40 
movimentos/hora para 48 movimentos/hora. A segunda foi esquecida, conduzindo à 
consolidação da solução dual não prevista no contrato. 

Em relação a este aspeto transcrevemos a conclusão do estudo publicado pelo CEGE – Centro 
de Estudos de Gestão do ISEG, datado de 2017, segundo o qual “a solução dual integrada de 
aeroportos não conhece exemplos de sucesso no mundo”. 

O EIA menciona logo à partida que: “Todas as alternativas identificadas, com exceção da Base 
Aérea n.º 6 (BA6), no Montijo, revelaram-se incapazes de satisfazer o requisito de capacidade 
por conflituarem com o AHD - Lisboa em termos de gestão do espaço aéreo” (vol. I, pág. 4).  

Antes disso, na pág. 3 do vol. I é dito que: “A expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa 
é, por tudo isto, do absoluto interesse público e da máxima urgência. Porque é que a urgência 
só foi constatada agora passados mais de cinco anos desde a assinatura do contrato? Não terá 
sido para criar esta urgência? Onde está justificado o interesse público face a outras opções? 

Estas afirmações não são consubstanciadas em lugar algum. São narrativas sem fundamentação.  

Af.2 - Não existem hoje condições económico-financeiras para fazer face ao avultado 
investimento associado à construção de um novo aeroporto de raiz, o que inviabiliza, à 
partida, do ponto de vista financeiro a anterior solução. 

Como referimos em número anterior, a solução de localização no CTA teve sempre presente 
garantir um investimento que se ajustasse à evolução da procura, de necessidades 
demonstráveis, isto é, “ir fazendo” em vez de “fazer tudo de uma vez”, permitindo diferir 
investimentos ao longo do tempo. É uma solução com custos análogos e que permite receber 
todo o tipo de aviões. 

Não se entende, portanto, a frase que refere o avultado investimento associado à construção 
do novo aeroporto de raiz. É um novo aeroporto (CTA-1ª fase), como o é na solução de 
conversão da BA6 em aeroporto civil, mas com infraestruturas análogas e sem quaisquer 
condicionamentos em termos de construção, o que não acontecerá na BA6. 

Esta afirmação é sem fundamento, a menos que dados objetivos e fundamentados a justifiquem 
do ponto de vista técnico e não com base em dogmas.  

É igualmente referido que a construção do NAL no CTA representa um investimento global muito 
avultado não sendo possível suportá-lo com financiamento público. De igual forma uma 
afirmação desta natureza e com tantas implicações mereceria uma justificação devidamente 
fundamentada, o que não se verifica. 

Qual a fonte desta afirmação? O dinheiro pode ser utilizado numa solução e não na outra? Em 
que é que se baseiam os autores, sabendo que o que está em causa é uma solução com 
infraestruturas de custo análogo tanto no Montijo como no CTA-1ªfase.  

O EIA não explica, nem permite avaliar o porquê desta afirmação, nem a fundamenta. Sem 
apresentação de um texto/documento que a justifique não passa de uma falácia.  

Qual a razão pela qual o Concessionário se prestou a suportar os custos no Montijo e não está 
disposto a suportar custos equivalentes no CTA? 
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É no mínimo exigível que quem tem vindo a afirmar a facilidade, rapidez e menor custo da 
infraestrutura aeroportuária do Montijo apresente estudos baseados em análises técnicas e 
económicas comparadas dos Planos Diretores para as soluções na BA6 (Montijo) e no Campo de 
Tiro de Alcochete (CTA), com infraestruturas aeroportuárias análogas (1ª fase), podendo 
desempenhar igualmente, sem restrições, as funções de aeroporto complementar do Aeroporto 
Humberto Delgado.  

Sem este tipo de análise, a afirmação que na BA6 a solução é mais fácil, rápida e de menor custo, 
não passa de uma narrativa sem fundamentação com o objetivo claro de defesa desta solução. 

Até prova em contrário e com formulação baseada em dados credíveis, é totalmente sem 
fundamento a frase do EIA segundo a qual: 

 
Af.3 -O processo de preparação e implementação dessa solução prolongar-se-ia por mais 
de 10 anos, com todos os prejuízos para o País daí decorrentes.  

Em relação à afirmação do EIA que o processo de preparação e implementação dessa solução (o 
NAL no CTA) prolongar-se-ia por mais de 10 anos, com todos os prejuízos para o País daí 
decorrentes, salientamos que a solução de localização no CTA teve sempre presente a 
preocupação, como repetidamente escrevemos, de garantir um investimento que se ajustasse 
à evolução da procura, de necessidades demonstráveis, isto é, “ir fazendo” em vez de “fazer 
tudo de uma vez”, permitindo diferir investimentos ao longo do tempo.  

Este aspeto é bem evidenciado no artigo publicado no Boletim nº 68 da AFAP1. Nele são 
igualmente apresentados os aspetos essenciais que permitem avaliar as limitações construtivas 
da adaptação da BA6 a um aeroporto civil e que se traduzem em custos e tempo de construção. 
Este Boletim foi enviado para vários Ministérios e para os presidentes de Câmara de Lisboa, do 
Montijo, Barreiro, Moita, Seixal, Alcochete e Almada.  

O EIA estabelece, não justificando, que o aeroporto na BA6 (Montijo) poderá entrar em 
funcionamento em 2022 (construção e certificação!) e que para a solução análoga a sua 
construção duraria 10 anos! Em que é que se baseiam os autores para esta afirmação? Não 
encontrámos justificação no texto do EIA. A repetição de invenções como esta só servem para 
comprometer a credibilidade do EIA. 

Tem sido referido, com frequência e na defesa da solução Montijo, que a adaptação da BA6 para 
o aeroporto civil é simples, rápida e muito barata. Em relação a isso cumpre-nos salientar o 
seguinte.  

Os elementos funcionais (Terminal de Passageiros, Serviços de Apoio) seriam análogos nas duas 
soluções, o que significa que a estas obras estarão associados custos semelhantes.  

As diferenças de custo das soluções na BA6 (Montijo) e no CTA (1ª fase) verificar-se-ão 
fundamentalmente em resultado da construção das respetivas pistas, caminhos de circulação, 
plataformas de estacionamento e estradas de serviço.  

No que se refere a adaptação da BA6 para aeroporto civil (Montijo) a pista atual terá de ser 
totalmente reforçada na base e no pavimento, alteada, reperfilada e prolongada. Os caminhos 
de circulação e as plataformas de estacionamento terão de ser construídos. Dizer, de forma 
simplificada e sem apresentação de dados comparados das duas soluções (Montijo e CTA-1ª 

 
1 Portela+Montijo. Uma solução sem futuro. Boletim nº 68 da AFAP, 2019 
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fase), que a solução Montijo é do ponto de vista técnico e económico muito mais favorável não 
passa de uma invenção. Só um total desconhecimento da matéria é que poderá justificar uma 
afirmação que, no mínimo, é um total disparate. 

Porque é que esta asserção tão divulgada pela ANA/VINCI e por membros do Governo não 
mereceu qualquer justificação técnico-económica no EIA como seria exigível? Lamentamos 
concluir que se trata de uma afirmação sem fundamento para parecer ser verdadeira e 
facilmente ser passada para a opinião pública na defesa da solução Montijo.   

Com que base se pode afirmar que a solução Montijo é do ponto de vista técnico e económico 
muito mais favorável? As análises técnico-económicas comparadas não são suportadas por 
dogmas. 

Em relação à área de movimentos na instalação aeroportuária na BA6, que se estima ser da 

ordem dos 680 000m2, apenas 17% poderá ser “aproveitada”, mesmo assim apenas após 
alteamento, recondicionamento, reforço da base e do pavimento e reperfilamento. Ou seja, 
para além do espaço de implantação, o aproveitando da plataforma e, em particular, da pista 
atual, é pouco significativo em termos de custo. 

Para além destes condicionamentos há que ter em conta a necessidade de prolongamento da 
Pista 01, exigida para poder receber aviões até à classe C. Mesmo com o prolongamento previsto 
de 300 m os aviões de dimensão superior à classe C, designadamente wide bodies, não poderão 
lá operar. Salientamos a tendência atual de utilização crescente dos wide bodies. 

Na zona de implantação deste prolongamento, as informações disponíveis sobre as formações 
geológicas da zona indicam uma espessura máxima de aluviões da ordem dos 22m, sendo a 
camada superior formada com lodos com cerca de 4m de profundidade. 

As obras de prolongamento da pista serão, por isso, bastante complexas, de construção 
demorada e caras. Talvez por isso e para reduzir a largura da plataforma no prolongamento, no 
layout disponibilizado pela ANA/VINCI para o aeroporto do Montijo o taxiway não vai até ao fim 
da Pista 01, com consequências operacionais negativas bastante significativas.  

Efetivamente com este layout as aeronaves terão de fazer uma volta de 1800 num turn pad para 
alinhar, o que inviabiliza a capacidade repetidamente anunciada de 24 movimentos/hora.  

Qual é a cota prevista para a Pista 01? Este aspeto é determinante em termos de custo e de 
condições de operação. O prolongamento para sul, mantendo a inclinação existente de 0,35% 
conduzirá à submersão da pista, designadamente em situações de Preia Mar de Águas Vivas, 
cuja cota máxima é +2,3m (ZT), por ação das ondulações geradas pelo vento e pelo movimento 
das embarcações e pelas marés barométricas. Terá igualmente consequências em termos do 
necessário rebaixamento do nível freático. 

Foi considerado na definição das cotas da pista a previsível subida do nível médio das águas do 
mar? Foi analisado o comportamento hidrodinâmico da zona de espraiamento resultante da 
inserção do prolongamento da Pista 01? Embora o transporte sólido na zona seja 
fundamentalmente em suspensão, a existências das obras deste prolongamento vai introduzir 
alterações do regime hidrodinâmico local. Não está justificada no EIA a afirmação que tal 
alteração não tem expressão local.      

No caso da Solução Alternativa 1 apresentada no EIA para o prolongamento da Pista 01, baseada 
num aterro sobre lodos, foram considerados os tempos de construção e os tempos de 
consolidação estrutural do aterro com fundação em zonas de aluviões de natureza lodosa?   
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No que se refere às outras soluções alternativas apresentadas no EIA para o prolongamento da 
pista, não se nos afigura, do ponto de vista ambiental e paisagístico, que soluções rígidas, como 
as designadas Soluções Alternativas 2 e 3, sejam as mais indicadas. 

A Solução Alternativa 2, baseada na construção de uma estrutura em betão armado, fundada 
em estacas também de betão, terá de ser analisada tendo em conta o risco da ocorrência do 
fenómeno de wind shear, designadamente nas situações de baixa-mar e orientação do vento de 
sudoeste. O princípio da precaução deveria ser referido e este risco. Foi avaliado? 

Não é difícil concluir que a adaptação da BA6 para um aeroporto civil (Montijo) implica obras 
caras, complexas e demoradas, não sendo como repetidamente é formulada que o aeroporto 
do Montijo é uma obra barata e de rápida execução.  

Mais. Sendo apresentada a possibilidade de prolongar, para Norte e em cerca de 90 metros, a 
pista 19 e sabendo-se (Carta arqueológica do Montijo) da importância do sítio arqueológico aí 
existente onde é que tal foi considerado no EIA, quer na fase de construção quer depois na fase 
de exploração? 
 

Repetimos: Pela sua relevância, o EIA deveria ter tido uma especial atenção na demonstração 
desta afirmação tão importante para o processo de decisão que novamente reproduzimos: “A 
construção de um novo aeroporto de raiz, no extremo nascente do Campo de Tiro de Alcochete, 
solução antes tida como referência, não cumpre este requisito de urgência. Em complemento é 
dito: O processo de preparação e implementação dessa solução prolongar-se-ia por mais de 10 
anos, com todos os prejuízos para o País daí decorrentes”.  

Onde está a demonstração de uma afirmação tão perentória e quais os prejuízos decorrentes 
para o País? Os prejuízos para o País não advêm de a solução Portela+Montijo saturar em 
meados da década 30 e de ser uma solução sem futuro? 

Não é difícil concluir que se trata de uma afirmação sem fundamento para parecer ser 
verdadeira. 

Af.4 - As companhias aéreas querem ir para o Montijo e não para o CTA.  

Comecemos pelo alegado interesse das companhias pelo Montijo. Transcreve-se (EIA, Volume 
II A, Pág. 74): 
 
“os dois cenários de operação considerados (respeitantes à transferência/repartição de 
passageiros entre o AHD – Lisboa e o Aeroporto do Montijo) assumem:  
 
• Cenário Otimista – 100% das Ultra LCCs e 71% das outras LCCs (incluindo a easyJet) transferem 
a sua operação para o Montijo, em 2022; nenhuma companhia full service transfere a sua 
operação para o Montijo; não haverá voos Charter para o Montijo;  
 
• Cenário Pessimista – 100% das Ultra LCCs e 10% das outras LCCs (a easyJet permanece no AHD 
- Lisboa) transferem a sua operação para o Montijo, em 2022; nenhuma companhia full service 
transfere a sua operação para o Montijo; não haverá voos Charter para o Montijo.” 
 
Poderá não se verificar nenhum dos dois cenários e os interessados serem ainda menos do que 
os identificados no cenário pessimista. Portanto aquilo que há são meras conjeturas sobre o 
desejo das companhias operarem no Montijo. Projeta-se, assim, um aeroporto para uma 
procura que não se sabe qual é. 
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Não se conhecendo qualquer protocolo estabelecido com as companhias LCC para 
transferência da operação para o Montijo e  sabendo-se de declarações públicas em sentido 
inverso, o cenário pessimista deveria considerar a hipótese de ausência total (ou quase) de 
aceitação dessa mesma transferência. O EIA devia incluir os acordos com as companhias “LCC”  
, já celebrados se é que existem. 

 

 
Quanto ao CTA, quais são as companhias que o recusam e porquê. Duvida-se que haja alguma 
que, com a devida transparência de processos e sem as correspondentes compensações 
impostas para a tal opção, possam querer ir para o Montijo em detrimento do CTA. Quais são as 
diferenças efetivas de custo a serem suportadas pelas taxas aeroportuárias considerando a 
solução Montijo e CTA (1ª fase)?   Razões operacionais para essa recusa também não deve haver, 
uma vez que no Montijo só podem operar aeronaves até à classe C, enquanto que no CTA, logo 
a partir da -1ª fase, o aeroporto poderá receber todo o tipo de aeronaves inclusive os de maior 
dimensão (wide bodies), o que, à partida, lhe permitiria atrair um leque mais alargado da 
procura. 
As razões para uma eventual recusa de transferência para o CTA ou Montijo, são comuns e 
prendem-se com o argumento da perda de competividade em relação à concorrência das 
companhias “full service” nas mesmas rotas. Atualmente assiste-se a um movimento de 
aproximação das companhias “LCC” aos aeroportos principais por essa mesma razão. 

Af.5 -  A anterior solução de construção de um aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete 
implicaria, pela sua localização descentrada à Área Metropolitana de Lisboa (AML), que 
dominantemente serve (nomeadamente, a AML Norte), a existência, aquando da sua 
abertura, de infraestruturas de comunicação adequadas a uma rápida acessibilidade, seja 
em modo rodoviário seja em modo ferroviário, infraestruturas estas que não existem nem 
estão atualmente programadas. 

A geração de deslocações por via terrestre de e para o aeroporto evidencia a importância de 
Lisboa e do território imediatamente envolvente como zona de acessibilidade primordial, tanto 
em termos de passageiros residentes em Portugal Continental, como de passageiros não – 
residentes. O triângulo Estoril – Cascais – Sintra é o segundo destino com maior peso. Para além 
da relevância dos Concelhos com mais população da Área Metropolitana de Lisboa na geração 
de tráfego terrestre pelo aeroporto, há ainda que mencionar o peso significativo das outras 
grandes áreas urbanas, nomeadamente do Porto, de Coimbra e de Leiria. 

De referir que o CTA apresenta, por outro lado, uma vantagem diferencial relativamente ao 
Montijo e mesmo ao AHD, de atração do tráfego da Estremadura Espanhola, disponibilizando 
um aeroporto de elevado grau de conectividade a menos de metade da distância a Madrid. 

Concordamos que, na situação atual, em termos de distância rodoviária a Lisboa, a solução na 
BA6 (Montijo) é mais favorável, sem que isso indique uma redução significativa em termos de 
tempo de percurso. A diferença de tempos até à ponte Vasco da Gama das duas localizações 
será, com alguns investimentos no acesso rodoviário da ordem de 5 a 10 minutos.  

A simples consulta do Google Maps permitiria ter uma certa moderação nas afirmações que são 
produzidas no EIA. 

Consideramos que o volume de tráfego gerado pelo aeroporto no CTA (1ª fase) não justifica, 
nesta fase, uma autoestrada como repetidamente é referido para desvalorizar essa solução, mas 
sim uma via rápida preparada para, no futuro e em função da evolução efetiva do tráfego, poder 
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ser alargada e adaptada a autoestrada. Atualmente a ligação do CTA à Ponte Vasco da Gama é 
servida pelas EN118 e EN119, tendo estado prevista e programada para acesso ao CTA a 
construção da A33 na ligação à A12. 

Esta solução de via rápida insere-se na estratégia que temos vindo a defender baseada em diferir 
investimentos, ajustando-os às reais necessidades demonstráveis. 

Deverá ter-se em conta a fiabilidade dos tempos de percurso nos acessos rodoviários a Lisboa, 
que passa pela análise dos constrangimentos à entrada e à saída da Ponte Vasco da Gama e dos 
resultantes de acidentes e pela existência de alternativas no caso desses congestionamentos. 
Ou seja, a fluidez do tráfego e a existência de alguma redundância de acessos a Lisboa. 

O tempo médio de 25 minutos, referido no EIA para o acesso rodoviário de Lisboa (lado norte 
da Ponte Vasco da Gama) ao aeroporto do Montijo pressupõe a construção de uma nova 
autoestrada com 3,7 km de comprimento atravessando zonas de sapal e cerca de 30% de zonas 
REN e RAN. O EIA refere igualmente que considerando a solução do aeroporto do Montijo, se 
podem identificar como impactes positivos os associados à melhoria das acessibilidades locais e 
inter concelhias, em particular na ligação entre Alcochete, Montijo e Lisboa, com reflexo na 
economia local e regional.  

A melhoria da acessibilidade rodoviária ao CTA através da A33 não contribuiria igualmente para 
este objetivo? 

Salientamos que os custos das obras dos acessos ao Aeroporto do Montijo, incluindo as 
indemnizações serão suportados pelo orçamento do Estado. No caso da localização no CTA e 
com custos pouco superiores, melhorar-se-ia o acesso do CTA à Ponte Vasco da Gama e a 
diferença de tempos de percurso entre as soluções Montijo e CTA (1ª fase) seria da ordem de 5 
a 10 minutos. 

No que se refere à acessibilidade ferroviária facilmente se conclui, por uma simples análise 
técnica, que a localização do aeroporto na BA6 (Montijo) inviabilizará a ligação ferroviária direta 
deste aeroporto à previsível e fundamental Terceira Travessia do Tejo (TTT) Chelas-Barreiro e, 
consequentemente, a Lisboa, às linhas do Alentejo, Lisboa-Madrid e à Linha de Cintura na 
margem norte. A estação ferroviária mais próxima da área do projeto localiza-se na linha do Sul 
(estação do Pinhal Novo). 

No caso do CTA a ligação ferroviária à TTT Chelas-Barreiro não oferece quaisquer 
condicionamentos do ponto de vista técnico.  

A TTT Chelas-Barreiro está prevista na revisão no PROT-AML de 2011, metido na “gaveta” apesar 
de a legislação em vigor impor a sua entrada em vigor, após as necessárias reformulações, em 
períodos de 10 anos. O PROT-AML em vigor data de 2001. 

Salienta-se a propósito que sem a TTT as ligações ferroviárias nacionais estão amputadas, 
inviabilizando o desenvolvimento desejável, dado que atualmente a travessia ferroviária do Tejo 
na zona da AML só se pode fazer através da ponte do Setil e, com limitações de carga e 
velocidade, da ponte 25 de Abril.  

Não se percebe, portanto, a afirmação do EIA da facilidade no acesso ferroviário do aeroporto 
do Montijo a Lisboa. Esta afirmação exige, pela sua importância, uma justificação e clarificação. 
De outra forma não passa de uma invenção com o único objetivo de valorização da solução 
Montijo. Qual é a implantação prevista no EIA, mas não apresentada, para a ligação ferroviária 
ao aeroporto do Montijo? 
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As ligações ferroviárias são a base da acessibilidade aos principais aeroportos europeus. O 
aeroporto no Montijo não permite, como se referiu, a ligação direta do caminho de ferro à rede 
nacional, não satisfazendo o princípio fundamental da política de transportes que tem vindo a 
ser defendida como sendo um grande objetivo do Governo.  

Esta situação está à revelia da tendência atual na União Europeia no sentido de os países 
membros tomarem medidas que induzam ligações ferroviárias competitivas que estimulem o 
modo de transporte ferroviário.  

No que se refere ao fornecimento de combustível ao aeroporto, aspeto bem evidenciado pela 
vulnerabilidade exibida pelo aeroporto Humberto Delgado, dependente do transporte em 
camiões cisterna, vulnerabilidade que a greve recente bem evidenciou, salienta-se que o 
Oleoduto existente que liga a refinaria da GALP a Aveiras passa na fronteira do CTA. Permitirá, 
com uma pequena obra de ligação, o abastecimento do aeroporto nesta localização com base 
nesse oleoduto.  

 

Af.6 - 6 A anterior solução de construção de um aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete 
implicaria, pela sua localização descentrada à Área Metropolitana de Lisboa (AML), que 
dominantemente serve (nomeadamente, a AML Norte) (…). 

Não se entende esta afirmação de centralidade. A avaliação comparada das localizações para 
ser credível, deve ser sustentada em indicadores que privilegiam o posicionamento estratégico 
com maior capacidade concorrencial, de crescimento e criação de emprego e de condições 
económico-financeiras de desenvolvimento fomentadas por cada solução de localização do 
aeroporto. Avaliação que deve ser realizada a partir da dimensão das empresas e setores de 
atividade localizados a uma certa distância materializada por raios de ação. 

A análise realizada para o raio dos 50 km permite verificar que as empresas localizadas em torno 
das duas localizações em causa (BA6 e CTA) indica que os concelhos de Montijo, Barreiro, Moita, 
Seixal e, em particular de Setúbal e de Palmela têm um bom desempenho. Em relação ao raio 
dos 100 km, a situação assinalada mantém-se, refletindo a elevada sobreposição dos territórios 
em análise.  

Esta sobreposição permite concluir que não existem diferenças significativas em relação à 
capacidade das empresas nas áreas de influência das alternativas na BA6 no CTA. 

A análise comparativa das localizações no CTA e na BA6, conduzida do ponto de vista do domínio 
da competitividade e do desenvolvimento económico e social, não permite estabelecer a 
conclusão apresentada no EIA. Não se entende, por isso, essa afirmação, nem é apresentada 
qualquer justificação credível que a sustente. 

Salientamos que no que se refere aos elementos de flexibilidade e durabilidade do projeto a 
solução no CTA é bastante mais favorável. A localização na zona do CTA apresenta como 
principal vantagem a ausência de restrições de espaço para expansão da infraestrutura 
aeroportuária e para implantação de empresas e serviços de apoio. 

Quanto ao emprego gerado pelo aeroporto do Montijo remetemos a justificação para o já 
referido artigo do Boletim da AFAP e ao documento entregue pela Plataforma, em audiência 
concedida pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, em 26 de junho de 2019. 
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De acordo com os resultados apresentados neste artigo e no referido documento, tendo em 
conta as características previstas para o aeroporto no Montijo, destinado fundamentalmente 
aos voos de companhias de baixo custo (LCC), a bibliografia da especialidade refere valores de 
350 a 500 empregos por um milhão de passageiros ano (ex: aeroportos de Edimburgo, Nice, 
Málaga), ou seja, no máximo da ordem de 3 000 empregos na capacidade máxima de 
movimentos.  

A transferência total ou parcial do atual dispositivo da Força Aérea na BA6 implicará a saída de 
parte dos cerca de 900 trabalhadores (militares e civis). Foi contabilizado esse efeito na região? 
O aeroporto do Montijo não permitirá, portanto, gerar os 10 000 empregos repetidamente 
apregoados e que se tem constituído como uma “bandeira” várias vezes utilizada pelo Governo 
e pelo Presidente da Câmara do Montijo na valorização da solução Montijo.  

Af.7 - Pretende-se que o Aeroporto do Montijo entre em funcionamento em 2022, sendo 
o seu horizonte de projeto o ano de 2062. O Projeto foi desenvolvido tendo em conta o 
seguinte faseamento:  Fase de Abertura – 2022 (dimensionada para o ano 2032); Última 
Fase (expansão) (dimensionada para o ano 2062). 

Af. 7. 1 – Fase de abertura 2022 

Quanto à entrada em operação do aeroporto do Montijo em 2022 não vimos nenhum 
cronograma de construção que contemple o tempo de execução das obras e o período para 
certificação do aeroporto que possa sustentar esta afirmação. O conjunto de afirmações tem 
sido aleatório e sem justificação, inserindo-se numa miragem.  

Qual foi a base desta afirmação? 

Af. 7. 2 – Última fase (expansão) dimensionada para o ano 2062 

Sem se perceber o que significa a palavra expansão do aeroporto do Montijo apresentada no 
EIA, nem o fundamento da possibilidade de a solução Portela+ Montijo poder garantir a 
satisfação das necessidades  até 2062, vamos demonstrar as graves incorreções e erros 
associadas a esta afirmação, recorrendo mais uma vez ao conteúdo do documento entregue em 
mão ao Governo em 26 de junho de 2019 e ao artigo constante no Boletim nº 68 da APAF. 

Será que o 2062 resulta da soma simples da data de assinatura do contrato (2012) com os 50 
anos de concessão? Terá sido esta a metodologia adotada para estabelecer esta data? 

Para o planeamento da capacidade aeroportuária futura de qualquer solução aeroportuária é 
necessário dispor-se de previsões de tráfego para o período abrangido pelo plano. As previsões 
incluem normalmente valores para carga, passageiros e movimentos de aeronaves (anuais e em 
hora de pico).  

É uma prática bastante difundida dimensionar as infraestruturas para responderem à procura 
esperada na chamada 30ª hora de pico, isto é a hora com menor volume de tráfego entre as 30 
horas com maior volume num dado ano.  

Segundo o Governo e a ANA/VINCI a solução Portela+Montijo, com um máximo horário de 48 
movimentos (2 deles estarão reservados ao aeródromo de Tires) na Portela e mais 24 no 
Montijo, portanto, 72 no total, dá resposta à procura de tráfego até 2050 (estranha-se, por isso, 
que o EIA refira inclusive 2062). Esta afirmação tem, tanto quanto se sabe, sido suportada em 
projeções de tráfego produzidas pela consultora Roland Berger (RB), em 2016.  
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Acontece que, nessas projeções se verifica uma sistemática subestimação da taxa de 
crescimento de tráfego e do número dos movimentos na 30ª hora de pico face à estimativa de 
movimentos anuais, adiando deste modo para anos futuros a ocorrência de desequilíbrio entre 
a procura de tráfego e a oferta de capacidade aeroportuária e, consequentemente, dilatando a 
longevidade da solução Portela+Montijo.  

De acordo com o relatório da RB, o crescimento do tráfego de passageiros em Lisboa foi 

estimado com base num modelo econométrico (página 56 desse relatório). No entanto esse 

modelo baseia-se num conjunto de variáveis () que assumem valores que o relatório não 

justifica, podendo assim conduzir a qualquer resultado que se deseje por simples escolha dos 

valores destas variáveis.  

Este modelo conduz à “conclusão” de que a partir de 2025 a taxa de crescimento é igual à taxa 

de crescimento do PIB. “Conclusão” que a realidade desmente, pois é conhecido o facto, estável 

durante muitas décadas, de a taxa de crescimento do tráfego aéreo de passageiros ser 

claramente superior à da do crescimento do PIB. Aliás este facto é reconhecido na página 48 do 

próprio estudo da Roland Berger. 

Acresce que as projeções de tráfego da RB para os anos mais próximos já foram, entretanto, 
ultrapassadas pela realidade, visto que, por exemplo, previam 26 Milhões de passageiros para 
Lisboa apenas em 2020 e em 2018 já foram atingidos 30 Milhões, o que deixa a interrogação 
sobre se as previsões para os anos subsequentes não deveriam também ser revistas em alta.  

Utilizando uma aproximação objetiva à relação entre o número de movimentos anuais previstos 
e o número de movimentos na 30ª hora de pico para os vários anos da projeção, facilmente se 
conclui que a solução Portela+Montijo se esgotará pouco depois de 2030, 2035 na melhor das 
hipóteses.  

Os dados disponíveis confirmam estes valores que serão facilmente demonstráveis. Porque é 
que os autores do EIA, sem sequer indicar a fonte da afirmação, se limitam a ser meros 
reprodutores de qualquer declaração feita à revelia do que é exigível num documento técnico?  

A conclusão que a solução Portela mais Montijo saturará cerca de 2035 é igualmente obtida se 
se considerarem as previsões de taxas de crescimento de tráfego de passageiros no aeroporto 
de Lisboa a 20 anos.  

Vamos a factos, apresentando no quadro seguinte as taxas de crescimento consideradas na 
nossa análise: 

   

Considerando as previsões divulgadas pela AIRBUS para o mercado da aviação até 20372, de 
3,5% entre a Europa e os diferentes mercados e de 4,5% entre a Europa e os mercados 
emergentes de Ásia, constata-se que a hipótese média é perfeitamente consistente com a 
realidade. 

 
2 Airbus “Global Market Forecast 2018-2037”, datado de 2018 
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De acordo com essas previsões a taxa média de crescimento do tráfego mundial será de 4,8% 
ao ano durante o período 2018 a 2027, seguido de mais 10 anos com uma taxa média de 
aumento de 4% ao ano. Salienta-se que no aeroporto da Portela a taxa média de crescimento 
do tráfego nos últimos 48 anos foi de 5,5%, bastante superior aos valores das taxas de 
crescimento previstos pela Airbus até 2037. Trata-se de um valor estável que não oferece 
quaisquer dúvidas. Só a manipulação de valores poderá tentar justificar o injustificável. 

A figura seguinte contém os resultados da aplicação das taxas de crescimento estabelecidas no 
quadro anterior para o período de 20 anos. 

 

 

 

 

 
Hipóteses: 
otimista, média e 
pessimista 

 

Nesta figura a linha vermelha, a tracejado, corresponde à capacidade anunciada pela ANA/VINCI 
para a solução Portela+Montijo (50 milhões de passageiros/ano). Este valor foi definido pela 
ANA/VINCI considerando a capacidade máxima da solução Portela+Montijo de 72movs/hora, 
correspondendo 48 movs/hora à Portela e 24 movs/hora ao Montijo. Já demonstrámos que com 
o layout divulgado pela ANA/VINCI a capacidade de 24 movs/hora é inviável. 

O início das projeções corresponde a 30 milhões de passageiros/ano, valor fixado em função dos 
dados da ANA segundo os quais o número de passageiros no final de 2018 foi da ordem de 
30Milhões. 

A análise da figura permite concluir que a saturação da solução Portela+Montijo ocorrerá em 
2028 (hipótese otimista de evolução do tráfego de passageiros), em 2033 (hipótese média) ou 
em 2038 (hipótese pessimista). 

Em suma: face às previsões de taxas de crescimento divulgadas pela AIRBUS a solução Portela+1 
(Montijo) imporá, por volta de 2033, uma nova solução: “Portela +2”. Como a construção do 
Montijo não poderá estar operacional antes de 2023/2024, vamos construir uma solução que 
saturará passados cerca de 10 anos? 

Em complemento apresentam-se resultados do estudo elaborado pela EUROCONTROL, a 
solicitação da ANAC, que deu origem a um relatório apresentado em dezembro de 2016. Trata-
se de um estudo em que o objetivo principal foi demonstrar que um volume máximo de 72 
movimentos de aeronaves por hora (48 na Portela e 24 no Montijo) poderia ser gerido a nível 
do espaço aéreo. 
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Este estudo conclui que, considerando os 48 movimentos por hora, o aeroporto da Portela ficará 
completamente saturado em 2030. Em consequência, a procura de tráfego que exceda a 
capacidade da Portela (de companhias “low cost” ou tradicionais) terá de ser acomodado no 
aeroporto complementar.  

Os resultados do estudo da EUROCONTROL são apresentados na figura seguinte. 

 

Nesta conformidade, o crescimento do tráfego a partir de 2030 passará a depender, na solução 
Portela+Montijo, exclusivamente da capacidade oferecida pelo Montijo (24 movimentos por 
hora).  

Surge então a pergunta: com que base os autores do EIA afirmam que o seu horizonte de projeto 
da solução Portela+Montijo é o ano de 2062, quando todos os dados disponíveis e 
fundamentados apontam para uma longevidade que não ultrapassa o ano 2035.  

Qual é o documento/bibliografia que, de forma tecnicamente fundamentada sustenta a 
afirmação que a solução Portela mais Montijo dá resposta à procura de tráfego até 2050, sendo 
mesmo apresentado o ano 2062? Pasme-se! 

É mais uma afirmação sem qualquer fundamentação técnica, na linha de muitas formuladas ao 
longo do EIA com utilização de narrativas sem justificação que podem ser entendidas como 
tendo como objetivo fomentar na opinião pública o apoio à solução Montijo, fazendo-as passar 
como verdadeiras. Lamentavelmente não passa de mais uma invenção para justificar uma 
decisão. 

Do exposto facilmente se conclui que solução Portela+Montijo é uma solução sem futuro (para 
cerca de uma dezena de anos), não respondendo aos fins a que se destina e constituirá, ela sim, 
um entrave ao desenvolvimento económico da região de Lisboa e do País.  

Colocamos mais um desafio aos autores do EIA: demonstrem que estamos errados. 
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Af.8 - A construção do NAL no CTA representa um investimento global muito avultado 
(4,4 B€ só na infraestrutura aeroportuária, como estimado pelo MIH), não sendo possível 
suportá-lo com financiamento público. (Volume II.a– capítulos introdutórios e descrição 
do projeto julho 2019 • versão 04)  

Não conhecemos qualquer documento que justifique esta afirmação dos 4 mil milhões de Euros. 
No sentido de tentarmos perceber o porquê deste valor sem a devida justificação, imaginamos 
que poderá, eventualmente, estar associado à construção do aeroporto no CTA com duas pistas- 
4ª fase (open day) e com todas infraestruturas de um aeroporto moderno e incluindo os custos 
de indeminizações, acessibilidades rodoviárias e ferroviárias considerando neste caso o TGV e a 
linha com bitola Ibérica, etc. 

É mais uma formulação sem sustentação para justificar a constante preocupação do EIA na 
defesa da solução com base em dogmas e sem apresentações de dados objetivos que a 
justifiquem e ao arrepio do que deve ser o EIA. Não se pode comparar o incomparável. A 
comparação honesta terá de ser feita entre as soluções Montijo e a equivalente no CTA-1ª Fase. 
Outras abordagens só podem ser entendidas como fazendo parte de uma estratégia: a defesa, 
a todo o custo, da solução Montijo.  

Para que não restem dúvidas, desmitificando várias afirmações incorretas sobre esta matéria, 
apresentamos um quadro constante do resultado do relatório do LNEC3 (Quadro 62), contendo, 
de forma desagregada, as principais parcelas do custo de investimento na solução final (quarta 
fase, com duas pistas, todas as infraestruturas modernas, as acessibilidades, as medidas de 
mitigação ambiental, etc.)  

 

Da sua análise ressalta que o total do investimento previsto para a construção do Airside, 
Terminal e Outras Infraestruturas foi de 1 794 milhões de Euros, ou seja, cerca de 58% do valor 
total estimado. O restante custo refere-se a vários itens entre os quais a ligação ferroviária, 

 
3 LNEC – 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. Relatório 2/2008- DT 
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correspondente às hipóteses TGV (245 M€), que está politicamente suspensa, e de bitola Ibérica 
e medidas de compensação ambiental (261 M€).  

Repetimos, para que não fiquem dúvidas, que o quadro se refere aos custos estimados para a 
solução final com duas pistas (4ª fase) e não à solução inicial com características construtivas 
análogas às do Montijo (1ª fase).  

Como repetidamente temos afirmado qualquer análise comparada que se pretenda ser 
transparente e correta, deve considerar os custos da solução no CTA (1ª fase). Análise que não 
pode ser baseada apenas numa análise direta, de curto prazo, mas que compreenda a “vida útil” 
de cada solução e na sua capacidade de resposta às previsíveis necessidades da resposta à 
procura. Deve contemplar e antecipar os efeitos para o futuro da adoção de uma ou de outra 
solução. 

Abordagem diferente só pode ser entendida como a utilização de afirmações incorretas e 
sempre sem justificação técnica e económica fundamentada, para que pareçam ser verdadeiras.  
 

Af.9 - As acessibilidades ao NAL representam, segundo o MIH, investimento necessário 
de concretização de um conjunto de acessibilidades que representam (pasme-se) um 
investimento adicional de 2,7 mil milhões de Euros. 

Como é que é possível que num documento com a credibilidade que lhe deve estar associada 
possa ter apresentado esta afirmação?  

Com alguma imaginação, porque não está justificada, presumimos que este valor integre os 
custos da TTT em Chelas-Barreiro, as redes ferroviárias de alta velocidade (TGV) e de bitola 
Ibérica, e redes rodoviárias previstas no Plano Nacional para a AML e não sabemos o quê mais.  

Porque o EIA não contém a justificação desta afirmação que contemple a desagregação destes 
custos o que referimos resulta de mera suposição. Dado que é referido que se trata de uma 
informação do MIH o documento comprovativo desta afirmação deveria pelo menos constar da 
bibliografia. 

É preciso um desconhecimento total da situação para que esta afirmação, de enorme gravidade, 
tenha sido apresentada. Na nossa opinião tem um único propósito: desvalorizar a solução de 
localização no CTA (1ª Fase).  

Não são clarificadas as parcelas que sustentam esta afirmação sem qualquer relação com o 
objetivo do EIA. Repetimos: Qual a base de sustentação de uma afirmação tão gravosa para a 
credibilidade do EIA?  

O planeamento da organização funcional do sistema de transportes e da mobilidade 
metropolitana constitui um pressuposto base necessário à efetivação de um modelo de 
desenvolvimento sustentável do território. 

Como se referiu, a TTT Chelas-Barreiro será não só de grande utilidade na acessibilidade 
ferroviária do aeroporto no CTA a Lisboa, mas também fundamental na ligação ao resto do País. 
Constitui, no nosso entender e face ao estabelecido na revisão do PROT-AML, datada de 2011, 
um desígnio nacional. É determinante porque possibilita as ligações ferroviárias da AML à rede 
ferroviária nacional, designadamente as ligações à linha do Alentejo, a Badajoz e ao Algarve e às 
plataformas logísticas Norte (Carregado-Aveiras) e Sul (Poceirão-Marateca).  

A TTT Chelas-Barreiro insere-se nos objetivos fundamentais do modelo territorial da AML 
integrada na promoção de condições de equidade territorial, em especial de equidade vertical 
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para populações de territórios negativamente discriminados (ou seja, a promoção da sua 
inclusão), não resultando da localização no CTA.  

Salienta-se que, a exemplo do previsto para a acessibilidade rodoviária do Montijo a Lisboa, a 
solução no CTA (1ª fase) pode funcionar apenas com acessibilidade rodoviária baseada na Ponte 
Vasco da Gama.  

A localização do aeroporto no CTA-1ª fase não impõe a construção da TTT Chelas-Barreiro. Seria 
utilizada na ligação ferroviária, com benefício evidente, se ela estivesse disponível. É, portanto, 
uma afirmação que ultrapassa o que no mínimo se exige num documento tão importante como 
o EIA que, por definição, repetimos, deve concentrar-se numa avaliação de forma imparcial e 
meramente técnica dos impactos que um determinado projeto poderá causar no ambiente, 
assim como apresentar medidas mitigadoras. 

A ligação ferroviária do CTA-1ª Fase a Lisboa não está prevista e não é indispensável, a exemplo 
do que acontece com o aeroporto no Montijo. Repetimos: a ligação rodoviária a Lisboa utilizará, 
nas duas soluções, preferencialmente a Ponte Vasco da Gama. 

Repetimos o que afirmámos. Concordamos que, em termos de distância rodoviária a Lisboa, a 
solução no Montijo é mais favorável, sem que isso indique uma redução significativa em termos 
de tempo de percurso. A diferença de tempo até à ponte Vasco da Gama será da ordem de 5 a 
10 minutos.  

Consideramos que o tráfego gerado inicialmente pelo aeroporto no CTA não justifica que a 
ligação da Ponte Vasco da Gama ao CTA seja nesta fase uma autoestrada, mas sim uma via rápida 
com condições para, no futuro e em função da evolução efetiva do tráfego, possa ser alargada 
e adaptada a autoestrada.  

Esta solução de via rápida insere-se na estratégia que temos vindo a defender de diferir 
investimentos, ajustando-os às efetivas necessidades demonstráveis. As condições de terreno 
na zona de inserção da prevista A33, que liga a A12 à A13 que permitiria o acesso mais rápido 
ao CTA não criam constrangimentos impeditivos na sua construção. Atualmente os acessos 
rodoviários ao CTA fazem-se pelas EN118 e EN119.  

A planeada A33 teria um desenvolvimento de cerca de 12km, podendo numa fase inicial ter a 
configuração de uma via rápida com condições para ser adaptada no futuro a autoestrada. O 
tráfego induzido pelo aeroporto no CTA-1ª fase não justifica uma autoestrada.  

A autoestrada de ligação do aeroporto do Montijo à Ponte Vasco da Gama, não prevista em 
nenhum plano rodoviário anterior, mas projetada para servir apenas este aeroporto, terá uma 
extensão de 3,7km atravessando zonas REN e RAN e implicando várias indemnizações. Foi 
avaliada a diferença de custos, que serão suportados pelo orçamento do Estado? 

Chama-se a atenção para a necessidade de planear alguma redundância de acessos rodoviários 
a uma infraestrutura desta importância estratégica para o País. A localização no CTA é nesta 
perspetiva mais favorável.  
 

Af.10 - Mesmo na configuração minimalista, de aeroporto complementar no CTA, este 
terá sempre um longo período de implementação, já que tem o processo contratual, a 
deslocalização do Campo de Tiro da Força Aérea e a construção da 1ª pista como 
caminho crítico, não permitindo evitar atempadamente o esgotamento do AHD - Lisboa 
e a perda significativa de procura.  
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Afinal os autores conheciam uma solução minimalista. Será que corresponde à apresentada pela 
Plataforma (CTA-1ªfase) que, no entanto, nas comparações de custo foi sempre omitida? 

Quanto ao tempo de construção e à urgência já nos pronunciámos sobre esta matéria. É mais 
uma afirmação sem a devida justificação. Demonstrem. 

 

Af.11 - A construção do Aeroporto de Montijo com a operação simultânea do AHD - Lisboa 
afigura-se, no plano estratégico, a solução mais eficaz, eficiente e racional para responder 
às necessidades de crescimento rápido da procura na região de Lisboa, designadamente 
por: b) Se constituir como uma solução de futuro, capaz de satisfazer as necessidades da 
procura da região de Lisboa nos próximos 30 a 35 anos, nos cenários médios, podendo no 
limite a sua longevidade atingir perto de 50 anos; c) Permitir melhor rentabilizar os 
investimentos recentes realizados no AHD – Lisboa e continuar a tirar proveito da sua 
localização privilegiada;  

Em relação a constituir-se como solução de futuro, “podendo, no limite, a sua longevidade 
atingir perto de 50 anos”, como justificámos, resulta de desconhecimento ou simples omissão 
na aplicação de modelos comummente adotados no planeamento da capacidade aeroportuária 
futura de qualquer solução aeroportuária. 

Em Af. 7 demonstramos, com base em metodologias credíveis e utilizadas mundialmente na 
definição de previsões dessa capacidade, que no máximo a solução Portela+Montijo poderá 
responder à procura até cerca de 2035. O 2050 e muito menos 2062 não passam de uma 
miragem sem qualquer fundamento em modelos de planeamento credíveis. É mais uma 
narrativa. 

Em engenharia as afirmações têm de ser devidamente justificadas e não ser produzidas ou 
reproduzidas com base no “porque sim”. O EIA, ao fazer a afirmação das datas de 2050 e 2062 
devia ter apresentado os cálculos e a bibliografia onde se baseia.  

De outra forma é mais um elemento enganador.  

 

Af. 12- A construção de um aeroporto civil na Base Aérea do Montijo (BA6) afirma-se 
como a única solução atualmente viável para a expansão da capacidade aeroportuária de 
Lisboa, por ser a única capaz de responder aos requisitos de urgência, capacidade, 
comportabilidade e acessibilidade, no contexto atual”. 

Repetimos: Não temos conhecimento que exista qualquer documento que, de forma clara, 
integrada e objetiva, cumprindo uma análise custo-benefício das soluções na BA6 e no CTA (1ª 
Fase) e a legislação em vigor, possa ter sido a base desta afirmação.  

Sobre a urgência já nos pronunciámos. Não basta produzir afirmações. Têm de ser devidamente 
justificadas.  
 

Esta afirmação conjuga-se com a que na mesma linha de atuação é apresentada no EIA: Ser de 
mais rápida concretização, respondendo melhor ao requisito de urgência imposto pelo 
aumento rápido da procura; e) Aproveitando uma instalação pública existente, é uma solução 
significativamente mais económica, possuindo condições para ser concretizado sem encargos 
para o Estado.  
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Repetindo o então afirmado, a solução de localização no CTA teve sempre presente garantir um 
investimento que se ajustasse à evolução da procura, de necessidades demonstráveis, isto é, “ir 
fazendo” em vez de “fazer tudo de uma vez”, permitindo diferir investimentos ao longo do 
tempo. Daí a previsão em quatro fases. 

Não se entende, portanto, a frase que refere o avultado investimento associado à construção 
do novo aeroporto de raiz. É um novo aeroporto, como o é na solução Montijo, mas com 
dimensão das infraestruturas de terra e ar análogas em termos de custo e sem quaisquer 
condicionamentos em termos de construção, o que não acontecerá na BA6. 

É igualmente referido que a construção do NAL no CTA representa um investimento global muito 
avultado não sendo possível suportá-lo com financiamento público. 

Só por um grande desconhecimento é que esta afirmação é feita. Qual a fonte? Têm os dados 
de análise comparada baseados em Master Plans das soluções Montijo e CTA (1ª fase) que 
demonstrem que a solução na BA6 é mais económica?  

Se os têm porque não os apresentaram? 

Trata-se de uma afirmação que replica as que nesta matéria têm sido produzidas pelo Governo 
e pela ANA/VINCI na defesa da decisão política que foi adotada, independentemente dos 
resultados do EIA, condicionando-o.  

Porque é que os custos de construção, que até prova em contrário, são análogos para as duas 
localizações, na solução Montijo, são sem encargos para o Estado e na solução CTA não o são?  

Mais uma invenção. 

 

Af. 13 - Prevê-se que o concelho mais afetado seja o da Moita, mas que com a aplicação 
de medidas ambientais adequadas e indicadas para o Ambiente Sonoro, o impacte possa 
ser, de certa forma, minimizado. (Vol. I, página 33)  

Em termos de saúde humana, há a considerar a emissão de poluentes e, sobretudo, o ruído 
introduzido pelas aeronaves numa zona que é densamente povoada. 

 As medidas de minimização apontadas no EIA são claramente insuficientes e de difícil 
entendimento. 

Ruído: No que se refere ao ruído, a localização do aeroporto na BA6 implicará um impacto muito 
significativo em áreas de elevada densidade populacional. Verificar-se-á intenso ruído 
designadamente durante o sobrevoo em aterragem no sentido Norte (operação que na Portela 
corresponde a 72,5%) e em descolagem, em caso de ventos de Sul. 

Em resultado destes sobrevoos, as freguesias dos concelhos do Barreiro e da Moita (Lavradio, 
Baixa da Banheira, Vinha das Pedras, Quinta da Lomba, Quinta do Torrão, entre outras) serão as 
mais afetadas, com níveis de ruído de valor superior aos limites estabelecidos no Regulamento 
Geral de Ruído para os períodos diurno e noturno. 

Os habitantes das freguesias acima referidas vão ser confrontados com uma situação nova para 
a qual não têm habitações devidamente insonorizadas. A sua qualidade de vida vai ser 
profundamente alterada. Estão previstas compensações para esses habitantes?  

Serão expostos, em resultado dos sobrevoos, serão afetados com níveis de ruído de valor 
superior a esses limites entre 30 000 a 35 000 habitantes. 
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No CTA seriam afetados, para o mesmo nível de ruído, cerca de 400 habitantes. Estavam 
previstas medidas de insonorização das habitações das populações afetadas. 

Estão previstas essas medidas nas habitações das populações afetadas pelo aeroporto no 
Montijo? 

 

 

Af.14 Risco de colisão com aves (Birdstrike).  

O atravessamento das rotas migratórias dos milhares de aves de grande porte, voando a baixa 
altitude, que utilizam todos os anos na zona da BA6, na envolvente da ZPE do Estuário do Tejo, 
para invernação e mesmo nidificação, poderá traduzir-se num perigo para a atividade da 
aviação, pelo aumento do risco de colisão com aves. Já hoje está em vigor, na ZPE e para a BA6, 
a proibição de voar até aos 1000 pés. 

“Durante o ano de 2010 foram contadas na totalidade 287 307 aves aquáticas nos refúgios de 
preia-mar do estuário do Tejo, pertencentes a 79 espécies diferentes. Estes números 
correspondem a um aumento em número total de aves (+32 287) e espécies (+12) relativamente 
ao ano de 2009. O grupo de aves com maior representação, quer em número de espécies quer na 
sua abundância, é o das limícolas (30 espécies, num total de 200 164 aves contadas), seguido do 
das gaivotas e andorinhas do mar (14 espécies, 56 341 aves contadas); no conjunto, estes dois 
grupos perfazem quase 90% das aves contabilizadas. No que diz respeito às espécies mais 
abundantes, as dez primeiras posições são mantidas pelas mesmas espécies de 2009 com variações 

que não excedem duas posições. 

São de grande importância os refúgios de preia mar, nomeadamente refúgios do baixo estuário 
(Corroios, Seixal, Coina, Alhos Vedros/Moita e Sarilhos) foram utilizados por aproximadamente 34% 
das aves contabilizadas em 2010 no estuário do Tejo e continuam sem qualquer estatuto de 
proteção. Várias das espécies não reprodutoras mais abundantes utilizam estes refúgios 
exclusivamente durante o Inverno: pilrito-de-peito-preto, milherango, tarambola-cinzenta e 
alfaiate; sendo, portanto, áreas particularmente importantes para as populações invernantes 
destas espécies. 

Em especial o Sapal de Corroios destaca-se pela sua relevância para o Milherango ou Maçarico de 
Bico direito, flamingo (sendo esta a espécie mais abundante), e também para o pilrito-de-peito-
preto, alfaiate e gaivotas que durante a migração pós- -nupcial concentram-se pontualmente em 
números superiores a 1000 indivíduos.” 

Fonte: Anuário Ornitológico, Monitorização das populações de aves aquáticas dos estuários do 
Tejo, Sado e Guadiana. Relatório do ano de 2010, José A. Alves. 

Conhecer e entender as rotinas diárias e sazonais da avifauna local é crucial para a seleção dos 
locais dos aeroportos. Esta questão pode ser vista tanto do ponto de vista da segurança do tráfego 
aéreo como também do impacto das aeronaves sobre as populações de aves selvagens. 

A probabilidade de colisões de aves com uma aeronave depende principalmente da densidade de 
aves e aeronaves dentro de um determinado espaço aéreo (van Test, 1969), mas outros aspetos, 
como o comportamento das aves, também são importantes. 

Atualmente, o governo português está a planear a construção de um novo aeroporto 
Complementar para a área metropolitana de Lisboa e a localização anunciada é a Base do Montijo. 
Com descolagens para o interior da mais importante zona húmida portuguesa, a Reserva Natural 
do Estuário do Tejo. Esta Reserva abriga 75.000 a 100.000 aves aquáticas em cada inverno (Costa & 
Rufino 1994, 1996a, 1996b, 1997, Leitão et al. 1998, Rufino & Costa 1993). Além disso, nas 
proximidades existem também várias áreas agrícolas importantes, especialmente plantações de 
arroz, que atraem um grande número de Maçaricos de Bico Direito conhecidos como Milherangos 
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limosa Limosa, e outras aves como cegonhas brancas Ciconia ciconia, garças (Ardeidae) e gaivotas 

(Laridae) (Lourenço & Piersma 2009). 

Estão já estudados os padrões de movimento sazonais e diários da comunidade de aves 
nomeadamente entre o Sapal de Corroios e Arrozais a norte, como Samora Correia. 
Concentramos em maçaricos-de-bico direito para ilustrar o risco potencial de colisão de aves se o 
plano de construir um aeroporto neste local for adiante. Os vetores de aproximação e partida para 
aeronaves usando a pista 01/19 do Montijo, coincidem com a circulação destas aves, pois as áreas 
nas quais as aeronaves voarão a <500 pés (152 m), <1000 pés (305 m), <2000 pés (610 m) e <3000 
pés (914 m) ficam dentro desses vetores (LNEC 2008). Está estudado e avaliado pelos professores 
PEDRO M. LOURENÇO & JOSÉ A. ALVES, a probabilidade de as aves voarem através deste espaço 
aéreo, com movimentos de aves entre os estuários do Tejo e entre as áreas estuarinas e os campos 
de arroz localizados a norte, nordeste e leste do estuário do Tejo. 

Estas aves podem cruzar o vetor de voo norte onde as aeronaves e podem aqui voar 2.000–3.000 
pés e a altitudes muito superiores em migração. Os maçaricos de bico direito, usam o estuário do 
Tejo durante o inverno de outubro a início de março e com o uso dos arrozais ao redor do estuário 

do Tejo. 

A cada inverno, os números de pico nos campos de arroz ocorreram na segunda quinzena de 
fevereiro, isto é, estamos agora numa época de pico. 

Fonte; are bird collisions an important risk at the proposed new Lisbon airport. Pedro M. Lourenço 
& José A. Alves. 

 

As fases de voo estatisticamente mais propensas a acidentes aéreos são: Aproximação Final e 
Aterragem (47%) e Descolagem e Subida Inicial (14%).  

No Montijo, durante mais de 70% do tempo estas fases de voo terão lugar sobre as zonas 
densamente povoadas situadas a Sul da pista, onde as consequências de um acidente poderão 
assumir uma dimensão catastrófica.   

Os dados recolhidos através de radar no âmbito do EIA demonstram a presença significativa de 
aves de grande porte (incluindo flamingos, patos e cegonhas), nas faixas de altitude em que 
aquelas fases de voo se desenvolvem, o que agravará o risco de acidente. Risco que tem sido 
realçado tanto por pilotos comerciais como por vários elementos da Força Aérea. A experiência 
passada de incidentes e acidentes na operação da BA6 evidencia esse risco e devia ser 
apresentada.  
 
Mesmo sem ter em conta a natureza e os diferentes comportamentos e exigências de voo das 
aeronaves militares (fundamentalmente a hélice e a turbo-hélice) e civis (turbinas), uma simples 
abordagem do conceito de risco implicaria um maior detalhe nas justificações apresentadas no 
EIA. 
 
O risco depende da probabilidade de colisão, associada a cada tipo de propulsão e dimensão 
das aeronaves, à sua forma de operar e, de forma determinante, do número de movimentos e 
das exigências de voo. Depende igualmente das rotas das aeronaves civis nas fases de 
Aproximação Final e Aterragem e do número de movimentos/hora que, de acordo com as 
previsões, aumentará cerca de 25 vezes face à situação atual na BA6. 

Não se conhece a avaliação deste risco para a solução no Montijo. Foi feita para a solução no 
CTA e consta do relatório do LNEC datado de 2008, tendo a NAER realizado mais tarde um estudo 
sobre a mesma temática, cujas conclusões não divergem daquele.  
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As medidas mitigadoras e de compensação que o EIA propõe para a solução Montijo poderão 
minorar, mas não eliminam de forma significativa o risco de birdstrike, além de que a 
exequibilidade prática e real eficácia de algumas dessas medidas, como a monitorização através 
de radar da avifauna durante a fase de exploração do aeroporto, carecem de demonstração.  
Tudo isto, só por si, desaconselharia a instalação de um aeroporto civil na BA6.  
 
 

Af.15 -Face aos resultados obtidos ao nível da análise de impacte decorrente do efeito de 
perturbação sobre a avifauna estuarina considerou-se, ainda assim, relevante a definição 
de medidas de mitigação associadas ao Projeto do Aeroporto do Montijo (Volume de 
Aditamento ao EIA) 

Em complemento o EIA descreve que “tal como justificado no Estudo Complementar 
apresentado conjuntamente com o EIA entregue em abril de 2019 (Volume III – Anexo 6.3), não 
se identificaram medidas de minimização de impacte exequíveis, dado o Projeto e impacte em 
questão, pelo que houve a necessidade de definição de Medidas de Compensação para a 
avifauna estuarina.” (pág. 34). 

Ou seja, salvo melhor entendimento, o próprio EIA demonstra que os impactos sobre a avifauna 
são não só elevados, como impossíveis de minimizar. Depois entra em considerações sobre 
“gestão de habitats” (mais a montante do estuário) para procurar compensar esses impactos, 
mas isso dificilmente irá contrabalançar a destruição dos habitats devidos à implantação do 
aeroporto no meio do estuário do Tejo.   

As Medidas de Compensação e de Gestão propostas carecem de demonstração da sua eficácia. 

Face ao exposto e com a desilusão de ter lido um documento que necessita de ser expurgado 
de afirmações sem fundamentação e sempre numa dada orientação, transcrevemos a frase de 
um artigo do Jornal de Negócios de 2-08-2019. 

“Disseram as musas a Hesíodo (um dos maiores poetas gregos da Antiguidade): 

Sabemos dizer muitas mentiras semelhantes a verdades”. 

 

CONCLUSÔES E PROPOSTA DE DECISÃO 
Da análise do EIA verifica-se que o documento apresenta muitas lacunas que deverão ser 
colmatadas, designadamente, nos seguintes aspetos:  

1. Apresentação da fundamentação das afirmações feitas e identificadas pela Plataforma. 
A sua não fundamentação retira credibilidade ao EIA.  

2. Descrição dos projetos, baseada em “Master Plans” das soluções Montijo e do CTA-1ª 
fase que conduziram a conclusões como a apresentada nas afirmações do EIA elencadas 
e rebatidas no quadro de um documento anexo relacionadas com custos e tempos de 
construção.  

3. Identificação dos aeroportos internacionais na Europa com a dimensão do de Lisboa 
localizados no meio de cidades, ou construídos em anos recentes, que se situem numa 
zona húmida que integra a Zona de Proteção Especial (ZPE) e Reserva Nacional como é 
o caso vertente da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET). A solução 
Portela+Montijo implica a manutenção do aeroporto da Portela sem alternativa futura. 

4. Apresentação de argumentos, com a devida e exigível justificação, que permitam 
concluir que a solução Portela+Montijo é uma solução com futuro. A sua saturação 
ocorrerá em meados da década de 30. Conclusão baseada em documento anexo. O EIA 
deverá fundamentar a afirmação, repetida em diversas situações, que se trata de uma 
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solução que serve o fim a que se destina e que, por isso, não criará fortes 
constrangimentos ao desenvolvimento económico do país durante várias décadas. Que 
exemplos de aeroportos internacionais têm sido eficazes com base em soluções duais 
definitivas? 

5. As medidas mitigadoras que o EIA propõe poderão minorar, mas não eliminam o risco 
de colisão de aeronaves com aves, além de que a exequibilidade prática e real eficácia 
de algumas, como a monitorização por radar da avifauna durante a fase de exploração 
do aeroporto, carecem e exigem demonstração.  

6. Face ao exposto, solicitamos que a aprovação do EIA esteja condicionada à 
apresentação da informação em falta e da correção das afirmações feitas sem a devida 
fundamentação técnica e económica. Só assim será admissível que o EIA adquira a 
necessária credibilidade evitando, desse modo, que seja conotado como se de um 
instrumento para validação da solução Portela+Montijo se tratasse. 

7. Globalmente, a posição da Plataforma Cívica é de discordância da solução 
apresentada no EIA. É entendimento da Plataforma Cívica que, face ao conteúdo 
concreto do EIA em Consulta Pública e a manter-se tal como está, o mais adequado 
seria a emissão de uma DIA desfavorável. 

8. Sem prejuízo do exposto e em consequência, propomos que apenas seja emitida uma 
DIA após esclarecimento de todas as afirmações produzidas sem a devida e exigível 
fundamentação e, principalmente, só após concluída a avaliação do risco de colisão 
com aves por entidade idónea e independente que inclua uma avaliação da 
exequibilidade e eficácia das medidas mitigadoras e do efetivo grau de contribuição 
de cada uma para a redução do risco.  
 

 

19 de setembro de 2019 

 

ANEXOS 

I – Trabalho do Ex-Comandante Luís Chucha 

II – Trabalho da Dr.ª Maria de Fátima Rodrigues 

BIBLIOGRAFIA E OUTRAS FONTES 

a) Documentação entregue na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas; 
b) Fontes jornalísticas; 
c) Pareceres e documentos técnico científicos; 

 

ANEXO I – (Fonte: Ex-Comandante Luís Chucha) 

 

1. INTRODUÇÃO 

A avaliação emitida no Resumo Não Técnico, Aditamento e anexos é omissa, e pouco exata em 

todos os descritores, notam-se a ausência de fatores limitativos relevantes. transformam-se e 

consideram-se negativos e pouco significativos (Sem justificarem), descritores ALTAMENTE 

NEGATIVOS E MUITO SIGNIFICATIVOS. 
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2. FACTORES QUE AFECTAM O PROBLEMA 

a) Porquê um estudo de impacte ambiental? para que serve? 

Na verdade, o pretenso EIA começa neste ponto a alegadamente enviesar, defendendo um 

enquadramento jurídico que não deveria ser aqui aplicado. 

Porque: Não é claro que Projeto em análise se encontre abrangido pelo regime jurídico de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de projetos definido no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 

31 de outubro. Os especialistas dividem-se nas suas opiniões, nomeadamente entre outros o 

presidente da Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes (APAI), Júlio de Jesus, afirma: “a 

legislação diz que grandes infraestruturas deste tipo, como seja um aeroporto, são equivalentes 

a um plano setorial e, por isso, ficam sujeitas ao regime de avaliação ambiental estratégica”. 

“Qualquer decisão de localizar uma infraestrutura com “grandes incidências territoriais deve ter 

primeiro uma avaliação ambiental estratégica e depois uma avaliação de impacte ambiental e 

respetivo estudo de impacte ambiental – não há exceção, por exemplo, porque já existe lá 

qualquer coisa”. 

b) Qual a importância do projeto para a região de Lisboa e porquê no Montijo? 

Mais uma vez se apresentam pressupostos alegadamente enviesados, é importante a 

construção de um Novo Aeroporto na região de Lisboa, mas não no Montijo. Uma das principais 

razões desta opção, haverá outras que citaremos mais á frente é:  

3. A CATCHEMENT AREA DO AFSC A VERDADEIRA RAZÃO DE RUI MOREIRA PROPOR O 
PORTELA+1 

 

Na realidade Rui Moreira, em declarações ao longo do tempo, nem esconde a sua influência 

neste erro do Portela+1, diz ele: "A construção de um destes grandes aeroportos (Ota ou 

Alcochete) desequilibraria ainda mais o país e nem sequer serviria melhor Lisboa, onde a 

autarquia sempre se opôs à solução. E obrigaria a outros investimentos incomportáveis, como 

pesadas infraestruturas rodoviárias e ferroviárias. Com a solução "Portela +1", o país olha para 

si próprio com realismo, resolve o problema mais rapidamente e não sufoca outras 

infraestruturas aeroportuárias, como é o caso da que existe e cresce no Porto.” 

A solução que agora está a ser ultimada pelo governo em consulta publica, nasceu por iniciativa 

da Associação Comercial do Porto, que mandou elaborar um estudo que inviabilizasse o NAL, 
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face á aérea de influência deste aeroporto estratégico condicionar a catchment área do AFSC no 

Porto. 

 A catchment area de um aeroporto pode ser definida segundo o ponto de vista geográfico, 

como sendo a área que contém todos os potenciais utilizadores e passageiros de um dado 

aeroporto. Do ponto de vista de procura, a catchment area de um aeroporto pode ser definida 

como o número de passageiros processados pelo mesmo, onde as suas origens podem ser 

identificadas numa determinada área, cujas dimensões dependem das características do próprio 

aeroporto (Postorino, 2010).  

De todos os aeroportos que competem a nível nacional e na Galiza, o AFSC é o que dispõe de 

maior catchment area, ou, área de influência o Porto quer possuir, o principal aeroporto do 

Noroeste peninsular, pretende “servir uma população de mais de 7 milhões de habitantes, 

desde o Finisterra ao Cabo Mondego e do Atlântico à várzea do Douro” (AEP, 1999, p. 12). 

A catchment area de Lisboa e Portela+1 não interceta a do Porto. Não assume uma posição 

geoestratégica na relação entre a Europa e o Atlântico e tem uma área de influência inferior ao 

AFSC no Porto. 

O Novo aeroporto de Lisboa, NAL em Canha, seria a principal porta de acesso internacional de 

Portugal. Constituiria uma plataforma económica de vital importância e um grande gerador de 

riqueza e de emprego para a economia portuguesa, com uma catchment área esmagadora.  

Apresentando zonas de influência a uma distância de 30 minutos, margem Sul, a 60 minutos, 

Alentejo e 120 minutos em automóvel, Porto, a Faro e Badajoz, estrangulando o 

desenvolvimento do Aeroporto Sá Carneiro no Porto.  

Era necessário adiar a construção do NAL, para que isso não acontecesse e, entretanto, se 

expandisse o AFSC o mais possível. 
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NOVO AEROPORTO DE LISBOA EM CANHA (NAL) 

 

Sendo verdade que “o congestionamento da principal infraestrutura aeroportuária nacional tem 

efeitos negativos no desenvolvimento do País”, e que a expansão da capacidade aeroportuária 

de Lisboa é, por tudo isto, do absoluto interesse público e da máxima urgência”. A solução “dual” 

nada resolve bem pelo contrário adia um problema.  

Nos resultados do modelo de simulação a Eurocontrol, assumiu a capacidade máxima de 48 

mov/h na Portela, concluiu: • O Aeroporto Humberto Delgado estará saturado em 2030. • É 

crítica a introdução das melhorias nessas infraestruturas de terra e ar para garantir uma 

capacidade máxima de 48 mov/h, valor utilizado na simulação (atualmente são 40). O aeroporto 

da Portela estará esgotado em 2030 (EUROCONTROL). Situação confirmada com utilização da 

metodologia da “30ª. Hora de Pico”. (Foi assumida a capacidade 48mov/h). A solução 

Portela+Montijo estará esgotada aproximadamente em 2035 (metodologia da “30ª (Hora de 

Pico”). Valores constantes de um documento enviado ao Ministro do Planeamento e das 

infraestruturas e outros órgãos de soberania em junho de 2018. Não foram rebatidos. Número 

de anos de utilização do Montijo sem necessidade de outro aeroporto: (2023-2035) ~ 12 anos. 

O relatório do Eurocontrol, elaborado na sequência da simulação aqui referida, é dito 

explicitamente que os resultados obtidos se referem a capacidade de espaço aéreo e não 

capacidade da infraestrutura, em terra (para bom entendedor...). Por outro lado, para se obter 

o ano de referência de saturação do AHD, com também referido no relatório, foram utilizadas 

as previsões de tráfego fornecidas pela ANA/VINCI. Os anos posteriores a 2016 encarregaram-

se de demonstrar que eram claramente "minimalistas" 

Por outro lado, não é verdade que a construção de um novo aeroporto de raiz, no extremo 

nascente do Campo de Tiro de Alcochete, solução antes tida como referência, não cumpra este 

requisito de urgência, visto que o lay out de construção do NAL na posição H6 na freguesia de 

Canha e não em Alcochete como erradamente é escrito no EIA. Visto que "O Plano Diretor se 

baseia no pressuposto de que o atual aeroporto de Lisboa, localizado na Portela será encerrado, 

passando o Novo Aeroporto de Lisboa a constituir o único aeroporto internacional e doméstico 

de Lisboa. O Plano Diretor foi desenvolvido de modo a garantir uma infraestrutura em 

conformidade com as normas nacionais e internacionais recorrendo às tecnologias mais 

avançadas atualmente disponíveis. Aeroporto de Lisboa representa uma importante plataforma 

intermodal na área metropolitana. A nova infraestrutura reforçará a sua importância quer para 

a cidade quer para região quer para o país. À medida que a procura no sector das viagens 

aumenta, as atuais sociedades urbanas esperam e exigem que as plataformas de transporte lhes 



 

36 
 

proporcionem uma gama de serviços e instalações adequada, bem como uma melhor 

experiência enquanto passageiros e maior apoio nos seus negócios.  

A sustentabilidade no desenvolvimento aeroportuário nas suas vertentes de projeto, construção 

e operação do aeroporto assume uma importância fundamental tendo-se tido em consideração 

permanentemente princípios de sustentabilidade. O conceito de desenvolvimento descrito 

neste Plano Diretor baseia-se em diversos pressupostos e princípios de planeamento, que foram 

testados e validados durante o processo de desenvolvimento, e incluem, nomeadamente:  

Construção POR 4 FASES. • Sempre que possível, o aumento da capacidade será obtido através 

da expansão gradual das instalações existentes; • Os processos industriais tornar-se-ão mais 

eficazes e produtivos com o passar do tempo; e • As infraestruturas de transporte externas, 

adequadas à cidade ou à região, serão fornecidas pelas autoridades competentes, de modo a 

garantir o acesso ao aeroporto de passageiros, carga, pessoal e visitantes.  • assegura o pleno 

cumprimento das normas da IATA e da ICAO, bem como a aplicação das políticas e leis nacionais 

e internacionais, durante toda a vida útil da infraestrutura aeroportuária;" (do Master Plan NAL). 

Sendo que a 1ª Fase do NAL seria semelhante ao Montijo, motivo pelo qual é errado como o EIA 

faz afirmar-se que “o processo de preparação e implementação dessa solução prolongar-se-ia 

por mais de 10 anos”. 
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Também a referência seguinte é falaciosa: “Por outro lado, não existem hoje condições 

económico-financeiras para fazer face ao avultado investimento associado à construção de um 

novo aeroporto de raiz, o que inviabiliza, à partida, do ponto de vista financeiro a anterior 

solução”.  

Na verdade, o Contrato de Concessão configura uma parceria público-privada nos termos do 

Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de maio (“Decreto-Lei n.º 111/2012”) e, a ser aceite a proposta 

final da ANA, o processo de expansão aeroportuária de Lisboa poderá implicar uma modificação 

da parceria, que se subordina às regras fixadas pelo referido diploma; ora neste caso o NAL está 

previsto no Contrato de Concessão entre a ANA e o governo. O Montijo não estava previsto no 

Contrato e resolveram através de um memorando de entendimento, não se entende porque 

razão a PPP no Montijo é possível através de um memorando e o NAL que está previsto no 

Contrato de Concessão é um “avultado” investimento, o argumento é tão indigente que não 

fazem referência aos “riscos” de uma e outra opção. 

Outra falácia diz respeito ás acessibilidades diz o EIA: “implicaria, pela sua localização 

descentrada à Área Metropolitana de Lisboa (AML), que dominantemente serve 

(nomeadamente, a AML Norte), a existência, aquando da sua abertura, de infraestruturas de 

comunicação adequadas a uma rápida acessibilidade, seja em modo rodoviário seja em modo 

ferroviário, infraestruturas estas que não existem nem estão atualmente programadas” 

Quanto á localização descentrada, deve ter-se em conta a área de influência aqui já referida, e 

as rápidas acessibilidades rodoviárias já existem no caso do NAL que é servido pela A13 e A33 

ponte das Lezírias e a Sul pela construção de uma via rápida a ligar á A12 em Atalaia. Quanto ao 

modo ferroviário, ainda que referido não está previsto para a 1ª fase, são caricatos os 

argumentos já que o Montijo nunca terá modo ferroviário e tem apenas como acessibilidade a 

Lisboa a Ponte Vasco da Gama o que, em caso de acidente, inviabiliza o acesso á capital. 
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Nesta conformidade a conclusão do EIA que preconiza: 

“A construção de um aeroporto civil na Base Aérea do Montijo (BA6) afirma-se como a única 

solução atualmente viável para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, por ser a 

única capaz de responder aos requisitos de urgência, capacidade, comportabilidade e 

acessibilidade, no contexto atual.” 

Afasta-se da verdade por não estar devidamente fundamentada, e é até grotesca: 

4. CLIMA 

Um dos descritores mais importantes e do qual pouco se fala neste EIA são os ventos, nos anexos 

é considerado o Clima irrelevante na página 6 do anexo VOLUME II - RELATÓRIO SÍNTESE. 

Citando-se o entendimento no EIA: 

“Clima, fator ambiental de significância reduzida, no âmbito do qual se realiza a caracterização 

climática da área de estudo, sendo as Alterações Climáticas analisadas em fator próprio. Por esta 

razão, este fator constitui-se mais como de suporte a outros fatores ambientais analisados, 

como a Qualidade do Ar” 

Os principais meteoros que descrevem o clima estabelecem um quadro de referência para a 

análise dos aspetos relacionados com a qualidade do ar, ruído e análise de risco, uma vez que 

os fenómenos de dispersão de poluentes na atmosfera e da propagação das ondas sonoras são 

também condicionados por um conjunto de variáveis climáticas, nomeadamente pelo regime 
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de ventos, temperatura do ar, precipitação e humidade. Neste sentido, o conhecimento dos 

valores de temperatura, precipitação, regime de ventos, humidade, evaporação, etc., quer em 

termos temporais, quer em termos espaciais, é determinante para avaliar o tipo de clima e 

conhecer as capacidades de dispersão da atmosfera de um determinado local. Na Base Aérea nº 

6 no Montijo, as condições meteorológicas são particularmente adversas em termos de vento e 

nevoeiros, sendo o vento um descritor do clima deve ter a relevância devida face á sua 

perigosidade para as aterragens e descolagens. “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). 

 Esta região e com base nos parâmetros meteorológicos e climatológicos de maior interesse para 

as operações aeronáuticas, apresenta a ocorrência de nevoeiros e um regime de vento, com 

uma orientação lateral tendo em conta a orientação magnética da pista 01/19. - O coeficiente 

de utilização para a velocidade de 20 nós é superior a 99%, qualquer que seja a orientação que 

se considere; - a ocorrência de visibilidades reduzidas é muito frequente no Montijo e em Lisboa, 

sendo, no entanto, ainda mais gravosa no Montijo. Sendo que a pista 03/21 de Lisboa apresenta 

a ocorrência de windshear (alteração repentina da velocidade e direção dos ventos) em 25% do 

ano e o mesmo acontece com a pista 01/19 do Montijo, não se podendo recorrer nesta matéria 

á pista 08/26 do Montijo por esta apresentar ventos cruzados. Este parâmetro ambiental deveria 

inviabilizar a aceitação do Aeroporto Complementar do Montijo tal a sua perigosidade, nas duas 

cidades.  

Os parâmetros mais frequentemente utilizados para caracterizar o regime dos ventos são a 

frequência (%) e a velocidade média (km/h) para cada rumo, assim como as calmas (c) que 

respeitam a situações em que se registam velocidades do vento inferiores a 1,0 km/h. 

Predominam na área de estudo os ventos dos quadrantes Noroeste com orientação magnética 

17/35. Portanto em conflito com a orientação 01/19 da pista do Montijo e a orientação 03/21 

da pista de Lisboa.  A velocidade média do vento nas estações consideradas apresenta valores 

de 14,7 km/h no Montijo. A época de mais ventos no ano dura 9,6 meses, de 31 de outubro a 

19 de agosto, com velocidades médias do vento acima de 16,9 quilômetros por hora. O dia de 

ventos mais fortes no ano é 15 de dezembro, com 18,6 quilômetros por hora de velocidade 

média horária do vento. Neste contexto, tendo em conta o ano considerado típico das condições 

meteorológicas da área de estudo, deveria ponderar-se a fraca adequabilidade e perigosidade 

da utilização continuada do Montijo por aeronaves comerciais.  
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A pista 01/19 tem windshear ventos que mudam rapidamente de velocidade e direção. Acresce 

dizer que a proposta da ANA/Vinci é manter a pista 01/19 na BA6 praticamente com o mesmo 

comprimento que tem atualmente, cerca de 2.200 metros. Numa situação de borrasca e 

temporal os ventos predominantes serão para a pista 19 do quadrante sudoeste e para a pista 

01 do quadrante Noroeste. Em qualquer destas situações a parte final da aproximação será 

bastante instável devido à turbulência criada pelas condições atmosféricas, vento cruzado e com 

a possibilidade de existência de "windshear".  

Se o piloto não conseguir poisar o avião dentro da zona de aterragem, "touchdown zone", existe 

uma forte possibilidade, especialmente na pista 19 com declive descendente e molhada, de não 

conseguir parar o avião dentro da pista remanescente, o que significa no mínimo ficarem com 

os pés molhados.  Na pior das hipóteses se o avião for atingido por uma rajada de vento vertical, 

"downdraft", a baixa altitude que o arraste para o solo de forma não controlável fazendo-o 

despenhar tanto no rio Tejo como sobre uma área densamente habitada se a aproximação for 

para a pista 01.   

Uma Avaliação Ambiental Estratégica por certo teria em conta este e outros aspetos de 

segurança aeronáutica e faria a comparação desta opção de aeroporto com outras também 

viáveis e disponíveis Infelizmente assistimos ao triste espetáculo de ver um Estudo de Impacto 

Ambiental, feito a pedido e por conta e medida ser chumbado pela Agência Portuguesa do 

Ambiente e no qual este e outros aspetos de segurança aeronáutica nem sequer foram tidos em 

conta ou foram abordados muito pela rama e se sugeriram umas mal amanhadas medidas 

mitigadoras.  Em "aviação a segurança não se mitiga".  
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Lembrar ainda que a possível construção do Terminal de Contentores do Barreiro, poderá 

induzir turbulência não na pista 01/19, mas no cone de aproximação, á vertical do Canal de 

navegação antes da cabeceira. Segundo a NTSB (National Transportation Safety Board), o 

fenómeno da turbulência apresenta-se, estatisticamente, como uma das principais causas de 

lesões graves em passageiros e tripulações, comparativamente a qualquer outra classe de 

acidente em aviação. 
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O conceito de turbulência pode ser descrito como um movimento ou distúrbio atmosférico que 

se caracteriza pela mudança da direção e da velocidade do vento, resultante das variações de 

pressão e temperatura que ocorrem numa massa de ar.  

E também quando ocorre uma alteração na velocidade e na direção de deslocamento de uma 

corrente devido á presença de barreiras naturais, como montanhas, ou artificiais, como pontes 

e outras infraestruturas. 

As turbulências mecânicas ocorrem quando edifícios, torres, hangares e pontes se encontram 

próximos de aeroportos ou quando se sobrevoam grandes cidades contendo tais estruturas. 

Em situações de turbulência, as intensas forças aerodinâmicas que impactam a aeronave podem 

causar danos estruturais e desgaste nas superfícies de comando, e também na estrutura da 

aeronave. O súbito aumento e diminuição da sustentação, das cargas G, do avanço e do recuo 

provocam um grande desbalanceamento na aeronave em voo. 

Os fluídos, ao serem perturbados por alguma fonte, produzem ondas de choque e movimentos 

oscilatórios ao longo de uma área em um espaço de tempo. De acordo com Lester (1994), os 

três principais processos de visualização do fenômeno são: 

Rajadas de vento 

Redemoinhos Turbulentos 

Movimentos Ondulatórios 

Estas massas de ar confinadas irão causar turbulências altamente perigosas na fase final da 

aterragem (cone de aproximação) da pista 01/19 do Montijo  

Lembrar que a Base Aérea do Montijo é vulnerável à subida do nível médio do mar, e apresenta 

uma sismicidade elevada. Na apreciação da temperatura na estação meteorológica da BA6 

verifica-se a temperatura média anual de 16,3 °C em Montijo/Base Aérea. A Temperatura de 

Referência para a pista é 28,8º C, o que desde logo considerando o gradiente 0,35%, a elevação 

do aeródromo de 14 metros, implica acréscimos obrigatórios de acordo com o Anexo 14 da ICAO 

e um comprimento corrigido da pista para Takeoff 

5. CONDICIONANTES E CONSEQUÊNCIAS DO PROLONGAMENTO DA PISTA 01/19. 

O prolongamento da Pista 01 em 300m imporá a construção de um aterro, a ser executado numa 

zona aluvionar com cerca de 15m de espessura, sendo os primeiros 4m de lodo, o que implica 

riscos de construção e estabilização do aterro e, consequentemente, custos elevados. Estima-se 

um valor da ordem dos 80 milhões de Euros, ao qual acresce a remoção, deposição e 
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confinamento de material contaminado das Classes 3 e 4 num volume que poderá atingir 

109.000 m3 (parecer da Comissão de Avaliação contendo a Análise da Conformidade do EIA). 

A pista terá de ser alteada, dado que na soleira da Pista 01 a cota do pavimento é 3,30m (Zero 

Topográfico-ZT). Se no prolongamento se mantiver a inclinação de 0,35%, a cota na soleira será 

2,2m (ZT), ou seja, sem condições de folga face aos galgamentos provocados pelo nível de preia-

mar e pelas ondulações geradas pelo vento e pelas embarcações, criando dificuldades adicionais 

de drenagem. A previsível subida do nível médio do mar em resultado das alterações climáticas 

impõe igualmente a necessidade de subida da cota da pista (princípio da precaução, pensando 

não apenas no curto prazo). 

Não é fácil, barato nem de rápida execução. 

 

A Pista 01/19 do Montijo, mesmo com o aumento anunciado dos 300 metros, será sempre 

limitada, mesmo para aviões da classe C (Airbus A 320). A pista atual, com um comprimento 

físico de 2187 metros, considerando a temperatura de referência 28.80C, a sua cota média de 

7,2m (ZT) e a sua inclinação média de 0,35%, corresponderá a um comprimento corrigido de 

1849 metros.  

Nas condições atuais, o Airbus A320 terá uma penalização de 7200 Kg no seu peso à descolagem, 

podendo carregar apenas 25 400 kg em payload e/ou combustível em carga completa.  

Com o aumento da Pista 01-19 em 300 metros para sul, previsto no layout apresentado pela 

ANA/VINCI, a penalização será menor, mas continuará a ser significativa.  

Para o A320 não ter penalização, a pista desejável deveria ter um comprimento de, no mínimo, 

2696 metros, ou seja, mais 509m que a pista atual e não apenas os 300m.Não será possível no 

Montijo a operação comercial dos aviões da classe D e E.  

Isto conduz-nos à seguinte questão: valerá a pena um investimento tão elevado no Montijo para 

passados poucos anos, ser necessário um terceiro Aeroporto para satisfazer a procura das 

Companhias Aéreas. 

Fonte e créditos do texto: Carlos Brás – Major General da Força Aérea (aposentado), Eng.º Civil, 
Eng. de Aeródromos;  

Jaime Valadares – Controlador de Tráfego Aéreo (aposentado), ex-Diretor de navegação aérea 
da ANA EP, ex-Chefe de Divisão no Eurocontrol;  

João Ivo da Silva – Cor. PILAV (aposentado), Gestor Operacional de Aeroporto 
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6. AVALIAÇÃO DA PISTA 01/19 DO MONTIJO  

Para se determinar o comprimento “corrigido” para descolagem na pista 01/19, devem ser 

considerados os seguintes fatores:  - Elevação do Aeródromo: 14m - Temperatura de referência: 

28,8ºC - Gradiente da pista: 0,35% 

O comprimento da pista “corrigido”, necessário para descolagem será:   

- Com peso Máximo (MTOW): o Boeing 737-800 precisa de 2815m  

- Com peso Máximo (MTOW): o Airbus A320 precisa de 2980m 

Para o nível do mar o peso máximo de decolagem do B737 é de 78,9 toneladas para uma pista 

de aproximadamente 2380m, e para o Airbus A320 73,1 toneladas 2520m 

Pode concluir-se que a pista 01/19 do Montijo mesmo com um alongamento de 300m pode ser 

“curta” para os dois tipos de aeronaves referenciados descolarem com pesos máximos MTOW. 

Visto que depois de alongada só disporá de 2187m +300m =2487 

 Na pista 01/19 do Montijo, ocorrem fenómenos de Windshear, podendo á aterragem esse tipo 

de turbulência constituir um fator limitativo, que poderá tender para o acidente. 

O EIA, não esclarece convenientemente a praticabilidade do sistema ILS e a localização ou 

inexistência das luzes de aproximação. Este tipo de pistas tem associado uma barra de luzes de 
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aproximação que se podem estender entre 450 mt até 915mt. Pelas características da pista 

01/19 no Montijo e por razões de segurança operacional é aconselhável que essa barra tenha o 

comprimento próximo do máximo." Porque contrariamente ao que é citado no EIA o Montijo 

tem situações de nevoeiro piores que Lisboa. 

Se a faixa de luzes de aproximação for construída, de acordo com o proposto no EIA como a 

extensão do sistema de aproximação CAT II/III, terá 420 m de comprimento, tendo o seu 

comprimento sido reduzido por forma a minimizar o impacte no Estuário do Tejo, não evita 

ainda mais problemas de segurança de que este projeto já enferma, e no canal de navegação 

embora não ficando cortado, ocorrerá um potencial conflito com os Catamarans em especial em 

maré cheia. As aeronaves sobrevoam o canal a uma altitude de 50 metros. Obviamente que uma 

pista de instrumentos no Montijo equipada com ILS não pode ter apenas um “reduced simple 

approach lighting system”, porque afeta a segurança. 

 

 

 

De acordo com a informação disponível, o valor do Pavement Classification Number (PCN) da 

pista, medido em 2003, data da última recarga do pavimento flexível, é 42FCWT. As aeronaves 

previsíveis como utilizadoras têm Aircraft Classification Numbers (ACN’s) da ordem de 56, caso 

do B737/800, o que determina como razoável apontar para um reforço dos pavimentos que 

consiga garantir um PCN 63 a 65. 
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Para transformar a BA6 num aeroporto civil vai ser necessário construir pavimentos novos, ou 

reconstruir de base os existentes, numa extensão que se estima em 559.250m2. Será igualmente 

necessário recondicionar e reforçar todo o pavimento da pista 01/19 em mais de 117 000 m2. 

Desta forma, da área de movimento da futura instalação aeroportuária, que se estima ser da 

ordem dos 680 000m2, apenas 17% poderá ser “aproveitada”, mesmo assim apenas após 

recondicionamento, reforço e reperfilamento. 

Não vai ser rápido nem barato. 

Seria no mínimo exigível que quem tem vindo a afirmar a facilidade, rapidez e menor custo da 

infraestrutura aeroportuária do Montijo apresentasse estudos baseados em análises técnicas e 

económicas comparadas dos Planos Diretores para as soluções na BA6 (Montijo) e no Campo de 

Tiro de Alcochete (CTA), primeira fase, considerando-os com infraestruturas aeroportuárias 

análogas. 

 

7. FALHA DE MOTOR Á DESCOLAGEM 

Se acontecer e não tenhamos dúvidas que vai acontecer, uma falha de motor à descolagem na 

pista 19 o avião sobrevoará os primeiros prédios da Baixa da Banheira, teoricamente entre os 

146 mt, e os 185 mt de altitude e continuará a subir penosamente até atingir os 3,000 pés (915 

mt) a aproximadamente 13 NM (24 Km) da pista se seguir a direção desta e sempre sobre zonas 

densamente povoadas. Se o piloto pedir vetores radar ou seguir um procedimento de falha de 

motor para regressar ao ponto de intersecção do ILS da pista 19, muito provavelmente iniciará 

uma volta pela esquerda a cerca de 6 NM da pista e sobrevoará Alhos Vedros, Moita, Sarilhos, 

Montijo, Alcochete, ZPE e RNET e percorrerá uma distância aproximada de 55 NM até aterrar 

de novo na pista 19. 

Se a falha de motor for severa a probabilidade de acontecer uma "chuva" de partículas metálicas 

de vários tipos e tamanhos sobre as zonas sobrevoadas é grande, como já aconteceu em diversas 

ocasiões com aviões que descolaram de Lisboa. 

Se em vez de um motor falharem os dois estaremos perante uma tragédia de dimensão 

incomensurável uma vez que a probabilidade de a queda se dar sobre uma zona populacional é 

enorme. 

Se a falha de motor acontecer à descolagem da pista 01 a ponte Vasco da Gama será sobrevoada 

também entre os 146 mt e os 185 mt. Neste caso a volta para regressar ao ponto de intersecção 

do ILS para a pista 01 será feita pela direita e levará o avião a sobrevoar as mesmas zonas de 

território acima citado, mas em sentido contrário." 
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Fonte: Vítor Silveira, Piloto de Linha aérea 

 

8. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Um dos maiores aquíferos de água doce da europa está compreendido entre a zona de Tomar e 

Grândola.  

Deste modo, a Base Aérea Nº 6 no Montijo, situa-se numa zona de infiltração e reserva de água 

de enorme importância devido ao seu potencial, qualidade e localização e neste local a sua 

profundidade pode estar a menos de uma dezena de metros do aquífero superficial e a poucas 

dezenas de metros do aquífero confinado. Este é o sistema aquífero mais importante do país, 

com maior produtividade nacional e da Península Ibérica e um dos maiores da Europa. A reserva 

de água doce estende-se por toda a margem sul e desenvolve-se em dois níveis: um mais 

superficial que já está poluído (agricultura, suiniculturas, lamas industriais.) o segundo, a uma 

maior profundidade que tem de ser protegido impedindo furos que interliguem os dois níveis 

do lençol e permitam que a contaminação já existente no aquífero superficial se transmita ao 

aquífero confinado.  De acordo com o EIA 

Os solos do sapal, onde vão construir o alongamento de 300m da pista 01/19 no Montijo, estão 

contaminados. 
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Nesta conformidade utilizando-se nas soluções construtivas mais viáveis estacas, o potencial de 

contaminação do aquífero sul do Tejo será elevado, podendo ser contaminadas as águas do 

aquífero que alimenta a margem sul. 

 Para melhor compreensão do exposto, citamos a página 130 

siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/rs_eia_am_vol.ii.b2019726195455.pdf?fbclid=IwAR3Cd

WipVShZA-zLxkniH1vghx7cKmTnFZzPHSYxR1u4mip0ONKD11kERq8 

 "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  

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.  

Em conformidade com a pág. 131 do EIA VOLUME II - RELATÓRIO SÍNTESE A - CAPÍTULOS 

INTRODUTÓRIOS E DESCRIÇÃO DE PROJETO  

Serão colocadas 40 estacas neste local:  

"Próximo da estação P3 encontram-se as estações P1 e P5 que revelaram unicamente 

contaminações vestigiárias. Estas estações encontram-se a cerca de 100 metros de distância 

umas das outras, pelo que se considera como área de influência uma circunferência com raio 

igual a metade desta distância (50 metros), as estacas potencialmente abrangidas por esta 

contaminação serão cerca de 40 unidades, totalizando cerca de 160 m3 de material proveniente 
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da limpeza do seu interior com possível contaminação das Classes 3 e 4. Prevê-se que estes 160 

m3 de material sejam produzidos em 10 dias."  

No EIA minimizaram o impacto da contaminação referindo que são apenas 40 estacas, tendo em 

conta os enviesamentos e omissões ao longo do estudo, é caso para preocupação e estimar que 

a situação será muito mais grave 

Portanto, a saúde publica pode ficar em risco para toda a margem sul, visto que esta água 

proveniente do aquífero pode ser contaminada.  

 

 Existem, portanto, constrangimentos hidrogeológicos, condicionantes que inviabilizam a 

construção de um aeroporto com alongamento de pistas que obriguem a perfurações. As 

condicionantes hidrogeológicas já deviam até constituir ferramentas legais que evitassem a 

implementação do aeroporto complementar do Montijo condicionando o uso do solo 

relativamente à componente aeroportuária. Um dos descritores mais importantes na análise 

ambiental ao aeroporto complementar do Montijo, deveria ser o Aquífero do Tejo e Sado, tal a 

importância que apresenta para as populações, e os perigos de envolve a possibilidade da sua 

afetação, considerando que fornece água potável a milhares de habitantes.   

O sistema aquífero do Tejo e Sado estende-se de Tomar a Grândola. Este reservatório 

subterrâneo compõe-se de dois sistemas separados por uma camada argilosa à profundidade 

média de 100m, separando-o em dois reservatórios sobrepostos.  O sistema aquífero superior 

livre com cerca de 100m de espessura compõe-se de depósitos do Pliocénico e aluviões do 

Quaternário, materiais de acumulação trazidos de montante pelo rio ao longo do seu percurso. 

O sistema aquífero inferior abaixo do referido nível argiloso, é composto por depósitos marinhos 

do Miocénico e do Pliocénico. Este reservatório é limitado por um fundo impermeável, 

constituído pelas formações argilo-margosas do Miocénico inferior.  Deste modo, a Base Aérea 

Nº 6 no Montijo, situa-se numa zona de infiltração e reserva de água de enorme importância 

devido ao seu potencial, qualidade e localização e neste local a sua profundidade pode estar a 

poucas dezenas de metros. Este é o sistema aquífero mais importante do país, com maior 

produtividade nacional e da Península Ibérica e um dos maiores da Europa.  

Isto é o alongamento da pista 01/19 de mais 300m, para Sul, com a invasão da ZPE e do Sapal 

da Moita e com perfurações e estacaria, que pode originar a contaminação dos aquíferos. 



 

50 
 

 

9. AMBIENTE SONORO 

 

O descritor ambiente sonoro no EIA não apresenta a realidade objetiva dos impactos 

sonoros que a infraestrutura produzirá, mas sim simulações com modelos matemáticos, 

supostamente fundamentados na diretiva europeia 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. 

Apresenta inúmeros paradoxos e falácias, com uma narrativa teórica, enganadora e 

confusa, porque extrapolam resultados não negativos do modelo matemático, como na 

pág. 7 do anexo_15_eia_am_voliii_criterios_impactes:  

 

“Existe um relativo consenso de que são reversíveis os impactes, da maioria das fontes 

sonoras, que induzem uma exposição média energética não superior a 80 dB(A), e uma 

exposição de pico não superior a 130 dB(A), que é o caso da exposição prevista para o 

presente Projeto.” 

Mas afirmam noutros anexos que o ruido está dentro dos parâmetros da lei. 

  

Sendo pouco fiável o que se cita no texto: 

“Os principais impactes negativos associados ao aumento dos níveis sonoros decorrentes da 

descolagem e aterragem das aeronaves, far-se-ão sentir nos recetores sensíveis localizados no 

concelho da Moita e Barreiro, especialmente nas freguesias da Baixa da Banheira e Vale da 

Amoreira (Moita).  

No entanto, face às medidas ambientais propostas, como sejam isolamento de fachadas nos 

recetores sensíveis e especialmente sensíveis localizados nas zonas mais perturbadas ou a 
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adoção de procedimentos de aterragem e descolagem menos ruidosos, espera-se que os 

impactes possam ser minimizados, passando a ser pouco significativos.” 

 

E até limitativo da qualidade de vida destas populações: 

“Pág. 223 do RS EIA Vol. IIC: 

 "Ainda de relevar que, tal como referido nas medidas ambientais do fator ambiental Ambiente 

Sonoro apresentadas no Capítulo 7 deste Volume II.C, deverá existir uma estreita comunicação 

entre a Concessionária Aeroportuária e as Câmaras Municipais cujo território seja abrangido 

pela Isolinha de Ln = 45 dB(A), de modo a incentivar a definição de áreas non edificandi, pelo 

menos para tipos de uso com maior sensibilidade ao ruído, nomeadamente escolas, centros de 

saúde e creches, e/ou a exigir isolamentos sonoros de fachada para estas novas construções." 

 

Existem medições efetuadas por entidades independentes que demonstram valores de ruido 

que ultrapassam grosseiramente a lei do ruido. De resto o EIA apresenta a contradição de 

apresentar mapas de ruido municipais, nomeadamente do Barreiro, em que se pode constatar 

que na via principal av. das nacionalizações e IC32 o Lden é >70 dBa, o mesmo ocorrendo na 

Baixa da Banheira, recordam-se medições efetuadas pela Associação Zero em Julho de 2019 

referentes ao AHD, com equipamentos posicionados na Cidade Universitária e na Av. do Brasil 

que chegaram aí valores de 74 dBa e a 90 dBa. Se extrapolarmos o mesmo racional para a Baixa 

da Banheira sensivelmente a distâncias semelhantes teremos valores de ruido equivalentes. 

Nesta conformidade é um paradoxo o EIA apresentar valores dentro da lei do ruido. Acresce que 

a Organização Mundial de Saúde, preconiza Níveis limites de ruído, no interior de 30 dBa e 35 

dBa escolas e hospitais, ora o cone de aproximação sul á pista 01/19 sobrevoa o hospital do 

Barreiro, o Instituto politécnico do Barreiro e várias escolas na Baixa da Banheira.  
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A margem Sul como a margem Norte do Tejo serão sujeitas a níveis exagerados de ruído, 

lembrando que o ruído produz efeitos nefastos na saúde. Os efeitos do ruído podem ser 

divididos em duas categorias distintas: Fisiológicos, onde se encontram a perda de audição e as 

respostas biológicas (e.g stress), sendo que a primeira é consequência direta da exposição a 

elevados níveis de ruído. Comportamentais, onde se compreende que o ruído afeta a população 

provocando distrações (e.g perturbações no discurso), ou mesmo interferindo fisicamente com 

a mesma (e.g horário e qualidade do sono).   Obviamente, o ruído proveniente do sector 

aeronáutico (aeronaves em aterragem, descolagem, taxiing, e testes de motores) afeta 

fortemente as comunidades onde se insere.  

De acordo com o estudo europeu (HYENA Hypertension and exposure to noise near airports: the 

HYENA study. Environmental health perspectives, 116(3):329–33, Mar. 2008.), que visava 

estabelecer uma relação entre a exposição ao ruído oriundo de aeronaves com a pressão 

sanguínea da população, foram encontrados efeitos estatísticos significativos das duas 

anteriores causas no desequilíbrio cardiovascular.  Foi demonstrado que o risco mais elevado de 
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ocorrência de hipertensão de um indivíduo quando exposto a ruído vindo de aeronaves, pode 

contribuir fortemente para doenças cardiovasculares.  O Regulamento Geral do Ruído, Decreto-

Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, estabelece os limites máximos de ruído de acordo com dois 

tipos possíveis de ocupação do solo, Zonas Sensíveis e Zonas Mistas. 

Os limites máximos estabelecidos por lei para as Zonas Sensíveis, são de 55 dBA para o indicador 

Lden e 45 dBA para o indicador Ln. (Lden – Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno) (Ln- 

Indicador de ruído – noturno). Zona Mista – 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. Os limites máximos estabelecidos por lei são de 65 dBA 

para o indicador Lden e 55 dBA para o indicador Ln.  

No caso específico dos Aeroportos, sendo considerados, grandes-Infra-estruturas de transporte 

aéreo, os limites aplicáveis às Zonas Sensíveis estabelecidos são de 65 dBA para o indicador Lden 

e 55 dBA para o indicador Ln. Através de um perfil altimétrico, nos cones de aproximação á pista 

01/19 do Montijo, através de medições de ruídos efetuadas chegou-se ao seguinte 

conhecimento, a partir dos 2000 pés de altitude e 3000 metros de distância o ruído de tráfego 

varia entre os 70 dBs e os 90 dBs, portanto acima dos 65 dBs estatuídos na Lei do Ruido.   

No Cone de aproximação Sul á pista do Montijo o Hospital do Barreiro o Politécnico do Barreiro 

e inúmeras escolas ficam sujeitas a níveis de ruído de cerca de 74 dBs, nos dois casos com é 

obvio deve salientar-se também um nível de incomodidade semelhante para a população. 

 

10. EMISSÕES POLUENTES 

Um dos descritores ambientais afetados para os quais temos alertado, são as emissões 

poluentes, que são cumulativas nestas zonas urbanas, face ao elevado tráfico rodoviário, e 

existência de complexos químicos, temos também informado o tipo de poluentes que as 

aeronaves produzem e como podem afetar a saúde das comunidades locais.  

 Os concelhos da Margem Sul, nomeadamente Moita, Barreiro, Seixal, Alcochete e Montijo. 

Após a construção do aeroporto complementar do Montijo ficarão sujeitos a poluentes 

atmosféricos, poluentes gasosos e partículas, provenientes das atividades aeroportuárias que 

têm impacto no ambiente e na saúde das populações mais próximas do aeroporto. Os poluentes 

mais relevantes a serem considerados no inventário de emissões de um aeroporto são os 

seguintes (ICAO, 2007):  

  SO2 – Dióxido de Enxofre; 

  O3 – Ozono; 

  COV – Compostos Orgânicos Voláteis, incluindo hidrocarbonetos (HC); 
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  PM - Partículas em suspensão (PM2.5 e PM10); 

  NOx – Óxidos de Azoto, incluindo o dióxido de Azoto (NO2) e o óxido de Azoto (NO); 

  CO - Monóxido de Carbono; 

  CO2 – Dióxido de Carbono5; 

  BTX - Benzeno, Tolueno e Xilenos 

 

É falaciosa a opinião que as aeronaves no futuro serão menos poluidoras, não obstante o Clean 

Sky, visto que a tendência também poderá ser a existência de cada vez mais wide bodys aircrafts.  

O EIA fundamenta-se na utilização do modelo mesometeorológico utilizado para determinação 

da estrutura vertical da atmosfera que se designa por TAPM – The Air Pollution Model. Modelo 

desenvolvido pela CSIRO – Marine and Atmospheric Research, comparam-se os resultados das 

simulações com a legislação portuguesa e dizem não se verificar, em algum recetor (área), que 

haja ultrapassagem do limite legal para a qualidade do ar. Contudo existem estudos 

independentes que preconizam o contrário, nomeadamente: 

https://graduatedegrees.online.njit.edu/blog/deadly-airport-toxins/ 

https://graduatedegrees.online.njit.edu/blog/deadly-airport-toxins/
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11. SOCIOECONOMIA 

 

Diz o EIA: 

“Ao nível da Socio economia são previstos impactes positivos bastantes significativos, 

decorrentes da implantação do novo Aeroporto do Montijo, maioritariamente associados ao 

fluxo financeiro gerado pela sua exploração, pela indução de emprego direto e indireto, pela 

dinamização da economia local e valorização das potencialidades turísticas locais e Península de 

Setúbal.” 

Não acontecerão impactos positivos no Montijo nem em Alcochete e muito menos, em outros 

concelhos da margem Sul. 
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O aeroporto complementar do Montijo, será para viagens ponto por ponto e companhias low 

cost, por isso não apresenta perfil para constituir e trazer desenvolvimento económico aos 

concelhos da margem sul, como aconteceria com o NAL em Canha que constituiria uma cidade-

Aeroporto. Existem diferentes classificações para os impactos que os aeroportos têm numa 

região.  

Estes impactos são classificados segundo o ACI (comité internacional de aeroportos), em 

impactes diretos, indiretos, induzidos e catalisadores. No aeroporto complementar do Montijo 

tratando-se de um Terminal complementar Low Cost, complementar de Lisboa, não implicará 

na margem Sul, “novos serviços”, associados, nem ocorrerão novas atividades, que produzam 

efeitos catalíticos, em nenhum concelho do Distrito de Setúbal, nem existirão infraestruturas de 

apoio de conexão a este aeroporto low cost, fora do perímetro, da BA6, porque não carece 

destas. 

A operação e gestão de atividades deste aeroporto, inclui poucas atividades do operador do 

aeroporto, pouco apoio a aeronaves, Controlo de tráfego aéreo do aeroporto, aviação low cost, 

com rotações muito rápidas, o handling (material de apoio praticamente inexistente, as 

bagagens são transportadas á mão pelos passageiros), a segurança aeroportuária realizada por 

empresa privada, presume-se que a Imigração e alfândega, sejam realizadas em Lisboa, e em 

algumas poucas atividades comerciais. No Montijo, todas as funções diretas ou são do Estado e 

da NAV-Navegação Aérea, ou são da ANA/VINCI/Lusoponte. Portanto não irão produzir novos 

empregos.  

Também não ocorre um impacto económico indireto, porque o emprego, receita gerados por 

indústrias a jusante que fornecem e apoiam as atividades no aeroporto, que por exemplo, 

poderiam incluir: fornecedores de comida para voos, Catering, atividades, balcões de reservas 

de voos, ou não existe no modelo de negócio das Low Cost, que utilizarão o Montijo, porque 

estas não incluem alimentação a bordo, ou são limitados como o fornecimento de combustível 

(devido ao peso máximo á descolagem MTOW, em alguns casos as aeronaves não abastecem, 

devido á limitação da pista), poucas empresas rent-a-car e agências de viagens sendo as reservas 

do voo, no caso da Ryanair efetuadas na internet, gerando assim poucos empregos indiretos. 

Também o Impacto económico induzido, sendo a atividade económica gerada, pelos 

funcionários de empresas direta ou indiretamente ligadas ao aeroporto, nomeadamente gastos 

dos empregados em restaurantes, e que, geram empregos em outros aeroportos HUBS em uma 

ampla gama de setores da economia aqui não tem lugar.  

Se tem poucos funcionários também pouco impacto induzido produz num ou noutro restaurante 

e muito menos em outros estabelecimentos. Os Impactos catalíticos. Também conhecidos como 
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Wider Economic Benefits, que são a forma como o aeroporto facilita o negócio de outros setores 

da economia, serão reduzidos. As receitas provenientes de atividades conexas são as portagens 

da Lusoponte e os hotéis em Lisboa. Que de resto já está a ser disputada pelos concessionários. 

A concessionária ANA/VINCI/Lusoponte terá de retirar o maior lucro possível a partir de outras 

atividades comerciais e nomeadamente das portagens da Ponte Vasco da Gama da qual também 

possui a concessão. A atividade comercial geralmente mais usual e rentável nos aeroportos 

passa pelos concessionários de restauração, pois os passageiros de companhias Low-Cost devido 

a não terem um serviço gratuito de catering a bordo, fazem um extensivo uso destas atividades 

comerciais, gastando grandes receitas no restaurante e bar caso exista no aeroporto.  

Isto condicionará, portanto, qualquer pretensão de empregos diretos, indiretos, induzidos e 

catalisadores no Montijo e Alcochete ou nas restantes cidades da margem Sul.   

Estas soluções “dual” de aeroportos Complementares têm falhado totalmente ou em parte, um 

pouco por toda a Europa. Algumas vezes por desinteresse das companhias Low Cost na sua 

utilização quando deixam de receber subsídios. Com aconteceu com o caso paradigmático do: 

- Aeroporto de Frankfurt Hahn. O mesmo poderá acontecer no Montijo. 

12. DENSIDADE DE EMPREGO NO AEROPORTO DO MONTIJO 

O EIA anuncia para o aeroporto do Montijo 6000 empregos em 2022. Desconhece-se qual o 

fundamento técnico e como chegam a esse valor e ainda 10 mil postos de trabalho em 2032. 

Existe um racional apenas aplicável a HUB que é: “Um milhão de passageiros, corresponde a mil 

empregos diretos”.  

Contudo o aeroporto do Montijo não é uma HUB. 

E o racional acima exposto, diz respeito a Aeroportos de alta densidade de emprego, para 

companhias regulares, é um valor padrão para Aeroportos chamados HUB. 

Mesmo nos HUB o quantitativo dos empregos é resultante da “área de influência” do aeroporto 

do pais, da localização e, portanto, variável.  

Em aeroportos regionais e pior em complementares o multiplicador deixa de ser por milhão de 

passageiros, mas apenas algumas centenas. 

O aeroporto complementar do montijo será de muito baixa densidade de emprego (ou nem 

isso), pois só receberá companhias Low Cost, portanto sem carga aérea, e como as Low Cost não 

tem impacto relevante nos empregos diretos, o número desce inexoravelmente. Os passageiros 

do LCC geram 20% menos empregos diretos do que os passageiros não pertencentes ao LCC.  
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As low cost para além de ficarem por pouco tempo, oferecem serviços limitados, reduzida 

utilização de recursos humanos e ativos materiais até à sua capacidade máxima; Sem transporte 

de carga, outsourcing da manutenção e do ground handling; M-commerce, reservas via SMS, 

web check-in, ticketless travel, No-frills, sem refeições a bordo, sem reserva de lugar. Logo 

reduzidos empregos diretos no aeroporto. Ora o Aeroporto complementar do Montijo irá ser 

um aeroporto de baixa densidade para low cost, portanto dentro destes parâmetros reduzidos 

de emprego e não comparável ao emprego gerado num HUB, como Lisboa ou com o NAL/Canha.  

A ACI (Comité Internacional de Aeroportos, divide estes em 4 categorias; baixa densidade, média 

densidade, alta densidade muito alta densidade (Graham 2001; York Aviation e ACI 1998, 2004). 

Estando o tipo de aeroporto complementar não comtemplado nas categorias, visto que não terá 

carga, deste modo o seu multiplicador será inferior ao da baixa densidade,  

Os impactos diretos que são o emprego e a receita gerada diretamente pelo aeroporto, é 

praticamente nula, e até irá originar passivos pois vão ter de pagar subsídios ás companhias low 

cost.  

Os impactos indiretos que são o emprego pela receita gerada na cadeia de Fornecedores de 

bens e serviços às atividades diretas no aeroporto e na vizinhança do aeroporto, serão reduzidos 

a Ryanair (provavelmente uma das poucas companhias que irá para o Montijo) o que vende a 

bordo não adquire a fornecedores nacionais, não fornece refeições, aliás paradigmático é o facto 

de se não poderem descolar com peso máximo (MTOW) nem abastecem de combustível, no 

Montijo, a limpeza entre voos é feita pela tripulação.  

Os impactos induzidos que seriam o emprego e a receita gerados pelos gastos dos trabalhadores 

aeroportuários, em Alimentos, e transporte, será reduzido porque o seu quantitativo é reduzido.  

Finalmente, e nesta conformidade o aeroporto no Montijo não pode constituir um fator 

empresarial que possa gerar efeitos catalíticos na região.  

Repare-se que que de acordo com estudo da Roland Berger, o montijo só com Ryanair não 

passará de 5 milhões de passageiros ano e isso só ocorrerá em 2036. Multiplicando os 5 milhões 

de passageiros pelo multiplicador de baixa densidade no intervalo fechado (350 – 500 mppa), 

podemos verificar o reduzido quantitativo de emprego produzido. Se formos para o mínimo 

multiplicador seria 350x5=1750 empregos, face aos 7 milhões de passageiros anunciados no EIA, 

e utilizando o multiplicador 350 mppa. Resultam apenas 2450 empregos muito aquém dos 6000 

empregos anunciados, parece que se considerou o aeroporto do Montijo como de “média 

densidade de emprego”, ora este não tem perfil para tanto, repare-se no gráfico abaixo que 

teria que ter “média” capacidade de carga, o que não acontecerá pois embora esteja prevista a 
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construção de um hangar o EIA informa que o tipo de operação não prevê essa função. Informa-

se que os quantitativos de militares e civis da BA6 são 900, e que irão ser deslocalizados deixando 

de contar para a economia da região. 

 

13. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

 

A opção de Expansão da Capacidade Aeroportuária de Lisboa com o Aeroporto Complementar 

do Montijo, apresenta graves consequências para o Património Arqueológico da Base Aérea 

Nº6, devido ao alongamento para norte em cerca de 90m, da Pista 01/19, e alterações na 

principal acessibilidade rodoviária, no interior da Base Aérea, que irão afetar na fase de 

construção e exploração este sítio do Paleolítico inferior-  

Junto ao Tejo, a Oeste de Samouco e dentro da Base Aérea nº 6, foi estudada outra importante 

jazida paleolítica com interesse estratigráfico. Trata-se de indústrias do Acheulense superior, 

com peças características, e languedocenses. Os materiais jaziam na praia atual, enterrados no 

lodo, sendo recolhidos na maré-baixa; são talhados em seixos de quartzito, alguns de grandes 

dimensões. Trata-se de uma jazida pré-histórica da BA6, com as coordenadas geográficas 38º 
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42`22” N e - 9 1` 43” esta estação situa-se na praia fluvial, dentro do perímetro da base a oeste 

do Samouco. Como refere João Luís Cardoso: “a carta geológica 1/50.000 assinala naquele local 

uma estreita faixa de terrenos quaternários, a qual se estende desde as proximidades da Quinta 

Rota para Sudoeste até Norte do Montijo”. Foi descoberta por António Gonzalez em 1967, altura 

em que foram recolhidos alguns materiais atribuídos ao Paleolítico.   

(Fonte: João Luís Cardoso, “As indústrias paleolíticas do Samouco e a sua posição dentro do 

conjunto quaternário do Baixo Tejo”, comunicações dos serviços geológicos de Portugal. Tomo 

LXIII, Lisboa 1978 p. 549). 

Face á existência destes núcleos com Indústrias Paleolíticas (BA6) e condições geológicas 

propícias à existência de vestígios arqueológicos. A construção do aeroporto irá afetar possíveis 

prolongamentos dos núcleos com Indústrias Paleolíticas e eventuais sítios com vestígios 

arqueológicos. O interesse deste local e a sua preservação é tão importante que quando a Base 

Aérea do Montijo foi explorada no âmbito da Carta Arqueológica do Montijo, a capa da Carta 

Arqueológica editada depois mostra uma peça que foi recolhida naquele local: um biface 

(instrumento de corte). 
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14. AVIFAUNA 

 

Na generalidade os diversos capítulos do EIA apresentam omissões, manipulações, e até 

paradoxos, que transformam o documento numa narrativa pouco fiável. 

O estudo de RADAR das aves não foge á regra, apresentando o Anexo_eia_am_voliii_13_1_. As 

mais lamentáveis inexatidões. 

No âmbito do EIA foi afirmado que foram realizados estudos com radar do movimento das aves 

na BA6, e Ponta da Erva (local situado na lezíria a sul da reta do Cabo, EN 10 e considerado um 

importante local para alimentação de aves devido à presença de arrozais perto como os arrozais 

da Giganta). 

De acordo com o EIA, “estudo na BA6 teve a duração aproximada de um ano e foram realizadas 

oito campanhas (entre dezembro de 2016 e novembro de 2017, considerando campanhas nos 

meses mais importantes para as aves no Estuário do Tejo). No estudo realizado confirmou-se 

que a área da BA6 tem uma grande utilização por parte de diversas espécies de aves, 

nomeadamente aves aquáticas, em especial gaivotas e Íbis pretas. É também de destacar a 
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presença de outras aves aquáticas de grandes dimensões, como os corvos-marinhos, os 

flamingos, as garças, os colhereiros e os patos. “ 

Face á constatação de inicialmente apenas na BA6 as campanhas e observações serem 

realizadas, demonstrando ausência de conhecimento da circulação exterior das aves. E ainda 

um erro de palmatória, como a colocação errada do Radar (junto á placa de lavagem, junto ao 

hangar do EH101), não seria de admirar a constatação do numero reduzido de dados, na zona a 

sul – sul sudoeste (S/SSW) do radar (a oeste da Ilha do Rato) que por abranger a ligação do canal 

do Montijo ao tronco principal do Tejo, onde ocorrem grande número de movimentos de aves, 

teria que evidenciar números elevados de movimentos, contudo isso não estava a ser 

evidenciado no radar, até terem percebido que essa variação se devia ao efeito de zonas de 

sombra (isto é, obstáculos à propagação normal do feixe do radar horizontal) criadas pelos 

hangares e outros edifícios da BA6 existentes a relativa pouca distância naquelas direções, que 

dificultaram a deteção de alvos a menor altura. 

O local da Ponta da Erva foi também estudado, por especial solicitação do Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) que faz parte da Comissão de Avaliação da APA. 

Justificando-se essa exigência pelo facto das rotas de descolagem e aterragem previstas para o 

Aeroporto do Montijo sobrevoarem este local. O estudo da Ponta da Erva englobou a realização 

de três campanhas de amostragem, abrangendo o final da época de dispersão/início da 

migração (agosto, setembro e novembro de 2017). 

Isto é, enquanto no Montijo se acompanhou um ciclo anual na ponta da erva, a campanha teve 

apenas 3 meses espaço temporal insuficiente e não consentâneo com a lei. 

Por outro lado no EIA, evidencia paradoxos na narrativa da distribuição espacial dos movimentos 

de aves; nomeadamente quando confirma que as aves se deslocam dos sapais a oeste para os 

arrozais a norte, mas só se tem em conta as medições da ponta da erva, que pertence á Lezíria, 

omitindo os arrozais mais importantes como a Giganta em Vila Franca, S. Estevão, Samora 

Correia e Barroca. 

Finalmente no EIA anexo_eia_am_voliii_13_1, acabam por admitir a factualidade, que o radar 

afinal evidencia, elevados movimentos nos Canais do Montijo e da Moita/Alhos Vedros e sapal 

de Corroios, sapal do rio Coina: 

Diz o EIA: “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 de repouso 
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adequados a um grande número de espécies que ocorrem nesta região. Deste modo, como seria 

de esperar, 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.” 

Perante estes resultados seria de esperar que se concluísse a perigosidade do sobrevoo destes 

territórios face á insuficiência de qualquer mitigação, contudo não é isso que o EIA propõe, visto 

que apenas se focando na ponta da erva, vem propor medidas de mitigação á NAV por forma de 

alterar as rotas das aeronaves. 

Concluem: Da avaliação das áreas com maior número de movimentos, e da análise da 

classificação relativa de risco de colisão de aves com aeronaves civis obtidas no Estudo com 

Radar do Movimento das Aves na Ponta da Erva, resultou a recomendação de que se avaliasse 

a exequibilidade de um ajuste das rotas (das aeronaves) em causa, com o intuito de mitigar o 

risco nesta zona, que permitisse evitar (ou reduzir) o atravessamento das áreas em questão 

(coincidentes com o maior número de movimentos registados). As recomendações foram 

efetuadas do ponto de vista estritamente ecológico, abstido de qualquer consideração 

aeronáutica, seja a nível dos pressupostos de engenharia ou de segurança. 

Face às recomendações dadas, a NAV Portugal procedeu, entre novembro e dezembro de 2018, 

a estudos de rotas alternativas, visando o ajustamento das rotas de aterragem à Pista 19 e de 

descolagem da Pista 01 do Aeroporto. Destes estudos, resultaram: 

• A 30 de novembro de 2018 foi rececionado um Relatório no qual foi apresentado um cenário 

alternativo para a rota de descolagem e um cenário alternativo para a rota de descolagem 

(Mendonça, 2018a); 

• A 20 de dezembro de 2018 foi rececionado um Relatório no qual foram apresentados mais 

dois cenários alternativos para a rota de descolagem (Mendonça, 2018b). 

Estes documentos diziam pretenderia, assim, contribuir para uma análise comparativa face aos 

resultados obtidos para os corredores de voo do Projeto proposto e estudado no EIA, através 

do fornecimento de informação a nível dos movimentos de aves registados nas áreas 

coincidentes com os referidos cenários alternativos. 

Preocupante é omitirem ou desconhecerem que as rotas das aves chegam aos arrozais a jusante 

da Ponta da Erva e as rotas das aeronaves são alteradas em função desta localização, mantendo 
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a possibilidade de colisões com aves inevitável. Deixam-se desenhos com as rotas das aves de 

acordo com os estudos científicos de Lourenço e as Rotas das aeronaves propostas pela NAV. 

 

 

 

Embora com omissões o estudo de radar apresentado no EIA, demonstra a circulação de aves 

em grande número nos cones de aproximação da pista 01/19. 
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Durante o Inverno circulam regularmente cerca de 120 000 aves aquáticas no estuário do Tejo. 

Por outro lado, também os períodos migratórios podem envolver a circulação de quantidades 

muito elevadas de aves aquáticas. Por exemplo, no caso do Maçarico-de-bico-direito (Limosa 

limosa), uma ave que constitui uma ameaça potencial à navegação aeronáutica por formar 

grandes bandos e voar a grandes altitudes, mais de 30% da sua população europeia (cerca de 45 

000 aves) passa anualmente pelo estuário do Tejo. É frequente, neste estuário, que os bandos 

destas aves atinjam várias dezenas de milhar de indivíduos. De facto, é bem conhecido que as 

migrações de aves aquáticas se efetuam frequentemente em grandes massas e durante curtos 

períodos de tempo. Em adição, ao comparar as localizações destas concentrações de aves com 

as direções de voo de aeronaves sugeridas para a pista 01/19 do Montijo, podem existir conflitos 

nas aproximações pelo cone norte e descolagens para norte, face á existência de várias 

concentrações de aves acima dos 10 000 indivíduos na trajetória de voo das aeronaves, apenas 

a 2000 pés de altitude.  

 

É de salientar que a maioria dessas aves são Maçaricos-de-bico-direito, que voam 

frequentemente a alturas muito superiores a 2000 pés." O risco real da utilização da pista 01/19 

do Montijo uma Base aérea com margens para a ZPE e localizada num estuário e próximo de 

outro com centenas de milhar de aves não está a objetivamente avaliado, vão acrescentar esta 

pista para dentro do mar da Palha, para o interior da ZPE, zona de proteção especial das aves. A 

“avaliação pormenorizada da questão da suscetibilidade das espécies da avifauna à colisão com 

aeronaves, mediante a execução de um estudo detalhado dos movimentos de aves na zona da 

Base do Montijo e na totalidade dos dois cones de aproximação das aeronaves, com recurso a 

tecnologia de radar” não pode resultar apenas “num conjunto de recomendações, medidas e 

projetos relativas a aspetos a analisar na fase subsequente de Projeto”. É inaceitável qualquer 

decisão definitiva sobre este projeto uma análise subsequente e objetiva dos seus resultados. "  

 

O impacto de uma ave de (X) kg com um avião que viaja a (Y) km/h equivale a (Z) toneladas. 

 

Anualmente, ocorrem milhares de casos de aves que colidem e/ou são ingeridas por aeronaves. 

Ocasionando declarações de "emergência", nas aterragens e descolagens por cima das cidades. 

Fica para cada um refletir, a velocidade e o peso de algumas aves comuns na ZPE do Tejo e do 

Sapal da Moita, bem como a fórmula de calculo, Energia Cinética do impacto:  

Garça-branca - 65 km/h - Peso 0,7 – 1,5 kg 

Maçarico - 80 km/h - Peso 160 – 440 g 

Estorninho - 80 km/h - Peso 75 g 
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Pato-selvagem -100 km/h - Peso 0,72 – 1.6 kg 

Águia - 130 km/h - Peso 3 – 7 Kg 

Pombo- 160 km/h - Peso 360 g 

Gaivota - 180 km/h – Peso 1 – 1,5 Kg 

Flamingo – 150 km/hora - Peso 2-4 kg 

 

 

uma das aves mais perigosa para a ocorrência de Bird Strike, na ZPE do Tejo é o Maçarico de 

Bico Direito.  

De acordo com estudos científicos publicados pelo Professor Pedro Lourenço investigador na 

Universidade de Groningen, estas aves deslocam-se entre os diversos Sapais a Sul e os arrozais 

a norte, em especial entre o Sapal de Corroios e os arrozais da Giganta e da Samora Correia.  

Existem os movimentos que ocorrem ao amanhecer e crepúsculo entre os locais de descanso 

nos sapais do estuário e os campos de arroz.  
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Estes envolvem aves que usam os campos de arroz em um determinado dia e ocorrem algumas 

por vezes num curto período de, por vezes, uma hora.  

Alguns bandos consistem em muitos milhares de aves. Esses movimentos são suscetíveis de 

atravessar os vetores de voo tanto norte como sul da pista 01/19 do Montijo.  

As aves podem atravessar os vetores onde as aeronaves voam a altitudes de voo de 0 a 3.000 

pés.  

O Sapal de Corroios é a zona húmida melhor conservada de todo o estuário do Tejo, a sul de 

Alcochete. O seu coberto vegetal tem sido objeto de estudos que confirmaram a grande 

produtividade biológica e capacidade de despoluição deste ecossistema.  

Este sapal é, segundo diversas associações de defesa do ambiente como a Quercus – Associação 

Nacional da Conservação da Natureza e o Grupo Flamingo, um local preferencial de abrigo, 

alimentação e “maternidade” dos peixes juvenis que frequentam todo estuário. É de salientar 

também a riqueza ornitológica existente pois este local constitui um pouso temporário para 

muitas aves migratórias, como o Maçarico de Bico Direito, (Naturlink, 2009), e que dali circulam 

para norte para os arrozais.  

A biodiversidade dos invertebrados é também elevada sendo a presença de minhocas, bivalves 

e crustáceos nos esteiros e bancos de lodo do sapal frequente. Estes constituem a alimentação 

base das populações de aves limícolas. 

O Sapal de Corroios não está integrado na Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET) mas 

pertence ao Domínio Público Hídrico (DPH), pelo que se encontra abrangido pela legislação da 

Reserva Ecológica Nacional (REN), sendo considerado uma Zona de Proteção Especial (ZPE). 

Está a ser omitida esta matéria fáctica, tendo sido completamente ignorada no Estudo de 

Impacto Ambiental da Profico Ambiente. 

Contudo o Sapal de Corroios existe com grande número de aves e estas circulam dai, para os 

arrozais a norte. 
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15. Ausência de Credibilidade e Fiabilidade 
 
O Estudo de Impacte Ambiental para o aeroporto do Montijo atualmente em consulta publica, 

de um modo geral enferma de CREDIBILIDADE. 

Aqui se apresenta mais um exemplo paradigmático, da falta de seriedade de algo que pode 

mudar para pior a vida das pessoas,  

Companhia aérea Monarch deixou de operar em outubro de 2017, e cancelou todos os voos, 

deixando nesse dia 110 mil pessoas em terra.  

 

Como se comprova no link:  

https://observador.pt/2017/10/02/companhia-aerea-monarch-deixa-de-operar-e-cancela-

todos-os-voos-110-mil-pessoas-em-terra/ 

Não obstante na caraterização da oferta e procura de Low Cost no AHD, o Estudo de Impacto 

Ambiental afirma que a Monarch continua a operar em Lisboa. 

Como é que podem caraterizar a oferta e procura de Low Cost no AHD? com companhias de 

aviação que não existem já? 

 

 

 

 

 

16. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, aguarda-se pelo elevado sentido de justiça na avaliação efetuada por V. Exas. 

Submete-se á consideração dos eminentes académicos da Comissão de Avaliação Ambiental. 
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Luís Chucha 

Capitão da FAP (aposentado) - Técnico de Manutenção de Aeronaves 

Ex-Chefe do Gabinete de Qualidade e Ambiente da BA6 

Ex-Comandante da Manutenção das Aeronaves C130-Esq. 501(BA6) 

Ex-Comandante da Manutenção das Aeronaves Fiat G91-Esq. 301(BA6) 

 

Anexo II – (Fonte: Dr.ª Maria de Fátima Rodrigues) 

Impactes cumulativos do projeto de expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa 

 

I - Enquadramento do projeto    

 

 

Por um conjunto de interesses a que não são alheios os interesses dos decisores, o projeto tem 

sido tratado separadamente no que respeita a cada uma das duas componentes que o integram, 

apesar de estas se apresentarem de forma indissociável. Trata-se da opção por uma operação 

dual e não operação única como sempre esteve previsto.   

Assim, a expansão do AHD destina-se a permitir a materialização de um aeroporto 

complementar na BA6, já que quer a operação hub (tráfego de transferência da TAP) quer a 

operação de aeronaves widebody de qualquer um dos operadores atuais e futuros do AHD não 

são suscetíveis de transferência para a nova infraestrutura. 

 A primeira por razões de modelo de negócio que se baseia num “minimum connecting time 

“concorrencial e a operação de widebodies por não ser compatível com o avião crítico do Projeto 

do Montijo. 

Por seu lado, o AHD tem o seu horizonte de vida determinado pela capacidade de uma única 

pista (03/21) e do respetivo sistema de taxyways que integram a infraestrutura designada de 

área de manobra. No que respeita ao patamar superior desta capacidade não há muita 

discordância entre os especialistas.   O que não raro se omite são as perdas de capacidade 

resultantes das restrições de night curfew (00:00 às 06:00)4 e as que resultam de, em termos 

operacionais, não ser possível operar, em pico, mais de 4 horas sequenciais, sendo necessário 

intercalar períodos de recuperação com patamares inferiores de oferta de capacidade.  Estas 

últimas situam-se, mesmo nas infraestruturas mais eficientes, em torno dos 13% de perda da 

capacidade teórica5. 

Pelas suas características e limitações  o aeroporto complementar na BA6 cumpre o papel de 

uma solução limitada, no tempo ,  em termos da oferta de capacidade de pista   quer por dispor 

de uma pista de reduzidas dimensões, face às exigências da maior parte das aeronaves atuais, 

 
4 Diariamente entre as 00:00 e as 00:06 só podem ser autorizados 13 ATM. Num só dia podem ser 
autorizados 26, mas o limite semanal de 91 não pode ser excedido. 
5  É o caso do Aeroporto de Gatwick considerado um dos mais eficientes da europa 
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quer por vir a ser igualmente sujeita a restrições de night curfew e ainda por dispor de um layout 

de circulação no solo complexo, mormente na saída de pista.  

Atente-se a que a   cenarização efetuada em sede de EIA é totalmente fechada a hipóteses que 

têm forte probabilidade de se verificarem. Apenas algumas questões:  

a) O que acontece se as companhias LCC passarem a operar com aeronaves acima da 

classe C? 

b) O que acontece se o AHD atrair muito mais tráfego regular de longo curso, por 

exemplo da Ásia ou América do Sul, 

c) O que acontece se o mercado africano, designadamente dos PALOP, crescer 

significativamente com os operadores destes países a operarem para a Europa sem 

as restrições atuais?  

Não há resposta na solução dual que nos propõem para qualquer destas linhas de 

desenvolvimento possível da procura na região de Lisboa. Em suma não há estratégia, apenas 

tática.  

Por outro lado, o  conjunto das infraestruturas que se encontram no espaço aéreo da Zona de 

Lisboa, onde se incluem ainda o aeródromo de Tires (a que estão consignados 2 

movimentos/hora) e as restantes infraestruturas militares , dispõe da capacidade de espaço 

aéreo possível em função das suas características intrínsecas  e do sistema de ordenação e 

controle do tráfego aéreo de  que os respetivos profissionais dispuserem, como ferramenta de 

trabalho.   

A medição efetuada pelo Estudo do Eurocontrol, em 2016, estabeleceu a capacidade deste 

espaço aéreo em 72 movimentos/hora, sendo que o AHD não excederá os 48 (em pico). Porque 

as duas infraestruturas não são intermutáveis pode haver simultaneamente escassez de 

capacidade numa e excesso noutra. O limite da capacidade do sistema vai assim ser dado pelo 

primeiro a saturar, previsivelmente o AHD com o Montijo em claro subaproveitamento. O 

estudo do Eurocontrol, baseado nas previsões de tráfego da ANA, de 2015 (claramente 

excedidas os anos seguintes) e considerando que todas as companhias LCC aceitavam transferir 

a operação para o Montijo) estimou a saturação do AHD em 2030!!! 

Ainda que se afirme propagandisticamente que se trata de um sistema de duas pistas paralelas 

(uma no AHD e outra na BA6) a circunstância de não permitirem operações independentes (não 

são equivalentes em termos de avião crítico)  constitui-se como um fator  limitativo  da 

otimização de capacidade  total do sistema dual que se obteria se tal restrição não estivesse 

presente.  

O planeamento aeroportuário aconselha que se pense a cinquenta anos, não para construir, 

mas para garantir hipóteses de desenvolvimento para os cenários mais credíveis. Os diversos 

cenários de crescimento da procura deverão depois ser submetidos a uma análise de risco que 

constitui um dos vetores da análise de risco global do Projeto. 
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1- Impactes cumulativos  

 

Através da caracterização do Projeto, efetuada no ponto anterior, pretende-se evidenciar o 

logro que constitui a avaliação de impacte ambiental efetuada apenas para a construção de uma 

infraestrutura aeroportuária na BA6- Montijo, omitindo a ampliação de capacidade, em curso, 

no AHD. 

Ora os impactes ambientais para a solução encontrada deverão ser quantificados para cada uma 

das componentes do projeto e adicionados para poderem ser avaliados de forma cumulativa. 

As populações e o ambiente de forma geral, vão sofrer os impactes quer do incremento de 

capacidade no AHD, tanto mais que o referido acréscimo deverá ser obtido por intensificação 

da operação horária, quer ainda da transformação de uma infraestrutura militar em 

infraestrutura para operação fundamentalmente civil, na BA6.  

Para ambos os subprojectos deverão igualmente ser identificadas e quantificadas as respetivas 

medidas de mitigação. 

 Esta quantificação feita com rigor e objetividade, em ambas as situações, colocaria fora da zona 

de viabilidade o projeto tal como está a ser proposto.  

A não ser assim a suposta viabilidade será garantida à custa da saúde e bem-estar das 

populações na vizinhança de ambas as infraestruturas.  

Agir de forma diversa da aqui referenciada permite apenas, de uma forma pouco transparente, 

enganar as populações e impor uma solução avaliada apenas parcialmente no que respeita aos 

impactes negativos que a mesma implica. 

O estudo divulgado recentemente sobre as micropartículas na vizinhança dos aeroportos, se 

considerarmos as rotas que servem o AHD deveriam fazer soar todas as campainhas pelas 

centenas de milhares de pessoas potencialmente atingidas. 

A transparência e respeito pelos cidadãos implicaria, também em termos de impactes 

ambientais cumulativos, a avaliação de alternativas ao projeto que se propõe.  

A comparação com Alcochete seria claramente favorável a este e os que impedem essa 

comparação têm consciência dessa realidade. Note-se que em 2007/8 o governo da altura 

mandou comparar a OTA e Alcochete e o resultado foi o que se conhece.  

Infelizmente a opinião pública não tem valorizado os aspetos de opacidade da decisão e não 

está suficientemente informada sobre as consequências para os habitantes, nas zonas de 

vizinhança, pelo que a mobilização para a causa, tem sido residual.  

A título de exemplo veja-se o que tem sido a mobilização dos londrinos contra a expansão das 

infraestruturas aeroportuárias de Heathrow e Gatwick. 

Ainda que lateralmente deixa-se a preocupação com os aspetos de segurança operacional, 

mormente nas zonas sobrevoadas nas fases finais da aterragem e descolagem de Lisboa e 

Loures.    

Acresce a todo o exposto um fator que o EIA não considera na dimensão em que o devia fazer: 

as condições climatéricas existentes na península do Montijo e, concretamente, na área da BA6. 
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Durante períodos significativos do ano, a zona da BA6 é   afetada pela existência e persistência 

de fortes nevoeiros (o IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem informação 

estatística relevante), nevoeiros esses que como se conhece condicionam fortemente as 

operações da navegação aérea, particularmente civil. 

Tal facto, associado ao modo como for abordada a presença de aves na zona da BA6, ZPE e sapais 

circundantes, poderá colocar em causa a eficácia da operação. 

 Se as medidas mitigadoras do risco de colisão das aeronaves com aves incluírem a interrupção 

da operação, em períodos de presença massiva de aves, nas zonas referidas, poderá acontecer 

que não seja cumprido o requisito mandatório da ICAO, para a construção de novas pistas civis, 

de garantia de operacionalidade em, pelo menos, 95% do tempo. Onde está garantido que esta 

limitação não ocorrerá?  

 

Maria de Fátima Fernandes Teixeira Rodrigues Vivian  

Especialista em Planeamento e Gestão Aeroportuária. 
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