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Processo Cautelar nº 979/19.9 BEALM 

 

 

 

*** 

 

No requerimento inicial e nas oposições do Ministério das Infraestruturas e da Habitação 

(Cfr. fls. 680 a 726 do SITAF) e da ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. (Cfr. fls. 1010 a 1039 do 

SITAF) vem requerida a produção de prova testemunhal. Mais vem requerido pela Requerente, a 

exibição de reproduções cinematográficas e de registos fotográficos conforme endereços 

eletrónicos indicados, prova documental em poder da parte contrária e o depoimento de parte do 

Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

Nos termos do disposto no n.º 1 e no nº 3 do art.º 118.º do CPTA, cabe ao juiz aferir da 

necessidade de produção de prova, sendo que, em sede cautelar, não é admissível a prova 

pericial. Acrescenta o n.º 5 do art.º 118.º do CPTA que, ―Mediante despacho fundamentado, o 

juiz pode recusar a utilização de meios de prova quando considere assentes ou irrelevantes os 

factos sobre os quais eles recaem ou quando entenda que os mesmos são manifestamente 

dilatórios‖. 

 

Cumpre decidir. 

 

De acordo com o artigo 1º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), «1 - 

Entende-se por procedimento administrativo a sucessão ordenada de atos e formalidades 

relativos à formação, manifestação e execução da vontade dos órgãos da Administração 

Pública.» e 2 - «Entende-se por processo administrativo o conjunto de documentos devidamente 

ordenados em que se traduzem os atos e formalidades que integram o procedimento 

administrativo.» 

 

No caso em apreço, o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nº 3280 a que 

respeita o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 
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controvertidos nos presentes autos, encontram-se disponíveis no site da Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P., no endereço http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/vol%20i rnt eia 

am2019726195328.pdf, documentação que constitui o processo administrativo. 

 

Sendo assim, os elementos probatórios constantes dos autos, ainda que por remissão 

para o site oficial da APA, I.P., conjugados com o teor dos articulados das partes, são suficientes 

para a decisão da pretensão cautelar, relevando, em especial, que a relação jurídica em causa 

tem por base a prova documental que consta do processo administrativo que não carece de ser 

corroborada pela prova testemunhal que veio indicada pela Requerente. Pelo mesmo motivo, 

também não se verifica ser necessária a audição das testemunhas arroladas pela Entidade 

Requerida. 

 

Aliás é a própria Requerente que vem dizer, no artigo 42º do Requerimento Inicial 

aperfeiçoado que é o próprio ato administrativo “fundamental para a prova da quase totalidade 

dos factos vertidos no presente procedimento cautelar, bem como da também quase totalidade 

dos factos que irão constar na acção administrativa do qual os presentes autos dependem.” 

 

Em sede cautelar como é a presente, há que proceder a uma análise sumária da 

pretensão a discutir no processo principal, tendo por base os factos alegados pelas partes. 

 

No caso dos autos, os elementos documentais, que integram o processo administrativo, 

designadamente, o Estudo Impacte Ambiental (EIA), a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

em conjugação com a demais prova documental constante dos autos, são os elementos 

probatórios adequados e suficientes para aferir dos requisitos de decretamento das providências 

cautelares requeridas, designadamente quanto à apreciação sumária das eventuais atuações ou 

omissões ilegais imputadas pela Requerente à Entidade Requerida – Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), I.P., pelo que se considera desnecessária a produção da demais prova 

requerida pelas partes que deve ser dispensada. 

 

*** 
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Face ao exposto:  

 

Dispenso a produção da prova testemunhal requerida pelas partes e a demais prova 

requerida pela Requerente, designadamente, a exibição de reproduções cinematográficas e de 

registos fotográficos conforme endereços eletrónicos indicados, a prova documental em poder da 

parte contrária e o depoimento de parte do Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), e, em consequência, fica igualmente prejudicada a ponderação, ao abrigo do artigo 511º 

nº4 do Código de Processo Civil (CPC), do rol com 21 testemunhas indicadas pela Requerente. 

 

Notifique.  

 

*** 

 

1 - A Requerente NEGOCIATA – NINGUÉM ESPERE GRANDES OPORTUNIDADES 

COM INVESTIMENTOS ANTI-AMBIENTE – ASSOCIAÇÃO, veio interpor providência cautelar no 

âmbito do regime da ação popular da Lei nº 83/95, de 31 de agosto contra APA - AGÊNCIA 

PORTUGUESA DO AMBIENTE, IP, o MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA e o 

MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E DA HABITAÇÃO, tendo indicado os seguintes 

Contrainteressados, todos melhor identificados nos autos: 

1º - ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A.; 

2º - ANAC - AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL; 

3º - MUNICÍPIO DE ALCOCHETE; 

4º - MUNICÍPIO DE ALMADA; 

5º - MUNICÍPIO DA AMADORA; 

6º - MUNICÍPIO DO BARREIRO; 

7º - MUNICÍPIO DE CASCAIS; 

8º - MUNICÍPIO DE LISBOA; 

9º - MUNICÍPIO DE LOURES; 

10º - MUNICÍPIO DE MAFRA; 

11º - MUNICÍPIO DA MOITA; 

12º - MUNICÍPIO DO MONTIJO; 
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13º - MUNICÍPIO DE ODIVELAS; 

14º - MUNICÍPIO DE OEIRAS; 

15º - MUNICÍPIO DE PALMELA; 

16º - MUNICÍPIO DO SEIXAL; 

17º - MUNICÍPIO DE SESIMBRA; 

18º - MUNICÍPIO DE SETÚBAL; 

19º - MUNICÍPIO DE SINTRA; 

20º - MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA e, 

21º - MUNICÍPIO DE BENAVENTE. 

 

Mais requereu a citação edital de: 

1º - ANP - ASSOCIAÇÃO NATUREZA PORTUGAL (Lisboa); 

2º - APAMB - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INSPECÇÃO E PREVENÇÃO 

AMBIENTAL (Setúbal); 

3º - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA (Lisboa); 

4º - ASSOCIAÇÃO GRUPO DE SOCORRO ANIMAL DE PORTUGAL (Lisboa); 

5º - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Lisboa); 

6º - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS RECURSOS HÍDRICOS (Lisboa); 

7º - CENTRO PORTUGUÊS DE ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS (Lisboa); 

8º - CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO 

AMBIENTE (Lisboa); 

9º - EURONATURA - CENTRO PARA O DIREITO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTADO (Lisboa); 

10º - GEOTA - GRUPO DE ESTUDOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

AMBIENTE (Lisboa); 

11º - GRUPO FLAMINGO - ASSOCIAÇÃO DEFESA DO AMBIENTE (Corroios); 

12º - LIGA PARA A PROTECÇÃO DA NATUREZA (Lisboa); 

13º - LINHA DE DEFESA - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE (Santa Iria de 

Azóia); 

14º - QUERCUS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

(Lisboa); 
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15º - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ECOLOGIA (Lisboa); 

16º -SOCIEDADE PORTUGUESA PARA O ESTUDO DAS AVES (Lisboa); 

17º - ZERO –ASSOCIAÇÃO SISTEMA TERRESTRE SUSTENTÁVEL (Lisboa); 

18º - COLIGAÇÃO-C6 (Lisboa) e, 

19º - PLATAFORMA CÍVICA AEROPORTO BA6-MONTIJO NÃO! (Barreiro). Cfr. 

Requerimento Inicial aperfeiçoado de fls. 233 a 336 do SITAF. 

 

Alegou em resumo que: 

1º - Em 2019-01-08 foi assinado um acordo entre a Vinci/ANA e o Estado Português 

tendo em vista a construção e o financiamento do aeroporto do Montijo, quando faltava cumprir o 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA), a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e a emissão da 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

2º - A Proponente ANA deu início ao Processo AIA n.° 3280, nos termos do Decreto-Lei 

n.° 151-B/2013 de 31 de outubro, junto da Autoridade de AIA, in casu a Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P. (APA) que está sob a tutela do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. 

3º - A entidade licenciadora do projeto do aeroporto do Montijo é a Secretaria de Estado 

Adjunto e das Comunicações pertencente ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação. 

4º - Na sequência da consulta pública efetuada pela APA, algumas Organizações Não-

Governamentais de Ambiente, emitiram em 2019-09-19, um comunicado a expor aos aspetos 

em que o estudo apresentado falha, designadamente, não demonstrando ser a única solução, 

não avaliando os impactos na qualidade de vida e na saúde pública, desconsiderando os 

habitats e espécies prioritários e as áreas protegidas de relevância nacional e internacional e não 

avaliando os impactes ambientais cumulativos com projetos relacionados ou pressupostos de 

atividade económica existentes ou futuros. 

5º - Não obstante, estas e outras posições em sede de consulta pública, a APA emitiu 

em 2019-10-30 pelas 22h20, uma Nota à Comunicação Social n.°56/2019, a informar que a DIA 

é favorável condicionada, viabilizando assim o projeto na vertente ambiental.  

6º - Em 2019-10-31 iniciaram-se as críticas ao projeto, tendo-se pronunciado o 

Presidente da Câmara Municipal do Seixal. 

7º - Em sede de audiência prévia foi noticiado que a ANA requereu a prorrogação de 

prazo, concedido e que terminava em 2019-12-20. 
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8º - Não obstante, em 2019-12-17, o Ministro das Finanças apresentou as linhas 

orientadoras para a proposta de Orçamento de Estado 2020 e divulgou que: ―(…) o Governo 

assume como objetivo para 2020 o inicio da construção do aeroporto do Montijo (…)‖. 

9º - O Governo trata o processo em curso como uma mera formalidade, razão pela qual 

a presente providência cautelar e respetiva ação administrativa são, não só necessárias, como 

essenciais. 

10º - A Requerente detém legitimidade, dado que exerce os seus fins na Área 

Metropolitana de Lisboa e a não invalidação da construção do novo aeroporto de Lisboa (no 

Montijo), irá causar danos ambientais graves e, assim, prejuízos de difícil, ou até, de impossível 

reparação, sendo titular de um interesse direto e legalmente protegido na presente lide. 

11º - A avaliação de impacte ambiental e a proposta de declaração de impacte ambiental 

são suscetíveis de impugnação, não obstante não constituírem o ato final do procedimento. 

12º - O conceito de lesividade tem de ser alargado, abrangendo a ―lesividade potencial 

ou implícita”, pela mera hipótese dos riscos para o ambiente, sendo essa a correta interpretação 

jurídica. 

13º - Atente-se no estabelecido pelo artigo 11º e pelos art.°s 6.° a 10.° da Diretiva 

2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de dezembro de 2011, relativa à 

avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente. 

14º - Sendo a AIA um ato lesivo face às circunstâncias e contornos do caso concreto, é 

imediatamente impugnável por quem tenha um interesse suficiente ou invoque a violação de um 

direito próprio ou alheio. 

15º - A AIA e respetiva proposta de DIA violam diretamente o n.° 1 do art.° 5.° do 

Decreto-Lei n.° 151-B/2013, visto que: 

a) Não tiveram em conta fatores, tais como, a emergência das alterações climáticas e o 

aumento do nível das águas do mar; 

b) Não consideraram todos os impactos na qualidade de vida e na saúde pública das 

populações que vivem nas áreas que passarão a ser sobrevoadas por aeronaves; 

c) A proposta de DIA não tem por base um estudo completo que avalie todos os 

impactos ao nível do ruído, quer para a fauna, quer para as pessoas, designadamente, 

não são tidos em conta todos os impactos para o descanso, para a saúde e para a 

qualidade de vida física e mental das populações do Montijo, Barreiro, Moita e Seixal;  
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d) - Não foram avaliados os impactes para a saúde das pessoas e para a avifauna 

provocados pelo aumento do ruido e da poluição atmosférica decorrentes do aumento do 

tráfego rodoviário nas zonas circunvizinhas ao aeroporto; 

e) - Não foram tidos em conta os habitats, espécies prioritárias e aves; 

f) - Não foram sequer sopesados os riscos de colisão das aeronaves com aves; 

g) - Não foi tido em conta o aumento significativo das emissões de gases com efeitos de 

estufa, que induz o aquecimento planetário; 

h) - Não foi avaliado o impacto significativo que a projetada extensão da pista sobre o rio 

Tejo terá, não só para as espécies piscícolas, mas também para a própria morfologia 

desse curso de água, designadamente, para a Ilha do Rato; 

i) – Não tiveram em conta fatores, tais como, os riscos sísmicos e a hipótese de tsunami 

e outros riscos extremos; 

j) Não foram devidamente ponderados os efeitos da localização da infraestrutura no local 

em causa com a conservação da natureza, dado que a exiguidade de espaço disponível 

implica a instalação - no lado do rio - das antenas do Localizer dos ILS (Instrument 

Landing System) e das luzes de aproximação em zonas de sapal e salinas; 

k) - A escolha da localização da infraestrutura não está devidamente fundamentada. 

16º - É proposta a realização de estudos técnicos de minimização dos impactes do ruído 

na fase de execução do projeto. 

17º - A AIA propõe um pacote de medidas de minimização e compensação ambiental 

que não eliminam, nem atenuam os impactes negativos que a concretização do projeto põe em 

causa, sendo algumas medidas ilegais e, designadamente, contrárias à Diretiva ―Aves‖ 

(DIRETIVA 2009/147/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 30 de novembro 

de 2009) e à Diretiva ―Habitats‖ (DIRETIVA 92/43/CEE DO CONSELHO, de 21 de maio de 1992) 

e aos artigos 3º nº1 al. c), 7.°-B, n.° 1, e 11.°. n.° 1, als. b) e d), do Decreto-Lei n.° 140/99, de 

24.04 republicado pelo Decreto-Lei n.° 49/2005 de 24.02, que as transpôs para a ordem jurídica 

interna. 

18º - É manifesta a ilegalidade da proposta de DIA e da AIA e do EIA em que se apoia, 

por infração ao disposto no art.° 5°, alíneas a) e b) do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31.10 e 

diretamente do art.° 3.° da DIRETIVA 2011/92/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 
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CONSELHO de 13 de dezembro de 2011 relativa à avaliação dos efeitos de determinados 

projetos públicos e privados no ambiente. 

19º - A DIRETIVA 2001/42/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 

de junho de 2001 relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no 

ambiente, consagra a Avaliação Ambiental Estratégica. 

20º - E, por força do art.° 3.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 232/2007, a opção pela 

construção de um novo aeroporto no Montijo, com o aproveitamento das infraestruturas 

aeronáuticas existentes, devia ter sido precedida de uma Avaliação Ambiental Estratégica, tendo 

em vista apurar qual a melhor opção a tomar: se a construção do aeroporto no local da Base 

Aérea n.° 6 (Montijo), se noutro local. 

21º - Não tendo sido realizada, foi diretamente violado o art.° 4.°, n.° 1, da DIRETIVA 

2001/42/CE, bem como o art.° 3.°, n.° 1, als. a) e b), do Decreto-Lei n.° 232/2007, ilegalidade 

que se comunica à AIA e a proposta de DIA em causa nesta petição. 

22º - Em face do exposto é patente a ilegalidade que atinge transversalmente todos os 

atos que vão do EIA à DIA, passando pela AIA, ilegalidade que contamina irremediavelmente 

todo o projeto do NAL. 

23º - As providências requeridas estão, funcionalmente dependentes do processo 

principal, visando assegurar a utilidade da sentença que aí venha a ser proferida. 

24º - No caso presente, a emissão da DIA representa, simultaneamente, uma situação 

de facto consumado e de produção de prejuízos de difícil reparação. 

25º - Representa uma situação de facto consumado na medida em que a DIA, ainda que 

condicionada nos termos da respetiva proposta, permite à proponente ANA iniciar a 

concretização do projeto. 

26º - O início das obras do projeto do NAL no Montijo acarretará a destruição dos 

habitats. 

27º - Sendo que esses efeitos jamais poderão ser revertidos, implicando a irremediável 

afetação do ecossistema que envolve e que integra a área do NAL no Montijo. 

28º - A proposta de DIA favorável condicionada da entidade Requerida APA foi emitida 

na sequência de um parecer, igualmente favorável condicionado, emitido pela Comissão de 

Avaliação, relativo a uma Avaliação de Impacte Ambiental. 
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29º - Parecer esse, até ao momento, encoberto do público em geral, em clara violação 

do art.° 6.°, n.° 3, alínea b), da DIRETIVA 2011/92/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO, de 13 de dezembro de 2011. 

30º - É manifesta a ilegalidade da proposta de DIA e da AIA e do EIA em que se apoia, 

por infração ao disposto no artº. 5º nº1, alíneas a) e b) do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31.10 

que também decorre da direta violação do art.° 3.° da DIRETIVA 2011/92/UE DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 13 de Dezembro de 2011. 

31º - Não tendo sido realizada a Avaliação Ambiental Estratégica foi diretamente violado 

o art.° 4.°, n.° 1, da DIRETIVA 2001/42/CE, bem como o art.° 3.°, n.° 1, als. a) e b), do Decreto-

Lei n.° 232/2007, ilegalidade que se comunica à AIA e à proposta de DIA em causa nesta 

petição. 

32º - Pelo exposto, não está garantido que os efeitos ambientais maioritários foram 

tomados em consideração durante a elaboração do plano de construção do novo aeroporto de 

Lisboa tendo sido violados os princípios da prevenção e da precaução – princípio da correção na 

fonte do artigo 192º do TRATADO DE FUNCIONAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA (TFUE)  - que 

obrigam à adoção de medidas antecipatórias tal como previsto nos artigos 66º nº1 e 9º, al. e) da 

CRP, princípio, acolhido por algumas leis, como o art.° 3°, n.° 1, alínea f), da Lei da Água ou o 

art.° 4° alíneas e) e f), do Decreto- Lei n.° 142/2008, sobre o Regime de Proteção da Natureza e 

da Biodiversidade. 

33º - O citado princípio tem ainda enfâse na Declaração Ministerial de Bergen sobre o 

desenvolvimento sustentável da Região da Comunidade Europeia, de 1990. 

34º - A primazia do direito do ambiente sobre quaisquer outros resulta, hoje, de forma 

indiscutível, da política ―rumo a uma Europa mais verde e mais sustentável‖. 

35º - O artigo 37º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CFDUE) 

determina que “todas as políticas da União devem integrar um elevado nível de protecção do 

ambiente e a melhoria da sua qualidade, e assegurá-los de acordo com o princípio do 

desenvolvimento sustentável”. 

36º - Com efeito, a presente providência cautelar antecipatória visa conservar a situação 

jurídica e de facto existente, prévia à emissão da DIA, acautelando o efeito útil da ação principal, 

assegurando a permanência do status quo vigente neste momento, concedendo os efeitos 
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práticos que resultariam da procedência da ação, mas sem que eles sejam afetados pelo 

periculum in mora que necessariamente está associado à ação principal. 

37º - Como o Direito interno deve ser interpretado de harmonia com o Direito europeu, 

em face do princípio da primazia deste, justifica-se a intervenção do Tribunal de Justiça da União 

Europeia ao abrigo do disposto no artigo 267.° do TRATADO DE FUNCIONAMENTO DA UNIÃO 

EUROPEIA (TFUE) e o reenvio prejudicial, caso seja efetuada errada interpretação que apenas 

considere lesiva, para efeitos dos artº. 51º nº1 do CPTA, a DIA e não a AIA e a respetiva 

proposta. 

 

A final formula os seguintes pedidos: 

 

a) Ser a presente providência cautelar de suspensão de eficácia do ato administrativo de 

aprovação do AIA (Avaliação de Impacte Ambiental) e consequente proposta de DIA 

(Declaração de Impacte Ambiental) favorável condicionada da ora Requerida APA – 

Agência Portuguesa do Ambiente, IP decretada, por provada, nos termos dos art.°s 

120.° e ss., 128.° do CPTA , com as legais consequências; 

 

b) Ser a presente providência cautelar de intimação para abstenção de condutas 

consubstanciadas na abstenção da emissão do ato administrativo de DIA (Declaração de 

Impacte Ambiental) favorável ou favorável condicionada dos Requeridos APA – Agência 

Portuguesa do Ambiente, IP e Ministério do Ambiente e da Ação Climática, decretada, 

por provada, nos termos dos art.°s 120.° e ss., 128.° do CPTA, com as legais 

consequências; 

 

c) Ser a presente providência cautelar de intimação para abstenção de conduta 

consubstanciadas na abstenção da emissão do ato administrativo de licenciamento do 

Requerido Ministério das Infraestruturas e da Habitação, decretada, por provada, nos 

termos dos art.°s 120.° e ss., 128.° do CPTA , com as legais consequências; e, 

 

d) Ser suscitado o pedido de reenvio prejudicial conforme requerido nos artigos 234º e 

ss., com as legais consequências. 
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Incidentalmente, requereu o decretamento provisório, nos termos do artigo 131º do 

CPTA. 

Juntou 8 documentos e os Estatutos, remeteu para a exibição de reproduções 

cinematográficas e de registos fotográficos conforme endereços eletrónicos indicados, requereu 

prova documental em poder da parte contrária, requereu depoimento de parte do Presidente da 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), arrolou 21 testemunhas tendo invocado o artigo 511º 

nº4 do CPC.  

Cfr. Requerimento Inicial aperfeiçoado de fls. 233 a 336 do SITAF. 

 

* 

 

Foi proferido despacho (sentença) que, designadamente: 

- rejeitou o pedido formulado em a) do requerimento cautelar aperfeiçoado; 

- admitiu liminarmente os pedidos formulados em b), c) e d) do mesmo requerimento; 

- determinou a entrega de cópia do requerimento inicial aperfeiçoado ao Ministério 

Público; 

- indeferiu o pedido de decretamento provisório. Cfr. fls. 352 a 365 do SITAF 

 

* 

 

O anúncio para citação dos Contrainteressados – ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. e 

Outros e dos titulares incertos dos interesses em causa datado de 2020-01-08 foi publicado em 

2020-01-17 nos Jornais Correio da Manhã e Público. Cfr. fls. 370 e 601, 607 e 608 do SITAF. 

 

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática veio apresentar oposição, suscitou a 

exceção da ilegitimidade passiva e secundou a oposição da APA - Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P.. Cfr. fls. 613 a 621 do SITAF. 

 

Em 2020-01-29, tendo sido aprovada a DIA em 2020-01-21 a Requerente veio 

requerer a ampliação/ alteração do pedido para: 
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a) Ser a presente providência cautelar de suspensão de eficácia do ato 

administrativo de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada 

da ora Requerida APA – Agência Portuguesa do Ambiente, IP, de 2020-01-21 

relativa ao projeto do Aeroporto do Montijo e Respetivas Acessibilidades, 

decretada, por provada, nos termos dos art.°s 120.° e ss., 128.° do CPTA , com as 

legais consequências; 

 

b) Ser a presente providência cautelar de intimação para abstenção de conduta 

consubstanciada na abstenção da emissão do ato administrativo de licenciamento 

do Requerido Ministério das Infraestruturas e da Habitação, decretada, por 

provada, nos termos dos art.°s 120.° e ss., 128.° do CPTA , com as legais 

consequências; Cfr. fls. 624 a 627 do SITAF. 

 

A APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. veio apresentar oposição e suscitou 

a inutilidade superveniente da lide e a exceção da irregularidade do mandato dos mandatários 

que propuseram a ação.  

Por impugnação alegou, em resumo: 

1º - A Requerente faz referência a diversos fatores que, no seu entender, não foram 

avaliados no procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, designadamente, as alterações 

climáticas, saúde/ruído e poluição atmosférica, localização, extensão da pista; riscos sísmicos/ 

tsunamis e a impactes do projeto nas aves, que não foram, no seu entender, devidamente 

avaliados, quando essa identificação e descrição consta do próprio Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA), disponibilizado ao público desde 2019-07-28. 

2º - Concluída a análise técnica do EIA, a Comissão de Avaliação (CA) emitiu o seu 

parecer final, acessível para download no link http://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3280 na 

linha "documentos" surgindo com o nome "Parecer comissão de avaliação".  

3º - A maioria das preocupações manifestadas no quadro da consulta pública coincidem 

com as principais temáticas abordadas e ponderadas pela CA encontrando, na sua 

generalidade, reflexo no vasto conjunto de condições e medidas impostas para desenvolvimento 

do projeto e minimização e compensação dos respetivos impactes ambientais. 
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4º - Todos os projetos sujeitos ao regime de AIA são suscetíveis de ter impactes 

negativos, motivo pelo que é necessário e essencial identificar os impactes negativos de cada 

projeto, por fator ambiental, como sucedeu no procedimento de AIA n.° 3280. 

5º - Na sequência do que foram definidas as medidas destinadas a evitar tais impactes 

e, não sendo possível ou viável evitar tais impactes, foram definidas as medidas destinadas a 

minimizá-los e, quanto aos impactes cuja minimização não se mostrou possível, foram definidas 

as medidas destinadas a compensá-los. 

6º - Por fim, foram ainda exigidos Planos de Monitorização que permitam a verificação a 

posteriori da eficácia das medidas adotadas. 

7º - Do que resulta não ter ocorrido qualquer a violação: 

- do artigo 6º, nº3 alínea b) da Diretiva 2011/92/EU, de 13/12, relativa à avaliação dos 

efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente; 

- do artigo 5º, alínea a) e b) do RJAIA e alegada violação do artigo 3º da Diretiva 

2011/92/EU, de 13/12, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e 

privados no ambiente; 

- do artigo 3º, nº1 al. a) e b) do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, diploma que 

aprovou o Regime da Avaliação Ambiental Estratégica e alegada violação do artigo 4º, nº1 da 

Diretiva 2001/42/CE, relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no 

ambiente; 

- do princípio da prevenção e da precaução. 

Conclui que os objetivos da avaliação de impacte ambiental foram cumpridos no âmbito 

do procedimento de AIA em causa nos presentes autos. Cfr. fls. 636 a 675 do SITAF. 

 

O Ministério das Infraestruturas e Habitação veio apresentar oposição suscitou a 

inutilidade superveniente da lide e defendeu-se por impugnação.  

 

Alegou que: 

1º - O que está em causa não é a construção do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), mas 

antes uma solução alternativa proposta pela ANA: a construção de um aeroporto complementar 

ao Aeroporto Humberto Delgado. 
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2º - A decisão de licenciamento do aeroporto complementar não será tomada sem que 

as necessárias aprovações ambientais sejam obtidas e que o Estado aprove a proposta 

apresentada pela ANA. 

3º - A Requerente aponta várias ilegalidades ao processo de AIA e à proposta de DIA. 

4º - A identificação destas ilegalidades destina-se a fundamentar o pedido de suspensão 

da eficácia do ato administrativo de AIA e da proposta de DIA, pedido que foi liminarmente 

rejeitado pelo Tribunal, tendo em conta que a AIA e a proposta de DIA não são atos 

impugnáveis, nos termos do artigo 51.° do CPTA. 

5º - Nestes termos, toda a argumentação da Requerente relativa às ilegalidades da AIA 

e da proposta de DIA - bem como o pedido de reenvio prejudicial e respetiva fundamentação 

constante dos artigos 104.° e 295.° a 306.° do requerimento - fica prejudicada pela decisão já 

tomada pelo Tribunal. 

6º - Adicionalmente, o pedido de reenvio prejudicial fica prejudicado pela emissão da DIA 

no passado dia 21 de janeiro, sendo, agora, inútil analisar a lesividade e a impugnabilidade do 

procedimento de AIA e da proposta de DIA. 

7º - Caso não se entenda nos termos referidos no artigo 34.° da presente oposição - o 

que só por mera hipótese e dever de patrocínio se admite - sempre se dirá que, embora não 

caiba ao Requerido pronunciar-se sobre eventuais ilegalidades de um procedimento que não é 

da sua responsabilidade, mas sim da APA, da análise das alegações da Requerente e da DIA 

entretanto publicada, pode concluir-se que a Requerente não demonstra essas mesmas 

ilegalidades. Mas vejamos uma a uma. 

8º - Da alegada violação das alíneas a) e b) do n.° 1 do art.° 5.° do Decreto-Lei n.° 151-

B/2013 ("Regime de AIA‖) e artigo 3.°, da Diretiva 2011/92/EU, por falta de consideração de 

impactos/fatores relevantes;  

9º - A Requerente alega que não foram tidos em consideração todos os impactes 

ambientais e outros fatores relevantes, nomeadamente: 

(1) alterações climáticas e aumento do nível do mar; 

(2) impacto no ruído; 

(3) impacto no descanso/sono; 

(4) diminuição da qualidade do ar; 

(5) aumento das emissões de gases com efeitos de estufa; 
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(6) habitats/aves selvagens; 

(7) risco de colisão dos aviões com as aves; 

(8) impacto da extensão da pista; 

(9) impacto nas infraestruturas existentes; 

(10) risco sísmico e de tsunami; e 

(11) impacto nas aves. 

10º - Porém, do parecer da Comissão de Avaliação, disponível em 

http://siaia.apambiente.pt/AIA. aspx?ID=3280 e da DIA resulta que se tiveram em conta os 

impactes/fatores que a Requerente alega não terem sido considerados.  

11º - A Requerente não carreia para os presentes autos - no que respeita ao Requerido 

e à providência cautelar que é requerida contra si - factos concretos que sustentem uma situação 

de risco real e efetivo de se produzir uma situação de facto consumado lesiva dos direitos e 

interesses da Requerente antes de proferida uma decisão na ação principal. 

12º - E nem o poderia fazer porquanto não se afigura possível demonstrar um “fundado 

receio da constituição de uma situação de facto consumado” resultante do ato que a Requerente 

pretende que o ora Requerido se abstenha de praticar pela simples razão que a prática de tal ato 

não está iminente. 

13º - Na verdade, a consideração de todos os atos e procedimentos que há a cumprir 

até que a construção do aeroporto complementar do Montijo possa iniciar-se fazem com que não 

possa demonstrar-se que, na presente data, exista um fundado receio de constituição de uma 

situação de facto consumado decorrente de ato a praticar pelo Requerido de forma iminente e 

que importaria evitar através da providência que é requerida contra o Requerido. 

14º - Desde logo, há que atender ao previsto no Contrato de Concessão, do qual resulta 

que terá de existir um acordo que regule os termos e condições do desenvolvimento e 

concretização do aeroporto complementar do Montijo no contexto da concessão existente, em 

particular, a sua concepção, construção, financiamento e exploração. 

15º - Para além deste acordo, a construção e abertura do aeroporto complementar do 

Montijo dependem de outros atos e procedimentos, designadamente: 

a) conclusão do procedimento de avaliação da conformidade ambiental do projeto; 

b) consulta dos municípios competentes relativamente à viabilidade e condições de 

construção do aeroporto complementar do Montijo e das acessibilidades rodoviárias; e 
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c) intervenção da Autoridade Nacional de Aviação Civil, I.P. ("ANAC") através da 

emissão de parecer prévio relativo à viabilidade do projeto, da aprovação do projeto de execução 

e da certificação do aeroporto previamente à sua entrada em exploração. 

16º - Com efeito, nos termos do disposto no artigo 22.°, n.° 1, do Regime de AIA, o ato 

de licenciamento de um projeto só pode ser emitido: 

(a) no caso de projetos sujeitos a AIA em fase de projeto de execução, após a 

notificação da DIA, favorável ou favorável condicionada, ou após o deferimento tácito da 

DIA; 

(b) no caso de projetos sujeitos a AIA em fase de estudo prévio ou anteprojeto, após 

notificação da decisão favorável sobre a conformidade ambiental do projeto de execução 

ou após o deferimento tácito da conformidade ambiental do projeto de execução. 

17º - O projeto do aeroporto complementar do Montijo é um projeto referido na alínea (b) 

do artigo anterior, pelo que o respetivo projeto de execução ficará, no futuro, sujeito à verificação 

de conformidade ambiental com a DIA. 

18º - Para este efeito, e após a emissão da DIA, o proponente deverá apresentar o 

projeto de execução, acompanhado do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 

Execução ("RECAPE"), à entidade licenciadora ou competente para a autorização do projeto ou 

diretamente à autoridade de AIA. 

19º - A decisão sobre a conformidade ambiental do projeto de execução é emitida pela 

autoridade de AIA no prazo de 50 dias, a contar da data em que tenha sido recebido o projeto de 

execução e o RECAPE apresentados pelo proponente, tendo em conta os pareceres técnicos 

emitidos e o relatório da consulta pública e é notificada à entidade licenciadora ou competente 

para a autorização e ao proponente. 

20º - Só, então, poderá o projeto do aeroporto complementar do Montijo ser licenciado 

ou autorizado, em conformidade com o disposto no já referido artigo 22.°, n.° 1, do Regime de 

AIA. 

21º- Os atos praticados com desrespeito pelo disposto no artigo 22.° n.° 1 e 2 do 

Regime de AIA são nulos (cf. n.° 3 do mesmo artigo). 

22º - Conforme já foi referido, a DIA do projeto do aeroporto complementar do Montijo foi 

emitida no passado dia 21 de janeiro de 2020. 
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23º - Pelo que só agora, emitida que está a DIA, poderá o promotor do projeto dar 

seguimento, se e quando assim o entender, ao procedimento de avaliação da conformidade 

ambiental do respetivo projeto de execução, para o que dispõe de um prazo de 4 anos (cf. artigo 

23.°, n.° 4, do Regime de AIA). 

24º - Nestes termos, não pode afirmar-se, como pretende a Requerente, que "quando a 

decisão definitiva for proferida já todos os efeitos negativos que da construção do NAL resultam 

para o meio ambiente se terão produzido ou que "quando for proferida a decisão definitiva já 

estará, ou muito perto de o ser, construído o NAL no Montijo” porquanto, conforme resulta do 

exposto, há vários procedimentos administrativos a cumprir até que chegue o momento de 

licenciar o aeroporto complementar do Montijo e até que as obras de construção do aeroporto 

complementar do Montijo possam iniciar-se. 

25º - Nem o licenciamento, nem a construção do aeroporto complementar do Montijo 

estão iminentes. 

26º - A Requerente não alega, nem demonstra, a existência de um "fundado receio da 

constituição de uma situação de facto consumado" resultante do ato que a Requerente pretende 

que o ora Requerido se abstenha de praticar, conforme é exigido pelo n.° 1 do artigo 120.° do 

CPTA para que possa ser concedida a providência cautelar requerida contra o Requerido. 

27º - Não têm cabimento no âmbito de uma providência cautelar antecipatória de 

intimação para abstenção de conduta, nem devem ser analisadas pelo Tribunal, as violações de 

lei alegadas pela Requerente nos artigos 239.° a 270.° do seu requerimento e que 

correspondem, de forma mais sintética, às violações de lei igualmente invocadas nos artigos 

122.° a 194.° do requerimento. 

28º - Por outro lado, sempre se dirá que não é demonstrada pela Requerente, ainda que 

de modo perfunctório, a viabilidade da ação principal destinada a condenar o Requerido a não 

emitir o ''licenciamento”. 

29º - A viabilidade de uma ação principal de natureza inibitória depende do 

preenchimento de pressupostos especialmente exigentes e que são os seguintes: 

(a) interesse processual para a propositura de uma ação de condenação à não emissão de 

um ato administrativo concretizado na existência de um fundado receio de que a 

Administração possa vir a adotar uma conduta lesiva; e 

(b) a ação deve constituir, em função do circunstancialismo do caso concreto, o meio 
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processual indicado, por proporcionar uma tutela que não poderia ser obtida através das 

formas de tutela reativa, designadamente a impugnação de atos administrativos. 

30º - No âmbito do procedimento de AIA foi já efetuada uma ponderação dos interesses 

em presença no projeto do aeroporto complementar do Montijo e que, em resultado dessa 

ponderação, foi emitida a DIA.  

31º - Numa abordagem conservadora, e considerando a migração de passageiros do 

aeroporto Humberto Delgado, é esperado que a procura do aeroporto complementar do Montijo 

evolua de cerca de 7,8 milhões de passageiros, no primeiro ano de exploração, até os 17,4 

milhões de passageiros, no final da concessão, estimando-se que o projeto possua uma 

capacidade de geração de 10.000 a 24.000 empregos diretos e indiretos. 

32º - Os impactos económicos do projeto podem também ser analisados numa outra 

perspetiva: através da avaliação dos prejuízos para a economia portuguesa do adiamento do 

projeto em resultado do decretamento da providência cautelar. 

33º - Só no sector do turismo, o adiamento da entrada em operação do aeroporto do 

Montijo por um único ano poderá implicar de €155,5 a €693 milhões de perda de receitas locais, 

de €448,9 a €2.002 milhões de perda de exportações e de €154,4 até €688 milhões de perda de 

receita fiscal para o Estado. 

34º - Deste modo, o valor estimado total anual dos prejuízos ascende de €760 a €3.386 

milhões, por ano, o que implica um valor diário estimado de €2,1 a €9,2 milhões. 

35º - Ficam assim demonstrados os prejuízos que resultariam do decretamento da 

providência. 

Conclui pela total improcedência do pedido formulado pelo Requerente de decretamento 

de providência cautelar de intimação para abstenção de conduta, por não provado, com a 

consequente absolvição do pedido formulado contra o ora Requerido. Cfr. fls. 680 a 726 do 

SITAF 

 

* 

 

A APA veio pronunciar-se sobre o pedido de alteração/ampliação do pedido no sentido 

da sua não aceitação. Cfr. fls. 736 a 741 do SITAF. 
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O Ministério das Infraestruturas e Habitação pronunciou-se pela não admissão do pedido 

de substituição do pedido cautelar e de alterações do requerimento inicial. Cfr. fls. 743 a 747 do 

SITAF: 

 

* 

 

Foi proferida sentença que, designadamente: 

a) julgou extinta a instância por impossibilidade superveniente da lide 

relativamente aos pedidos formulados nas alíneas b) e d) do requerimento cautelar 

(aperfeiçoado); 

b) admitiu a requerida alteração/ampliação do pedido à providência cautelar de 

suspensão de eficácia da DIA favorável condicionada emitida pela APA – AGÊNCIA 

PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P. de 2020-01-21, relativa ao «projeto do Aeroporto do 

Montijo e Respetivas Acessibilidades»; 

c) condenou a Requerente e as ER em custas, fixando a taxa de justiça em 4UC, a 

suportar em partes iguais (sem prejuízo da isenção de custas de que a Requerente 

beneficia). 

 

Na mesma data, foi proferido despacho que determinou: 

I. O cumprimento do disposto no artigo 128º nº1 do CPTA; 

II. A notificação da APA para a apresentação de resposta; 

III. A publicação de anúncio, pelo mesmo meio do ato, para a notificação dos 

Contrainteressados; 

IV. A publicação de anúncio em dois jornais diários para os titulares de interesses 

contrapostos poderem intervir no processo cautelar a título principal; 

V. A determinação da Requerente a promover a publicitação do anúncio em dois jornais 

diários. Cfr. fls. 749 a 765 do SITAF. 

 

* 
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A APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. veio apresentar resolução 

fundamentada. Cfr. fls. 785 a 794 do SITAF. 

 

* 

 

A ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. veio requerer a sua constituição como 

Contrainteressada. Cfr. fls. 799 a 800. 

 

* 

 

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática relativamente ao pedido de 

alteração/ampliação veio apresentar resposta e reiterou a exceção da ilegitimidade passiva. Cfr. 

fls. 805 a 807 do SITAF. 

 

* 

Os segundos anúncios foram publicados em 2020-03-12 e em 2020-03-13 e em       

2020-05-13 e 2020-0-14 respetivamente nos Jornais Correio da Manhã e Público Cfr. fls. 820, 

831, 832, 847, 848 do SITAF. 

 

* 

 

A Agência Portuguesa do Ambiente veio comunicar a publicação do anúncio e respetiva 

hiperligação. Cfr. fls. 865, 866 e 891-892 do SITAF. 

 

* 

 

A Requerente apresentou resposta à exceção da ilegitimidade suscitada pelo Ministério 

do Ambiente e da Ação Climática. Cfr. fls. 835 a 841 do SITAF. 

 

* 
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A ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. veio de novo requerer a sua constituição como 

Contrainteressada. Cfr. fls. 904 do SITAF. 

 

* 

 

Foi proferido despacho que admitiu a ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. como 

Contrainteressada e determinou a sua citação. Cfr. fls. 910 a 911 do SITAF. 

 

* 

 

A Requerente veio apresentar requerimento a interpor «incidente de declaração de 

ineficácia dos actos de execução indevida e de resposta à resolução fundamentada» e 

pedido de reenvio prejudicial. Cfr. fls. 922 a 965 do SITAF. 

 

A Agência Portuguesa do Ambiente apresentou resposta ao incidente. Cfr. fls. 975 a 987 

do SITAF. 

 

A ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. apresentou resposta ao incidente. Cfr. fls. 990 a 

994 do SITAF. 

 

O Ministério das Infraestruturas e Habitação apresentou resposta ao incidente. Cfr. fls. 

997 a 1007 do SITAF. 

 

* 

 

A Contrainteressada ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. apresentou oposição ao 

requerimento cautelar e suscitou a exceção da irregularidade do mandato e a improcedência da 

providência cautelar.  

 

Alegou em resumo que: 
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1º - A Requerente apenas faz afirmações sem qualquer tipo de prova e sem fundamento 

legal. 

2º - Para além disso, não estamos perante uma situação de difícil reparação, sendo que 

tudo o que foi previsto na DIA - tendo por base o EIA - encontra-se em conformidade com lei e 

dos parâmetros requeridos, dando ampla margem de adaptação em função do que a realidade 

das obras e da fase de exploração vier a apresentar. 

3º - A Requerente tem de provar a probabilidade de procedência dos vícios e que a DIA 

será anulada ou nula, o que manifestamente não faz. 

4º - Também tem de provar a existência do perigo de dano específico, uma vez que em 

sede de Requerimento Inicial a mesma apenas destaca insuficiências da DIA. 

5º - Embora a Requerente, alegue que não foram tidos em conta o carácter irreversível 

dos principais impactos, no entanto, não elabora nenhum elenco para descrever tais impactos, 

nem faz prova da sua existência, ficando assim a Contrainteressada sem saber a quais impactos 

de carácter irreversível se refere a Requerente. 

6º - Para além disso, destaca a violação do artigo 3.° da Diretiva 2011/92/UE, embora 

esteja contido no EIA e na DIA que todos os requisitos que a Diretiva impõe foram analisados. 

7º - Para além disso, quanto à mesma Diretiva, invoca a Requerente que foi também 

violado o artigo 6.°, no entanto, fá-lo sem qualquer tipo de justificação, deixando a 

Contrainteressada sem perceber qual será o intuito e o objetivo de tal invocação. 

8º - Quanto ao Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, invoca a Requerente a 

violação do artigo 5.°, pois, considera que as medidas de compensação não evitam os impactos, 

dado que não se pode transferir fisicamente o habitat, sendo assim ilegais. 

9º - A este respeito a Contrainteressada já demonstrou que tais medidas de 

compensação não são ilegais, tanto que são permitidas e previstas para tentar colmatar os 

impactos, com o objetivo de minimizar e não de eliminar por completo.  

10º - Refere ainda a Requerente a violação ao princípio da prevenção e precaução, o 

que não acontece, tendo em contas as medidas de compensação previstas na DIA e no EIA, 

com o objetivo de precaução e prevenção para com os impactos. 

11º - A Requerente considera ainda a ponderação dos interesses em presença segundo 

critérios de proporcionalidade; quanto a este aspeto idealiza que não foram ponderados todos os 
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elementos relevantes e que a proteção do ambiente deveria ocorrer em primeiro lugar, o que 

alegadamente não ocorreu no caso concreto. 

12º - Quanto a este requisito, refira-se que a DIA e o próprio EIA apenas se baseiam nos 

interesses ambientais: a avaliação é uma avaliação ambiental, sendo o que mais importante aqui 

se sopesa. 

13º - Sendo assim, não se percebe a razão pela qual considera a Requerente que não 

foi dada primazia aos interesses ambientais, quando tudo na DIA se reflete em interesses 

ambientais. 

14º - É nessa situação que erra a Requerente quando defende que os interesses do 

ambiente não tiveram aqui primazia. 

15º - Mas erra também pelo seguinte: o que interessa aqui é comparar (i) os danos que a 

Requerente assumirá face à recusa da providência com (ii) os danos para as Requeridas e 

Contrainteressadas caso a providência seja decretada. 

16º - Ora, manifestamente será muito mais prejudicial ao interesse público a adoção da 

providência do que será para a Requerente a sua recusa. 

17º - Todas as questões levantadas são ainda passíveis de melhoria em fases 

subsequentes do procedimento, quer por altura do RECAPE, quer em fase de obra, quer, 

finalmente, em fase de exploração. 

18º - Nenhum dos alegados danos será definitivo. 

19º - Já quanto à Contrainteressada não pode dizer-se o mesmo: se a providência fosse 

decretada, até ser proferida a decisão da ação principal e transitar em julgado, passariam não 

menos que 4 ou 5 anos. 

20º - A suspensão de eficácia da DIA impediria, direta e imediatamente a construção do 

aeroporto, por ser um seu pressuposto fundamental. 

21º - Ora, como bem consta da Resolução Fundamentada apresentada pela APA, para a 

qual se remete, a não construção do aeroporto implica a perda de milhares de passageiros 

anuais, com a consequente perda de milhões de euros por ano com receitas que esses 

passageiros iriam deixar em Portugal. 

22º - Ou seja, por um lado, temos o interesse de uma associação privada - com 

interesses nobres, não se nega - por outro temos o interesse público na sua dimensão máxima: 

a construção do novo aeroporto significará um aumento muito significativo de postos de trabalho 
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diretos e indiretos, e poderá ajudar o setor do turismo a recuperar o peso que tinha até há 

poucos meses. 

23º - Acresce que aquilo que a Requerente pretende evitar de algum modo já se 

encontra a acontecer: este novo aeroporto civil resultará da ampliação e melhoria de uma base 

aérea militar. 

24º - Pelo que seria claramente desproporcional suspender a eficácia de uma decisão 

fundamental de um processo complexo que leva à construção de um aeroporto, em função de 

umas preocupações ambientais da Requerente, claramente integráveis nesta fase do projeto 

(isto se se entendesse que os seus argumentos eram válidos, o que não é o caso). 

Conclui que deverá ser julgada totalmente procedente, por provada, a exceção dilatória 

da irregularidade do mandato, devendo ser, em consequência, as Requeridas absolvidas da 

instância; 

Se assim não se entender, deve o processo cautelar ser julgado totalmente 

improcedente, por não provado, mantendo-se plenamente eficaz a DIA proferida pela APA em 21 

de janeiro de 2020, com todas as consequências legais. Cfr. fls. 1010 a 1039 do SITAF. 

Arrolou testemunhas. 

 

* 

 

A Requerente veio apresentar pronuncia em relação às respostas do incidente 

suscitado. Cfr. fls. 1054 a 1061 do SITAF. 

 

A Requerente apresentou resposta à exceção da irregularidade do mandato suscitada 

pela Contrainteressada ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. Cfr. fls. 1064 a 1070 do SITAF. 

 

* 

 

Foi proferido despacho que decidiu o incidente de declaração de ineficácia de atos 

de execução indevida, procedendo ao seu indeferimento bem como relativamente ao 

pedido de reenvio prejudicial nele formulado. Cfr. fls. 1072 a 1082 do SITAF. 
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* 

 

Foram proferidos despachos para pagamento de despesas com anúncios publicados 

pela Requerente. Cfr. fls. 1180-1181; 1205-1206; 1214 do SITAF. 

 

* 

 

Fixa-se o valor em €30.000,01 (trinta mil euros e um cêntimo). Cfr. artigo 306º do CPC 

ex vi do artigo 1º e artigos 34º nºs 1 e 2 do CPTA. 

 

* 

 

2 – As questões a decidir são as seguintes: 

 

2.1 – Da exceção dilatória de irregularidade de mandato judicial por parte dos 

mandatários que propuseram a ação. 

2. 2 – Da exceção da ilegitimidade passiva do Ministério do Ambiente e da Ação 

Climática. 

2.3 – Da verificação dos requisitos previstos no artigo 120º do CPTA relativamente às 

providências cautelares: 

 

a) Da suspensão de eficácia do ato administrativo de Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA) favorável condicionada da ora Requerida APA – Agência Portuguesa do Ambiente, 

IP, de 2020-01-21 relativa ao projeto do Aeroporto do Montijo e Respetivas 

Acessibilidades; 

 

b) Da intimação para abstenção de conduta consubstanciada na abstenção da emissão 

do ato administrativo de licenciamento do Requerido Ministério das Infraestruturas e da 

Habitação.  

 

* 
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3 - São os seguintes os factos indiciariamente provados e as ocorrências processuais 

relevantes para decisão que resultam de acordo nos articulados, da prova documental junta aos 

autos pelas partes e da disponível no site da APA, que se dá por reproduzida: 

 

A – Em 2012-12-14, o Estado Português e a ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. 
celebraram um “CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO AEROPORTUÁRIO 
NOS AEROPORTOS SITUADOS EM PORTUGAL CONTINENTAL E NA REGIÃO 
AUTÓNOMA DO AÇORES”, do qual consta, por extrato: 
 

«(…) CAPÍTULO I 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.DEFINIÇÕES 
(…) 
Alternativa do Concedente para o NAL: tem o significado que lhe é atribuído pela Cláusula 51.1; 
Alternativa da Concessionária para o NAL: tem o significado que lhe é atribuído pela Cláusula 
42.3; 
(…) 
Autoridade Reguladora: o Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P. (ANAC); 
Autorizações Necessárias: todas as autorizações, licenças, permissões, consentimentos, 
aprovações e outros atos conexos (normativos ou administrativos) necessários ao cumprimento 
das obrigações da Concessionária previstas no presente Contrato de Concessão, quer sejam 
legalmente estabelecidos, exigidos pelo Concedente ou decorrentes de direitos de terceiros; 
(…) 
Aprovação Final do NAL: tem o significado que lhe é atribuído pela Cláusula 48.1; 
Aprovação Provisória do Concedente: tem o significado que lhe é atribuído pela Cláusula 47.2; 
(…) 
Candidatura ao NAL: os relatórios e propostas submetidos pela Concessionária ao Concedente a 
respeito da proposta de desenvolvimento do NAL, de acordo com o disposto na Cláusula 46; 
(…) 
Fator de Capacidade: qualquer um dos seguintes fatores no Aeroporto da Portela: 
(a) total anual de Passageiros superior a vinte e dois milhões (22.000.000); 
(b) total anual de movimentos de tráfego aéreo comercial superior a centoe oitenta e cinco 
mil (185.000); 
(c) total de Passageiros de Terminal no trigésimo (30) dia útil dos doze (12) meses 

antecedentes, superior a oitenta mil (80.000); 
(d) total anual de movimentos de tráfego aéreo comercial no trigésimo (30) dia útil 

do ano, superior a quinhentos e oitenta (580), conforme identificados pelo 
Estudo Anual de Capacidade, ou 

(e) Classificação do Aeroporto da Portela com o pior desempenho, por “Média de Atrasos 
Por Partida” ("Average Delay per Departure”), de vinte aeroportos da União Europeia, 
por duas vezes consecutivas no relatório anual da Eurocontrol ("Eurocontrol".v Central 
Office of Delay Analysis" (CODA)); 
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(…)  
NAL: o novo aeroporto para Lisboa que o Concedente poderá pretender desenvolver para 
substituir o Aeroporto da Portela, o qual, após o Termo da Opção inclui a Alternativa do 
Concedente para o NAL; 
(…)  
Prazo da Concessão: o prazo compreendido entre a Data da Assinatura e qualquer das 
seguintes datas, consoante a que se verificar primeiro: 

(a) a data em que se completem cinquenta (50) anos a contar da Data da Assinatura, 
acrescidos das prorrogações acordadas ou determinadas nos termos previstos no 
presente Contrato de Concessão ou na Lei; ou 

(b) a data em que o presente Contrato de Concessão se extinga de acordo com o 
estabelecido no respetivo clausulado ou na Lei; 

(…) 
2.LEI APLICÁVEL 
 
2.1 O presente Contrato de Concessão, incluindo os respetivos anexos, está sujeito à lei 
portuguesa, designadamente ao “Decreto-Lei sectorial”, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 
254/2012, de 28 de novembro, e ao Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto- Lei 
n.° 18/2008, de 29 de janeiro. 
2.2 A Concessionária deve assegurar o cumprimento da regulamentação emitida pela 
Autoridade Reguladora, relativa às atividades e serviços compreendidos no presente Contrato 
de Concessão. 
2.3 O presente Contrato de Concessão está igualmente sujeito às normas de Direito 
Internacional e da União Europeia aplicáveis, especialmente, às Diretivas e Regulamentos 
comunitários relativos aos Aeroportos que, em concreto, digam respeito ao mercado interno, à 
prestação de serviços e à atribuição de licenças, aos direitos dos Passageiros, à segurança 
aérea, ao céu único e ao controlo de tráfego aéreo, à proteção do ambiente, às taxas 
aeroportuárias, à proteção da aviação, entre outros. 
(…) 
CAPÍTULO XI 
NOVO AEROPORTO DE LISBOA 
 
42 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM RELAÇÃO AO AEROPORTO DA PORTELA 
 
42.1 A Concessionária deve envidar os melhores esforços para maximizar a capacidade 
operacional das Infraestruturas Aeroportuárias do Aeroporto da Portela até à abertura do NAL. 
42.2 O Concedente deve envidar esforços razoáveis para assegurar que todas as Entidades 
Públicas têm recursos e competências adequados para colaborar com a Concessionária, 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. 
42.3 Até à celebração pelo Concedente de acordos vinculativos para o desenvolvimento do NAL, 
a Concessionária deve envidar esforços razoáveis no sentido de apurar o seguinte: 
(a) se o aumento da capacidade operacional existente das Infraestruturas Aeroportuárias do 

Aeroporto da Portela, ou 
(b) se o desenvolvimento de locais alternativos ou das infraestruturas existentes para fazer 

face ao crescimento esperado da procura para a uma maior capacidade das 
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Infraestruturas Aeroportuárias na zona de Lisboa, 
se afiguram alternativas mais eficientes e menos dispendiosas para o Concedente do que o 
desenvolvimento do NAL {Alternativa da Concessionária para o NAL). A Concessionária pode 
submeter propostas ao Concedente, para este efeito, na modalidade de propostas de 
Modificação da Concessionária. 
 
43. MANUTENÇÃO DO(S) LOCAL(IS) 
43.1 A partir da Data da Assinatura e até à data da entrega da Candidatura ao NAL de acordo 
com o disposto na Cláusula 46, o Concedente deve envidar esforços razoáveis para identificar 
quaisquer locais, situados na área de Lisboa, que considere adequados para o desenvolvimento 
do NAL, notificando, se for caso disso, a Concessionária. 
43.2 O Concedente deve, nos limites da Lei aplicável, envidar esforços razoáveis para preservar 
a manutenção de, no máximo, dois dos locais indicados para o desenvolvimento do NAL nos 
termos do número anterior. 
 
44 INÍCIO DAS NEGOCIAÇÕES DO NAL 

44.1 A Concessionária obriga-se a realizar um Estudo Anual de Capacidade das Infraestruturas 
Aeroportuárias da Portela, no prazo de noventa (90) dias a contar de cada ano transcorrido 
sobre a Data da Assinatura. 
44.2 A verificação de três (3) ou mais Fatores de Capacidade, no mesmo Ano da Concessão, 
constitui a Concessionária na obrigação de informar o Concedente de que ocorreu um Fator de 
Desencadeamento. 
 
45RELATÓRIO INICIAL (“HIGH LEVEL ASSUMPTION REPOR‖') E INÍCIO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA 

OPÇÃO 
(…) 
45.4 Caso a Concessionária considere que as Especificações Mínimas para o NAL não são, à 
data, a solução mais eficiente para o desenvolvimento da capacidade aeroportuária para a área 
de Lisboa, pode justificadamente e em acréscimo ao Relatório Inicial (―High Level Assumption 
Report ”) elaborado de acordo com a Cláusula 45.3: 
(a) propor um relatório inicial (“high level assumption report”) alternativo, com base em 

especificações alternativas para o NAL; e/ou 
(b) propor um relatório inicial (―high levei assumption report‖) alternativo para uma 

Alternativa da Concessionária para o NAL, desde que demonstre que não é provável 
que ocorra um Fator de Desencadeamento no Aeroporto da Portela, no prazo mínimo 
de dez (10) anos a contar da conclusão da Alternativa da Concessionária para o NAL, 

no pressuposto de que qualquer dos indicados relatórios iniciais alternativos seja apresentado no 
prazo de seis (6) meses estabelecido para o Relatório Inicial (―High Levei Assumption Report ‖) 
previsto no número anterior. 
 
45.5 No prazo de trinta (30) dias a contar da receção do Relatório Inicial (―High Level Assumption 
Report ”) e de qualquer outro relatório inicial alternativo, o Concedente deve: 
(a) confirmar por escrito à Concessionária se pretende que esta prepare a Candidatura ao 

NAL (Data de Início do Período de Exercício da Opção); ou 
(b) solicitar por escrito à Concessionária que apresente uma Modificação da Concessionária 

para implementar uma Alternativa da Concessionária para o NAL, proposta ao abrigo da 
Cláusula 45.4 (b). 

(…) 
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46. CANDIDATURA AO NAL 
46.1Sem prejuízo dos prazos parciais previstos no presente número, a Concessionária deve 
preparar e apresentar (a expensas suas) ao Concedente, a Candidatura ao NAL, no prazo de 
trinta e seis (36) meses a contar da Data de Início do Período de Exercício da Opção. 
 
A Candidatura ao NAL deve compreender o seguinte: 
(a) um Relatório das Consultas (“Stakeholder Comultation Report”) que inclua os principais 
comentários dos cinco (5) maiores operadores aéreos e de outras partes interessadas 
(notificadas à Concessionária pelo Concedente) e das Entidades Públicas sobre: (i) o local que 
preferem para o NAL, (ii) as principais especificações para o NAL e (iii) os níveis das Taxas 
Aeroportuárias. O Relatório das Consultas deve ser apresentado no prazo de seis (6) meses a 
contar da Data de Início do Período de Exercício da Opção. 
(b) Relatório sobre o Local Selecionado e um Estudo de Impacte Ambiental (“Site Selection 
Report & Environmental Impact Survey”) que inclua a justificação do local proposto e uma 
síntese do impacte ambiental negativo passível de resultar do desenvolvimento, o qual deve ser 
apresentado no prazo de doze (12) meses a contar da Data de Início do Período de Exercício da 
Opção. 
(…) 
46.2 O Concedente obriga-se a envidar esforços razoáveis, nos limites da Lei aplicável, para 
assegurar que, até ao Termo da Opção, não são atribuídas quaisquer licenças ou autorizações a 
terceiros para o local selecionado para o NAL (conforme identificado no Relatório Inicial que é 
parte integrante da Candidatura ao NAL)  
(…) 
51FRUSTRAÇÃO DO ACORDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO NAL 

51.1A partir do Termo da Opção, o Concedente constitui-se no direito de celebrar, a qualquer 
momento, acordos para aumentar a capacidade aeroportuária na zona de Lisboa {Alternativa do 
Concedente para o NAL) que podem incluir a contratação de uma ou mais entidades terceiras 
para a conceção, construção, financiamento e exploração da Alternativa do Concedente para o 
NAL. A Alternativa do Concedente para o NAL pode ser desenvolvida de acordo com as 
especificações que o Concedente repute necessárias. Na data em que o Concedente decidir 
desenvolver a Alternativa do Concedente para o NAL, deverá notificar por escrito a 
Concessionária dessa sua intenção, podendo ainda resolver o presente Contrato de Concessão. 

51.2Caso o Concedente decida não resolver o presente Contrato de Concessão, nos termos da 
Cláusula 51.1 e sem prejuízo do disposto na Cláusula 51.4, a Concessionária deve continuar a 
explorar o Aeroporto da Portela, de acordo com as obrigações previstas na Cláusula 42, até o 
Concedente (ou uma entidade terceira adjudicada pelo Concedente) iniciar a exploração da 
Alternativa do Concedente para o NAL. 
(…)»  
- Artigo 6º do Requerimento Inicial e Artigos 17º, 18º (2ª Parte), 20º e 22º  da Oposição do MIH – 
Cfr. https://www.anac.pt/SiteCollectionDocuments/noticias/2013/Contrato%20de%20Concessao. 
pdf . designadamente, Pág. 14, 47, 48 do Contrato de Concessão que se dá por integralmente 
reproduzido. 
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B - Em 2013-02-21 foi celebrado entre a Parpública e a Vinci o acordo de venda de 

ações da ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.. – Artigo 7º do Requerimento Inicial e Artigo 18º 

(1ª Parte) da Oposição do MIH. 

 

C – Em 2017-02-15, foi celebrado entre o Estado Português e a ANA – Aeroportos de 

Portugal, S.A. um memorando de entendimento (MdE) que formaliza a intenção da ANA de 

apresentar uma proposta alternativa ao NAL. – Artigo 8º do Requerimento Inicial e Artigos 24º e 

25º da Oposição do MIH 

 

D - Em 2017-03-16 foi divulgada notícia com o seguinte titulo: «Tamanho da pista da 

base do Montijo é insuficiente para descolagem de aviões grandes». – Artigo 146º do 

Requerimento Inicial, Cfr. Doc. 7, fls. 107-163 SITAF que se dão por reproduzidas. 

 

E – Em 2019-01-08 foi assinado um acordo entre a Vinci/ANA e o Estado Português 

tendo em vista a construção e financiamento do aeroporto do Montijo. – Artigo 11º do 

Requerimento Inicial. 

 

F - Em 2019-04-15 o Proponente ANA, Aeroportos de Portugal, S.A. deu início ao 

Procedimento de AIA n.° 3280, junto da Autoridade de AIA, a Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P. (APA) disponível em http://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3280. – Artigo 12º do 

Requerimento Inicial, Artigo 29º da Oposição da APA. 

 

G - O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) apresenta o seguinte: 

«ÍNDICE GERAL: 

VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO 

VOLUME II – RELATÓRIO SÍNTESE 

Volume II.A – Capítulos introdutórios e Descrição do Projeto 

Volume II.B – Caracterização da Situação de Referência e sua Evolução sem Projeto 

Volume II.C – Impactes, Medidas de Minimização, Monitorização e Conclusões 

VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS 

ANEXO 1 – Equipa Técnica 
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ANEXO 2 – Estudos de Base 

ANEXO 3 – Elementos do Projeto 

ANEXO 4 – Consulta às Entidades 

ANEXO 5 – Recursos Hídricos 

ANEXO 6 – Sistemas Ecológicos 

ANEXO 7 – Acessibilidades e Transportes 

ANEXO 8 – Ambiente Sonoro 

ANEXO 9 – Qualidade do Ar e Emissão de GEE 

ANEXO 10 – Socioeconomia 

ANEXO 11 – Saúde Humana 

ANEXO 12 – Património Cultural 

ANEXO 13 – Análise de Risco 

ANEXO 14 – Ordenamento do Território 

ANEXO 15 – Critérios de Avaliação de Impactes 

ANEXO 16 – Matrizes Síntese de Impactes 

ANEXO 17 – Avaliação Global de Impactes» e pode ser consultado no site da APA, I.P., 

assim como todo o Processo AIA cujo teor se dá por reproduzido e, como segue: 

Processo AIA  

N. AIA 3280 

Nº PDA associada .  

Nº PPA associada .  

Designação do 
projeto 

Aeroporto do Montijo e Respetivas Acessibilidades 

Proponente ANA Aeroportos de Portugal, SA 

Localização ALCOCHETE, MONTIJO 

Licenciador Secretaria de Estado Adjunto e e das Comunicações 

Autoridade AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

Início de consulta 
pública 

29/07/2019 

Fim de consulta 
pública 

19/09/2019 

Sentido da decisão Favorável condicionado. 

Data da decisão 21/01/2020 

Projeto Não 
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transfronteiriço 

Documentos 

Ação Popular Administrativa - Anúncio de contra-interessados 
Providência Cautelar - Suspensão de eficácia de acto - 
Anúncio de Contra-Interessados 
DIA - Declaração Impacte Ambiental 
Resumo não técnico - Volume I 
EIA Relatório Sintese (RS) - Volume II - A 
EIA Relatório Sintese (RS) - Volume II - C 
Aditamento ao EIA 
EIA Relatório Sintese (RS) - Volume II - B 
EIA Peças Desenhadas - Volume IV - Desenhos - 2 
EIA Peças Desenhadas - Volume IV - Desenhos - 5 
EIA Peças Desenhadas - Volume IV - Desenhos - 7 - 2 
EIA Peças Desenhadas - Volume IV - Desenhos - 9 
EIA Peças Desenhadas - Volume IV - Desenhos - 1 
EIA Peças Desenhadas - Volume IV - Desenhos - 3 
EIA Peças Desenhadas - Volume IV - Desenhos - 4 
EIA Peças Desenhadas - Volume IV - Desenhos - 6 
EIA Peças Desenhadas - Volume IV - Desenhos - 7 - 1 
EIA Peças Desenhadas - Volume IV - Desenhos - 7 - 2 
EIA Peças Desenhadas - Volume IV - Desenhos - 7 - 4 
EIA Peças Desenhadas - Volume IV - Desenhos - 8 
EIA Peças Desenhadas - Volume IV - Desenhos - 9 
EIA Peças Desenhadas - Volume IV - Desenhos - 7 - 3 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 13 -1 e 2 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 13 -3 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 3.1 E 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 1 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 2 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 5 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 6 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 7 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 8 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 9 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 11 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 12 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 14 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 15 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 17 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 3.1A 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 3.1C 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 3.2 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 4 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 10 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 16 
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EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 3.1B 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 3.1D 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 3.3 
EIA Anexos - Volume III - Anexos Temáticos - 3.4 
Parecer comissão de avaliação 
Relatório da consulta pública 
Elementos adicionais - Elementos adicionais pós-
conformidade do EIA 
 

Georeferenciação Localização 

Cfr. http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/vol%20i rnt eia am2019726195328.pdf, - 

Artigo 9º da Oposição do MIH 

 

H - O projeto objeto do procedimento de AIA n.° 3280 consiste na construção de um 

aeroporto civil na Base Aérea n.° 6 do Montijo (BA6), em complementaridade de funcionamento 

com o Aeroporto de Lisboa, Aeroporto Humberto Delgado (AHD) visando a repartição do tráfego 

aéreo destinado à região de Lisboa e a acessibilidade rodoviária de ligação da A12 ao novo 

aeroporto. – Artigo 28º da Oposição da APA, cfr. Resumo Não Técnico (RNT). 

 

I – No Volume I - Resumo Não Técnico (RNT) que acompanhou o Estudo de Impacte 

Ambiental consta por extrato:  

« (…) 
1. PORQUÊ UM ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL? PARA QUE SERVE? 
(…) 
O Projeto do Aeroporto do Montijo e Respetivas Acessibilidades, para além da construção de um 
novo aeroporto na região de Lisboa, engloba também a construção de um novo Acesso 
Rodoviário, que permitirá estabelecer a ligação do Aeroporto do Montijo à A12. No âmbito deste 
Projeto prevê-se também a beneficiação do acesso rodoviário ao Terminal Fluvial do Cais do 
Seixalinho e a construção de uma ciclovia ao longo deste acesso.  
 
O EIA foi elaborado pela PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. (PROFICO 
AMBIENTE) entre o fim de 2016 e abril de 2019. A equipa técnica é uma equipa interdisciplinar 
com valências e experiência nos vários domínios ambientais analisados. 
 
O EIA analisou os seguintes Fatores Ambientais, para além de ter incluído uma Análise de 
Riscos do Projeto:  

I. Clima,  
II. Geologia e Geomorfologia,  
III. Solos e Capacidade de Uso do Solo,  
IV. Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos,  
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V. Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,  
VI. Sistemas Ecológicos (Flora e Vegetação, Fauna e Ecologia Aquática),  
VII. Uso do Solo e Ordenamento do Território,  
VIII. Paisagem,  
IX. Acessibilidades e Transportes,  
X. Ambiente Sonoro,  
XI. Qualidade do Ar Ambiente e Emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE),  
XII. Socioeconomia,  
XIII. Saúde Humana (Qualidade do Ar e Ruído),  
XIV. Património Cultural, 
XV. Alterações Climáticas. 

 
2. QUEM PROPÕE O PROJETO E QUEM O VAI LICENCIAR? 

 
O Proponente do Projeto é a ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. (ANA), com sede na Rua D, 
Ed.120, 3º Piso - Aeroporto de Lisboa,1700-008 Lisboa - Portugal. A construção do Acesso 
Rodoviário de ligação à A12 terá execução e promotor autónomo, a definir posteriormente pelo 
Estado Português.  
 
A Entidade Licenciadora do Projeto do Aeroporto do Montijo é o Ministério das Infraestruturas e 
Habitação (MIH) e a do novo Acesso Rodoviário é a IP - Infraestruturas de Portugal.  
 
A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA). 
 

3. QUAL A IMPORTÂNCIA DO PROJETO PARA A REGIÃO DE LISBOA E PORQUÊ 
NO MONTIJO? 
(…) 

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. 

 
4. QUAL A LOCALIZAÇÃO DO PROJETO E AS SUAS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS?  
 
LOCALIZAÇÃO 
O Aeroporto do Montijo será implantado dentro dos limites da BA6, que se localiza na margem 
esquerda do rio Tejo, a 25 quilómetros de Lisboa, na sua quase totalidade no concelho do 
Montijo, na União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro. Uma pequena área da BA6, a 
nordeste, fica integrada no concelho de Alcochete, na freguesia do Samouco, mas que não será 
afetada pela construção do Aeroporto.  
(…) 
CARACTERÍSTICAS ATUAIS DA BA6 
(,,,) 
AEROPORTO DO MONTIJO 
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(…) 
LADO AR 

(…) 
Para a Extensão da Pista em 300 m a sul, (…) 
 

TERMINAL DE PASSAGEIROS E FLUXOS DE PASSAGEIROS E BAGAGENS 
(…) 

LADO TERRA 
(…) 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
(…) 

DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 
(…) 

DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(…) 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
(…) 

ENERGIA E COMBUSTÍVEIS 
(…) 
ACESSO RODOVIÁRIO À A12 E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO CAIS DO 
SEIXALINHO 
(…) 
 

5. QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO LOCAL ONDE O PROJETO 
SERÁ CONSTRUÍDO E QUAIS OS EFEITOS AMBIENTAIS ESPERADOS?  
(…) 
CLIMA 
(…) 
GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
(…) 
SOLOS E CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 
(…) 
RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 
 (…) 
RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 
(…) 
HIDRODINÂMICA E TRANSPORTE DE SEDIMENTOS  
(…) 
SISTEMAS ECOLÓGICOS 
(…) 
FLORA E VEGETAÇÃO 
(…) 
FAUNA 
(…) 
ECOLOGIA AQUÁTICA 
(…) 
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USO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
(…) 
PAISAGEM 
(…) 
ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES 
(…) 
AMBIENTE SONORO 
(…) 
QUALIDADE DO AR E EMISSÃO DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA 
(…) 
SOCIOECONOMIA 
(…) 
RUÍDO 
(…) 
PATRIMÓNIO CULTURAL 
(…) 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
(…) 

6. ALTERNATIVAS DE PROJETO 
(…) 

7. QUAIS SÃO OS RISCOS DO PROJETO? 
(…) 
RISCO RELATIVO DE COLISÃO DE AVES COM AERONAVES 
(…) 
SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 
(…) 

8. QUE MEDIDAS SE PREVEEM PARA GARANTIR UM MELHOR 
ENQUADRAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO 
 
MEDIDAS AMBIENTAIS 
(…) 
PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
Propõe-se a implementação de programas de monitorização: 

(…)». Cfr. RNT que se dá por reproduzido (47 páginas). 

 

J - Em 2019-04-22 a APA, IP, promoveu a constituição da respetiva Comissão de 

Avaliação (CA) que integrou 8 entidades, num total de 16 especialistas, designadamente da 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 

(ICNF), da Direção de Gestão do Património Cultural (DGPC), da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), do Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia (LNEG), da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

(ARS LVT) e do Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves 



 

Tribunal Administrativo e Fiscal - Almada 

                                                          Tribunal Administrativo e Fiscal – Almada      979/19.9 BEALM       Pág. 37/250 
 Largo Gabriel Pedro, 

 212726950 Fax: 21272 69 99 
E-mail: correio@almada.taf.mj.pt 

(ISA/CEABN) e do Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH). – Artigos 30º e 31º da 

Oposição da APA. (Cfr. G). 

 

K - A avaliação foi efetuada em fase de Estudo Prévio. – Artigo 32º da Oposição da 

APA. (Cfr. G). 

 

L - Foi solicitado parecer a 30 entidades externas à Comissão de Avaliação, 

designadamente, autoridades metropolitanas, autarquias, empresas transportadoras, 

autoridades nacionais nos domínios da aviação e emergência e proteção civil, operadores de 

transporte de energia e forças armadas. – Artigo 34º da Oposição da APA. (Cfr. G). 

 

M – O Volume II - Relatório Síntese do EIA é composto por três volumes que se 

encontram acessíveis para consulta através do link referente ao procedimento de AIA n.º 3280 

http://siaia.apambiente.pt/AIA1.aspx?ID=3280.  

 Volume II - Relatório Síntese A – Capítulos introdutórios e Descrição do Projeto: 

http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/rseia am vol.ii.b2019726195455.pdf 

 Volume II - Relatório Síntese B: – Caracterização da Situação de Referência e sua 

Evolução sem Projeto  http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/rseia am 

vol.ii.a2019726195433.pdf 

 Volume II - Relatório Síntese C: – Impactes, Medidas de Minimização, Monitorização e 

Conclusões http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/rseia am vol.ii.c2019726195513.pdf 

– Artigo 43º da Oposição da APA. (Cfr. G). 

 

N - No Volume III “Anexos temáticos”, Anexo 15 - critérios de avaliação de 

impactes, consta por extrato:  

«(…) 

ANEXO 15 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES  
Apresenta-se no presente Anexo, para cada um dos Fatores Ambientais em estudo, os 

critérios de avaliação dos impactes identificados. 
 
GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
(…) 
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SOLOS E APTIDÃO DOS SOLOS 
(…) 
RECURSOS HIDRICOS SUBTERRÂNEOS 
(…) 
RECURSOS HIDRICOS DE SUPERFÍCIE 
(…) 
SISTEMAS ECOLÓGICOS – HERPETOFAUNA; MAMÍFEROS E AVIFAUNA ÁREA ESTUDO 
DIRETA 
(…) 
SISTEMAS ECOLÓGICOS – AVIFAUNA – MORTALIDADE POR BIRDSTRICK 
(…) 
OCUPAÇÃO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
(…) 
PAISAGEM 
(…) 
ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES 
(…) 
AMBIENTE SONORO 
(…) 
QUALIDADE DO AR 
(…) 
GASES COM EFEITO ESTUFA 
(…) 
SOCIOECONOMIA 
(…) 
SAÚDE HUMANA – RUÍDO 
(…) 
PATRIMÓNIO TERRESTRE 
(…) 
PATRIMÓNIO SUBAQUÁTICO 
(…)» http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/vol%20i rnt eia am2019726195328.pdf (Cfr. G). 
 

O - No EIA Volume II - Relatório Síntese C – Impactes, Medidas de Minimização, 

Monitorização e Conclusões (955 páginas), julho 2019 – versão 3, foram analisados os 

impactes do projeto, designadamente, nos seguintes fatores: 

«6.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA (cfr. pg. 13 e seguintes) 
6.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS E METODOLOGIA ESPECÍFICA  
(,,,) 
6.3.2 ÁREA DO AEROPORTO DO MONTIJO E EXTENSÃO DA PISTA  
(…) 
6.4 SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO (cfr. pg. 29 e seguintes) 
6.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS  
(…) 
6.5 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS (cfr. pg. 40 e seguintes) 
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6.5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS  
(…) 
6.6 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS (cfr. pg. 58 e seguintes) 
(…) 
6.6.1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA ESPECÍFICA  
(…) 
 
6.8 SISTEMAS ECOLÓGICOS (cfr. pg. 125 e seguintes) 
6.8.1 INTRODUÇÃO   
(…) 
6.8.2 METODOLOGIA ESPECÍFICA  
(…) 
6.8.4.1.2.3 AFETAÇÃO DA ÁREA DO SIC ESTUÁRIO DO TEJO  
(…) 
6.8.4.2 ACESSOS RODOVIÁRIOS À A12 E AO CAIS DO SEIXALINHO  
6.8.4.2.1 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO  
(…) 
6.8.4.2.2 FASE DE CONSTRUÇÃO  
(…) 
6.8.4.2.2.2.2 Avifauna  
(…) 
6.8.4.2.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 
(…) 
6.8.4.2.3.2 Avifauna e Quirópteros  
(…) 
 
6.9 USO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (cfr. pg. 172 e seguintes) 
6.9.1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA ESPECÍFICA  
(…) 
6.10 PAISAGEM (cfr. pg. 200 e seguintes) 
6.10.1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA  
(…) 
6.11 ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES  (cfr. pg. 210 e seguintes) 
(…) 
6.12 AMBIENTE SONORO (cfr. pg. 311 e seguintes) 
6.12.1 INTRODUÇÃO  
(…) 
6.13 QUALIDADE DO AR  (cfr. pg. 461 e seguintes) 
6.13.1 INTRODUÇÃO  
 (…) 
SÍNTESE  
(…) 
6.14 SOCIOECONOMIA (cfr. pg. 560 e seguintes) 
6.14.1 METODOLOGIA E PRESSUPOSTOS  
(…) 
6.15 SAÚDE HUMANA (cfr. pg. 601 e seguintes) 
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6.15.1 SAÚDE HUMANA – QUALIDADE DO AR  
6.15.1.1 POPULAÇÃO E QUALIDADE DO AR  
(…) 
6.16 PATRIMÓNIO (cfr. pg. 652 e seguintes) 
6.16.1 COMPONENTE TERRESTRE 
6.16.1.1 METODOLOGIA E CRITÉRIOS  
6.16.1.1.1 CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DO VALOR CULTURAL  
6.17 EMISSÃO DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA, ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E 
IMPACTES SOBRE AS INFRAESTRUTURAS E OPERAÇÕES AEROPORTUÁRIAS (cfr. 
pg. 662 e seguintes) 
6.17.1 EMISSÃO DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA 
(…) 
6.17.1.3.1 SÍNTESE  
(…) 

6.17.3 RISCOS DE NATUREZA CLIMÁTICA E IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTES  
(…) 
6.17.5 SÍNTESE CONCLUSIVA  
(…) 
7 MEDIDAS AMBIENTAIS  
7.1 INTRODUÇÃO  
(…)» - Artigos 44º, 45º e 46º da Oposição da APA. (cfr. G). 

 

P - No EIA os fatores ambientais foram considerados, a pg. 5 a 9, 115 e 116 e 213 do 

EIA Volume II - Relatório Síntese A, do qual, consta, por extrato: 

«1.5 ÂMBITO DO EIA 
(…) 

 Clima, (…) 

 Geologia, Geomorfologia e Geotecnia, (…) 

 Solos e Capacidade de Uso do Solo, (…) 

 Recursos Hídricos Subterrâneos, (..) 

 Recursos Hídricos Superficiais, (…) 

 Sistemas Ecológicos, (…) 

 Uso do Solo e Ordenamento do Território, (…) 

 Paisagem, (…) 

 Acessibilidades e Transportes, (…) 

 Ambiente Sonoro, (,,,) 

 Qualidade do Ar, (…) 

 Socioeconomia, (…) 

 Saúde Humana, (…) 

 Património Cultural, (…) 

 Alterações Climáticas, (…) 

  Análise de Riscos (…) 
Pág. 5-9 
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«1.7. METODOLOGIA GERAL E ESTRUTURA DO EIA  
1.7.1. METODOLOGIA GERAL  
(…) 
Pág. 10 
 (…) 
4.5.4.4.1. ESTABELECIMENTO DA COTA DA PLATAFORMA DA PISTA  
(…) 
Pg 115 EIA Volume II - Relatório Síntese A 
Pg 116 
(…) 
Pg 213 EIA Volume II - Relatório Síntese A. » (Cfr. G). 
 

Q - No EIA os impactes decorrentes das alterações climáticas e do aumento no 

nível das águas do mar no projeto foram considerados, no Volume II - Relatório Síntese B, do 

qual consta, por extrato: 

«(…) 

5.16 EMISSÃO DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  
5.16.1 INTRODUÇÃO  
(…)» Pg. 687 a 720 do EIA Volume II - Relatório Síntese B. (Cfr. G). 

 

R - No EIA Volume II - Relatório Síntese C consta a menção aos impactes do projeto 

no Ambiente Sonoro (cfr. pg. 311 e seguintes), na Qualidade Do Ar (cfr. pg. 461 e seguintes), na 

Saúde Humana (cfr. pg. 601 e seguintes) e na Emissão de gases com efeito de estufa, 

alterações climáticas e impactes sobre as infraestruturas e operações aeroportuárias (cfr. pg. 

662 e seguintes EIA Volume II - Relatório Síntese C; (Cfr. G).). – Artigos 47º e 50º da Oposição 

da APA. 

 

S - O EIA Volume III - Anexos Temáticos, dedica-se ainda: 

- Ao Ambiente Sonoro no Anexo 8, acessível através da hiperligação 

http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/anexo 8 eia am voliii ambiente son 

oro2019727195021.pdf 

- À Qualidade Do Ar no Anexo 9, acessível através da hiperligação 

http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/anexo 9 eia am voliii qualidade ar2 
019727195120.pdf 

- À Saúde Humana no Anexo 11, acessível através da hiperligação 
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http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/anexo 11 eia am voliii saude human 
a2019727195259.pdf 

– Artigo 51º da Oposição da APA. (Cfr. G). 

 

T - O EIA Volume III - Anexos Temáticos, aborda nomeadamente, a questão da 

perturbação do sono com comparação dos decibéis verificados na situação presente e pós 

execução do aeroporto, bem como das alterações nas emissões de gases de efeito estufa. – 

Artigo 54º da Oposição da APA. (Cfr. G). 

 

U - No EIA Volume II - Relatório Síntese A, na página 55 em conjugação com a figura 

1.1 constante na página 3, quanto à localização, consta: 

«(…) 

4.2.2. ÁREAS SENSÍVEIS  

(…)» pg 55 do EIA Volume II - Relatório Síntese A (cfr. G)  – Artigos 55º e 56º da 

Oposição da APA. 

 

V - No EIA - Volume II - Relatório Síntese A pg. 47 descreve-se o projeto e como vai 

ser feita a extensão da pista: 

«3.5. ALTERNATIVAS DE PROJETO  
3.5.1. AEROPORTO DO MONTIJO - EXTENSÃO DA PISTA  

As únicas alternativas de projeto equacionadas para o Aeroporto do Montijo prendem-se com as 
soluções construtivas para extensão da Pista 01/19 para sul em 300 m, tendo sido equacionadas 
três alternativas distintas:  

• Solução Alternativa 1 - Plataforma em Aterro;  
• Solução Alternativa 2 - Plataforma em Estrutura de Betão (estacaria);  
• Solução Alternativa 3 – Plataforma Mista (estrutura em betão e plataforma em aterro).  

No Capítulo 4 relativo à Descrição do Projeto é apresentada a descrição detalhada das três 
alternativas equacionadas.  
 
Há ainda a considerar a “Alternativa zero”, que corresponde essencialmente à ausência de 
intervenção, ou seja, à não construção do Aeroporto do Montijo. No final do Capítulo 5 relativo à 
Caracterização da Situação de Referência, constante do Volume II.B, e para cada fator 
ambiental, é apresentada a Evolução da Situação de Referência sem Projeto. Em cada 
subcapítulo apresenta-se a evolução provável da situação de referência na ausência de 
intervenção, tendo em conta os planos e programas previstos aplicáveis à área em análise, bem 
como os projetos que se prevê venham a ser implementados.» cfr. pg. 47 do EIA - Volume II - 
Relatório Síntese A. (cfr. G) – Artigo 61º da Oposição da APA 
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W - A pista, para sul, vai aumentar 300 metros (cfr. pg. 47 do EIA - Volume II - Relatório 

Síntese A (cfr. G)). – Artigo 148º (parte) do Requerimento Inicial e Artigo 61º da Oposição da 

APA 

 

X - No Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental consta que a extensão 

proposta é de 90 metros a norte e 300 metros a sul. – (cfr. I) - Artigo 76º da Oposição do MIH. 

 

Y – No EIA - Volume II - Relatório Síntese B foram identificados e avaliados os riscos 

sísmicos no ponto 5.3.6 "Tectónica e sismicidade" (pg. 24 a 30) e a hipótese de tsunami foi 

identificada e avaliada no ponto 5.3.9 "Perigos de natureza geológica" (pg. 37 a 39):  

«(…) 
5.3.6 TECTÓNICA E SISMICIDADE  
(…) 
pg. 24 a 30  

(…) 
5.3.9 PERIGOS DE NATUREZA GEOLÓGICA 
(…) 
5.3.9.1 SUSCETIBILIDADE SÍSMICA  
(…) 
pg. 37 a 39 » no EIA - Volume II - Relatório Síntese B. (cfr. G) - Artigo 66º da Oposição da APA 
 

Z - No EIA Volume II - Relatório Síntese C, nas páginas 792 a 854 número 10.2 "Risco 

Relativo De Colisão De Aeronaves Com Avifauna" foram avaliados os riscos de colisão das 

aeronaves com aves (bird strike) (cfr. G) - Artigo 70º da Oposição da APA. 

 

AA - O EIA, Volume III - Anexos Temáticos, dedica-se à Análise de Risco de Colisão 

de Aves no Anexo 13.1 e 13.2 acessível através da hiperligação 

http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/anexo eia am voliii 13 1 2201972620528.pdf. (Cfr. 

G)- Artigo 71º da Oposição da APA 

 

AB - Sobre os impactes na Avifauna consta no EIA o ponto 5.7.1 "Fauna Terrestre" nas 

pg. 180 a 270 do EIA Volume II - Relatório Síntese B: 

«(…) 
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5.7 SISTEMAS ECOLÓGICOS  
5.7.1 ÁREAS CLASSIFICADAS E ENQUADRAMENTO LEGAL  
(…) 
5.7.2.5 VEGETAÇÃO E HABITATS  
(…)  
5.7.2.5.2 REPRESENTATIVIDADE DOS HABITATS NATURAIS  
(…) 
5.7.1 FAUNA TERRESTRE 
(…) 
5.7.1.3.4 AVES  
(…) 
5.7.1.4.5 AVES  
(…) 
5.7.1.4.5.1 Aves Aquáticas  
(…) 
Áreas de alimentação 
(…) 
Refúgios 
(…) 
5.7.1.4.5.3 Espécies de Aves Relevantes para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade  
(…) 
5.7.1.4.6 MAMÍFEROS 
(…) 
5.7.1.4.7 BIÓTOPOS E SEU VALOR ECOLÓGICO 
(…) 
5.7.1.5 ÁREAS ECOLOGICAMENTE SENSÍVEIS  
5.7.1.5.1 METODOLOGIA ESPECÍFICA  
(…) 
5.7.1.5.2 CARACTERIZAÇÃO  
(…) 
5.7.1.6 CONECTIVIDADE ECOLÓGICA  
5.7.1.6.1 INTRODUÇÃO  
(…) 
5.7.1.6.2 ENQUADRAMENTO E ESTUDOS PRÉVIOS 
(…) 
5.7.1.6.3 ESTUDOS COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES NA BA6 
(…) 
5.7.1.6.4 ESTUDOS COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES NA PONTA DA ERVA  
(…) 
5.7.2 ECOLOGIA AQUÁTICA 
(…)» nas pg. 180 a 270 do EIA Volume II - Relatório Síntese B (cfr. G) - Artigo 75º da Oposição 

da APA 
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AC - No EIA Volume II - Relatório Síntese C.  no que respeita à avaliação dos impactes 

sobre os Habitats Naturais, nas pgs. 141 a 145 e 153 a 161 consta, por extrato: 

«6.8.3.2 FLORA E VEGETAÇÃO  
(…) 

Pág. 129 a 131 (quadros representativos) – áreas afetadas não excedem os 20% - Volume II - 
Relatório Síntese C. (cfr. G). 
 

AD - No EIA Volume II - Relatório Síntese C ponto 6.8.4 "Análise e avaliação de 

impactes" consta, por extrato:  

«6.8.4 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE IMPACTES  
6.8.4.1 AEROPORTO DO MONTIJO  
(…) 
6.8.4.1.1 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO  
(…) 
6.8.4.1.2 FASE DE CONSTRUÇÃO  
(…) 
6.8.4.1.2.1 FLORA E VEGETAÇÃO  
(…) 
6.8.4.1.2.2 FAUNA TERRESTRE  
(…) 
6.8.4.1.2.2.1 Herpetofauna (anfíbios e répteis) e Mamofauna Terrestre  
(…) 
6.8.4.1.2.2.2 Avifauna  
(…) 
6.8.4.1.2.3 AFETAÇÃO DA ÁREA DO SIC ESTUÁRIO DO TEJO  
(…) 
6.8.4.1.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 
(…)» nas pgs. 141 a 145 e 153 a 161 do EIA Volume II - Relatório Síntese C. (cfr. G) - Artigo 

75º da Oposição da APA. 

 

AE - O EIA Volume III - Anexos Temáticos, contém um Estudo Complementar 

Avifauna, em concreto o Anexo 6.3, acessível através da hiperligação 

http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/anexo 6 eia am voliii sistema e 

cologicos201972719480.pdf. (cfr. G) - Artigo 76º da Oposição da APA. 

 

AF - O período de consulta pública decorreu de 28 de julho a 19 de setembro de 2019. – 

(cfr. G) Artigos 26º, 35º, 60º da Oposição da APA. 

 



 

Tribunal Administrativo e Fiscal - Almada 

                                                          Tribunal Administrativo e Fiscal – Almada      979/19.9 BEALM       Pág. 46/250 
 Largo Gabriel Pedro, 

 212726950 Fax: 21272 69 99 
E-mail: correio@almada.taf.mj.pt 

AG - A APA realizou ainda duas Sessões de Esclarecimento, nos dias 5 e 9 de setembro 

de 2019, em Alcochete e no Montijo. – (cfr. G) Artigo 36º da Oposição da APA. 

 

AH - Foram recebidas cerca de 1180 exposições conforme consta do Relatório de 

Consulta Pública: 

«8 PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas cerca de 1180 exposições com a 
seguinte proveniência: 

Entidades da Administração Central: ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações. 

Entidades da Administração Local: Assembleia Municipal e autarcas da Moita; Assembleia 
Municipal do Seixal; Assembleia Municipal de Palmela; Juntas de Freguesia de Alcochete, Alhos 
Vedros, Moita, Quinta do Conde, Quinta Grande, Samouco, União de Freguesias de Baixa da 
Banheira e Vale da Amoreira. 

(Nota: os pareceres das Câmaras Municipais encontram-se analisados enquanto 
entidades externas no parecer da Comissão de Avaliação) 

Organizações não-governamentais de Ambiente: FAPAS - Fundo para a Proteção dos 
Animais Selvagens; GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente; LPN 
- Liga para a Proteção da Natureza; Quercus - Associação Nacional de Conservação da 
Natureza; SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves; Zero - Associação Sistema 
Terrestre Sustentável. 

Associações e outros Movimentos da Sociedade Civil: Associação Barreiro Património 
Memória e Futuro; Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Barreiro; Associação 
Peço a Palavra; Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Palhais; Associação 
Montijo Primeiro; CEIPC - Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil; CIDAC - Centro 
de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral; ClientEarth; Comissão de Utentes de 
Saúde Baixa da Banheira; Comissão dos Utentes de Saúde da Quinta do Conde; Comissão de 
Utentes da Saúde do Seixal; Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro; 
Coordinadores Red Cuidadana por una Nueva Cultura dela qua en el Tajo/Tejo y sus rios / Red 
dei Tajo; Movimento Cívico Ar Puro; Glocal Faro; Movimento Fórum por Carcavelos; Plataforma 
Cívica Aeroporto BA6-Montijo Não; Ordem dos Engenheiros; Ordem dos Biólogos; SCIAENA - 
Oceanos, Conservação e Sensibilização; Sindicato dos Trabalhadores do Município de Oeiras, 
Entidades Públicas e Sociais da AML; União dos Sindicatos de Setúbal/CGTP; TAGUS - 
Associação para a Defesa e Proteção do Estuário do Tejo. 
Partidos Políticos: Partido Comunista Português - Comissão Concelhia do Barreiro; Partido 
Ecologista Os Verdes. 

Entidades: Associação Marinha do Tejo; Associação Nacional de Cruzeiros; Baía do Tejo, SA; 
Companhia das Lezírias; EDP Distribuição; Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos; Trimarine 
Compósitos, Lda. 

Cidadãos: Abaixo-assinado com 11 subscritores; a título individual: cerca de 1120 
 

9 SÍNTESE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 
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Uma forte contestação à implantação do projeto do Aeroporto do Montijo e Respetivas 
Acessibilidades é o que emerge da análise das participações recebidas durante o procedimento 
de consulta pública. 

De facto, com exceção de um conjunto ínfimo de exposições que são favoráveis à construção 
(cerca de 10) do Novo Aeroporto do Montijo, a esmagadora maioria é contrária à sua execução. 

Esta posição que considera a solução de projeto apresentada como uma má solução é, 
transversalmente, defendida por cidadãos, organizações não-governamentais de ambiente, 
associações e outros representantes da sociedade civil e autarquias, e sustentada por opiniões 
de técnicos especialistas de diversas valências, que manifestam grandes reservas quanto ao 
projeto pelos impactes significativos negativos, não minimizáveis, em particular, nos sistemas 
ecológicos, ambiente sonoro, saúde humana, qualidade do ar, alterações climáticas, 
ordenamento do território, segurança, recursos hídricos, acessibilidades. 

Desde logo, porque se pretende que o projeto venha a ser localizado no estuário do Tejo 
(margem esquerda) área de extraordinária sensibilidade e importância para as aves aquáticas no 
contexto nacional e internacional e que, de resto, justificou a sua classificação com Reserva 
Natural, Zona de Proteção Especial (ZPE) e Sítio de Importância Comunitária (SIC). 

É, por isso, consentâneo entre os demais contributos recebidos, que a solução do Montijo terá 
um impacte ambiental brutal na fauna e na flora da ZPE da Reserva Natural do Estuário do Tejo 
e no Sítio de Importância Comunitária (SIC), sendo convicção que em consequência da 
construção deste aeroporto, que vai destruir uma das maiores zonas húmidas de nidificação de 
aves da península Ibérica, milhares de aves irão desaparecer. 
O estuário do Tejo, como amplamente sublinhado, é, não só fonte de abrigo e alimento para 
inúmeras espécies -incluindo mais de cem mil aves selvagens- como tem o potencial de capturar 
mais carbono nas suas pradarias marinhas do que uma floresta, ajudando assim a mitigar o 
aquecimento global. É, também, fonte de sustento para as pessoas que dele dependem, e as 
quais beneficiam com a saúde do ecossistema. 

Depois, como amiúde referido, o aeroporto terá impactes muito significativos na qualidade de 
vida das populações que vivem em áreas que passarão a ser sobrevoadas por aeronaves quer 
no que refere ao ambiente sonoro, quer no que refere à qualidade do ar, nomeadamente nas 
localidades de Baixa da Banheira, Lavradio, Montijo, Moita, contribuindo, e muito, para a 
degradação da saúde dos seus habitantes. Estes impactes, como também muito realçado, serão 
dificilmente minimizáveis pois quer as habitações, quer os demais equipamentos, não foram 
construídos com quaisquer técnicas de isolamento, que permitissem a sua mitigação. 

O Projeto, como também é dito, contribui, e muito, para o aumento das emissões de gases com 
efeito de estufa do país que tem como compromisso reduzi-las colocando- o, desalinhado com a 
Estratégia Nacional para a Neutralidade Carbónica. 

Acresce que a construção de um aeroporto numa região com uma população de aves tão 
significativa colocará, naturalmente, em causa a segurança dos cidadãos, sendo várias vezes 
questionada as formas de dispersão de aves, de modo a evitar fenómenos de bird strike. 

A elevada sismicidade e o facto de o território estar sobre a maior reserva de água subterrânea 
do país - o sistema aquífero do Tejo-Sado são, a par das alterações climáticas e possíveis 
galgamentos costeiros, outros aspetos que indiciam grande preocupação. 

Para além da elevada importância para a avifauna mundial, é, ainda, destacado, que esta região 
é, igualmente, detentora de uma atividade económica que se revela diversificada: birdwatching, 
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turismo da natureza, passeios no Tejo em embarcações tradicionais, navegação fluvial, sendo 
este outro aspeto relevante da análise efetuada. 

Releva, em síntese, esta análise, que a solução de projeto encontrada para a criação de um 
novo eixo aeroportuário não é estruturante e só resolve uma necessidade imediata de resposta 
ao sector turístico. Portugal precisa, como citado, de um verdadeiro aeroporto internacional que 
seja competitivo, tirando partido da sua posição privilegiada para rotas intercontinentais e a 
solução Portela + Montijo nunca poderá cumprir esta finalidade. Por isso, é amplamente 
defendida a solução de construção de um novo aeroporto, com capacidade de expansão e 
crescimento, virado para o transporte de passageiros e mercadorias, de médio e longo curso, a 
ser concebido de forma faseada, em função das necessidades das economias nacional e 
internacional e a par do desenvolvimento aeronáutico. 

Ou seja, mesmo com todas as medidas de minimização e de compensação previstas, é 
entendido que a construção do aeroporto do Montijo não deve ser permitida, tendo sido 
indicadas outras alternativas de localização. 

Por último, mas não menos relevante porque muito enfatizado, o EIA deveria ter sido precedido 
de uma Avaliação Ambiental Estratégica a fim de determinar todos os impactes e comparar 
todos os cenários possíveis incluindo outras alternativas ou, até, a opção pela não construção de 
um novo aeroporto. 

Dada a elevada participação desta consulta pública, optou-se por organizar a síntese por temas 
principais. 

(…)» – (cfr. G) - Artigo 37º da Oposição da APA. 
 

AI - Os impactes decorrentes das alterações climáticas e do aumento no nível das águas 

do mar foram objeto de análise pela Comissão de Avaliação (cfr. nomeadamente ponto "5.11. 

Alterações climáticas" nas páginas 184 a 186 e ainda ponto 5.1.3. "Perigosidade geológica" nas 

páginas 55 a 59 do Parecer final da Comissão de Avaliação). cfr. G  - Artigo 48º da Oposição da 

APA. 

 

AJ - O parecer da Comissão de Avaliação no capítulo 5.11 (Alterações Climáticas) 

conclui "que os principais pontos relativos aos impactes das alterações climáticas no âmbito da 

adaptação foram devidamente abordados no EIA, admitindo-se que as alterações climáticas não 

suscitam consequências relevantes no projeto, desde que se cumpra o supramencionado 

[medidas de minimização]." – cfr. G -  Artigos 47º e 64º da Oposição do MIH. 

 

AK - Os impactes do projeto no Ambiente Sonoro, na Qualidade do Ar, na Saúde 

Humana e na Emissão de gases com efeito de estufa, alterações climáticas e impactes sobre as 

infraestruturas e operações aeroportuárias foram objeto de análise pela CA (cfr. nomeadamente 
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ponto "5.5. Ruído" nas páginas 112 a 126, ponto "5.6. Qualidade do ar" nas páginas 126 a 132 e 

ainda ponto "5.12. Saúde humana", nas páginas 186 a 197 do Parecer final da Comissão de 

Avaliação). – cfr. G - Artigo 52º da Oposição da APA. 

 

AL - Os riscos sísmicos e a hipótese de tsunami foram objeto de análise pela Comissão 

de Avaliação no ponto 5.1.3 "Perigosidade geológica" constante das pgs. 52 a 59 do Parecer 

Final da CA – cfr. G . - Artigo 67º da Oposição da APA. 

 

AM - O parecer da Comissão de Avaliação analisa os riscos de ―perigosidade geológica‖ 

no Capítulo 5.1 (Geologia, Geomorfologia e Perigosidade Geológica), nomeadamente, nas 

páginas 55 e seguintes. – cfr.G - Artigo 86º da Oposição do MIH. 

 

AN - A Comissão de Avaliação analisou o risco de colisão das aeronaves com aves, o 

que fez no âmbito da apreciação do Fator "Sistemas Ecológicos", em 5.4.2. "Sistemas 

ecológicos" (páginas 84 a 112 do Parecer da CA), que inclui um ponto intitulado "Risco de Bird 

strike" nas páginas 106 a 109. – cfr. G - Artigo 72º da Oposição da APA. 

 

AO - A Comissão de Avaliação avaliou os impactes do projeto nas aves no ponto "5.4.2. 

Sistemas Ecológicos", que se refere, à Avifauna e consta das pgs. 93 a 112 do Parecer Final da 

CA, no qual se pode ler que:  

―Para além da pesquisa bibliográfica de base, foram realizadas contagens de aves 

aquáticas”, tendo sido "realizadas um total de cinco campanhas de contagem”. "Foram 

elencadas 184 espécies de aves (confirmadas e potenciais) na área de estudo alargada e 147 na 

área de estudo próxima” – Cfr G - Artigos 77º, 78º e 79º da Oposição da APA. 

 

AP - A Comissão de Avaliação, concluída a análise técnica do EIA, emitiu o seu parecer 

final, acessível para download no link http://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3280 na linha 

"documentos" surgindo com o nome "Parecer Comissão de Avaliação". – cfr. G - Artigo 38º da 

Oposição da APA. 
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AQ - Em 2019-09-18 foi divulgado o “Comunicado de Imprensa – Embargo até as 

6:00H da manhã de 19 de setembro” das Organizações Não Governamentais GEOTA, LPN, 

FAPAS, SPEA e A Rocha, com o seguinte teor: 

«(...) 
Na consulta pública que termina hoje, as Organizações Não Governamentais de Ambiente 
GEOTA, LPN, FAPAS, SPEA e A Rocha, dão parecer negativo ao projeto do aeroporto do 
Montijo e respetivo Estudo de Impacte Ambiental, considerando que este falha em todas as 
vertentes relacionadas com a avaliação de impactes, a mitigação e as medidas compensatórias. 
Consideram-no em desconformidade com diretivas europeias, legislação nacional e 
compromissos assumidos pelo Estado Português perante tratados internacionais, no que 
respeita à conservação do património natural e ao desenvolvimento sustentável. 
 
O presente estudo falha em aspetos de extrema importância: 
 

 Falha por não demonstrar que esta seja a única solução e na própria justificação da sua 
necessidade, pois os pressupostos dessa necessidade não são minimamente 
fundamentados; 

 Falha quando não avalia os impactos na qualidade de vida e na saúde pública das 
populações que vivem nas áreas que passarão a ser sobrevoadas por aeronaves ignorando, 
desta forma, a Lei de Bases da Saúde (nº 95-2019), sem nunca referir os impactos 
cumulativos com os de atividades industriais ou outras já existentes; 

 Falha quando desconsidera habitats e espécies prioritários bem como áreas protegidas de 
enorme relevância nacional e internacional; 

 Falha por não ponderar suficientemente os riscos de colisão com aves, e respetivas 
consequências, quer no caso de um acidente com aeronave, quer para a fauna do Estuário; 

 Falha quando não avalia os impactes ambientais cumulativos com projetos relacionados ou 
pressupostos de atividade económica existentes ou futuros; 

 Falha ao nunca referir ou ter em conta a capacidade de carga do Estuário do Tejo à 
intervenção humana a médio prazo; 

 Falha ao propor medidas de mitigação e compensação de impactes que não o são 
efetivamente, pois não são proporcionais aos impactos do projeto, particularmente no que 
concerne a ZPE do Estuário do Tejo; 

 Falha ao declarar que a proposta zona de implementação do aeroporto está na região de 
maior risco e de tsunami do país, não apresentando qualquer avaliação de impactes ou 
plano de mitigação para o caso de catástrofe natural ocorrer. 

 
Este Estudo de Impacto Ambiental, nas suas fragilidades, vem no seguimento de uma falha com 
origens mais profundas: considerar projetos desta natureza sem uma Avaliação Ambiental 
Estratégica é de uma irresponsabilidade que nos dias de hoje não se pode aceitar. Uma 
avaliação que estude e compare todas as alternativas possíveis, incluindo aquelas que já foram 
abordadas, outras que possam existir, como a utilização do aeroporto de Beja, e a alternativa 
zero. 
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Para além disto, um projeto desta natureza exige uma avaliação que não se pode limitar ao seu 
local de implementação ou aos seus impactes diretos. No ecossistema complexo, já muito 
intervencionado e com uma enorme importância internacional que é o Estuário do Tejo, é vital 
avaliar os impactes cumulativos de um projeto desta envergadura. 
 
Para aém destas falhas, o Estudo de Impacte Ambiental não apresenta argumentos que 
expliquem em que medida este projeto irá responder a necessidades nacionais. 
 
A importância do Estuário do Tejo está consagrada na sua designação como sítio da Rede 
Natura 2000: ao abrigo da legislação nacional e europeia, projetos que não estejam diretamente 
relacionados com a gestão de um sítio da Rede Natura 2000 e não sejam necessários para essa 
gestão apenas podem ser autorizados quando objetivamente demonstrado que não afetam a 
integridade desse sítio e que são de imperioso interesse público (nenhum destes requisitos se 
verifica neste caso). Mesmo com as falhas apresentadas, o Estudo de Impacte Ambiental não 
permite de forma alguma concluir que essa integridade não seja afetada. 
 
Portugal tem o compromisso de cumprir diretivas europeias e tratados internacionais no que 
respeita à manutenção (e melhoria) da biodiversidade e qualidade dos ecossistemas, bem como 
da qualidade do ar e na redução de emissões de gases de efeito de estufa. O Estudo de Impacte 
Ambiental demonstra impactes negativos claros sem nunca apresentar uma justificação objetiva 
de como este sacrifício do património natural se apresenta como uma necessidade perante 
questões emergentes de salvaguarda das prioridades nacionais. 
 
A pressão política exercida publicamente para a execução da obra Aeroporto do Montijo e 
Respetivas Acessibilidades é inaceitável, colocando em causa todo o processo de avaliação 
ambiental, incluindo a participação pública justa e informada. A assinatura do Acordo entre o 
Governo de Portugal e ANA para a construção do novo Aeroporto do Montijo, ainda antes da 
elaboração do Estudo de Impacte Ambiental e do parecer da Comissão de Avaliação é uma 
forma de ingerência política em processos de Avaliação Ambiental que consideramos inaceitável 
num estado de direito. 
Contactos 
Inês Cardoso, LPN; 
Gonçalo Prista, Biologo Marinho, LPN 
Helder Careto, GEOTA 
Joaquim Teodosio, Biologo na SPEA; 
Nuno Oliveira, Biologo e Presidente do FAPAS 
Marcial Felgueiras, Presidente da A Rocha. 
...». – Artigo 28º do Requerimento Inicial. Cfr. Doc. 1, fls. 107-163 SITAF 

http://www.geota.pt/scid/geotaWebPage/defaultArticleViewOne.asp7categoryID=720&articleID=2

710 

 

AR - Em 2019-09-20 foi publicada a notícia intitulada “Em nome das aves, cientista 

arrasa Estudo de Impacto Ambiental do Montijo” com o seguinte sumário: 
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“Investigador entregou, por iniciativa própria, parecer que denuncia um “ataque gritante” à 

conservação da avifauna em áreas protegidas e que terá consequências que vão muito além do 

Tejo”. Cfr. Doc. 8, fls. 107-163 SITAF que se dá por reproduzido – Artigos 156º e 157º do 

Requerimento Inicial. 

 

AS – Em 2019-09-24 foi publicada a notícia intitulada “Investigador do CESAM denuncia 

estudo de impacto ambiental para o Aeroporto do Montijo” com o seguinte sumário: 

“É com recurso a dados antigos não validados, extrapolações para além do aceitável, assunções 

baseadas num número muito limitado de espécies e aplicações de modelos erradas que se 

avaliam os impactes do funcionamento do Aeroporto do Montijo nas áreas e no número de aves 

afetadas”. A conclusão é de José Alves, investigador do CESAM especializado no estudo das 

aves, com vários artigos científicos publicados em revistas prestigiadas como a Nature ou a 

Science.” Cfr. Doc. 8, fls. 107-163 SITAF - Artigos 156º e 157º do Requerimento Inicial. 

 

AT – Em 2019-09-30 foi divulgada pela Agência Portuguesa do Ambiente a “Nota à 

Comunicação Social nº 56/2019” intitulada “Avaliação de Impacte Ambiental do Aeroporto do 

Montijo e Respectivas Acessibilidades – Proposta de Declaração de Impacte Ambiental 

Favorável Condicionada” da qual consta, por extrato: 

 
«A proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao aeroporto do Montijo e 
respetivas acessibilidades foi hoje emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A DIA é 
favorável condicionada, viabilizando assim o projeto na vertente ambiental. A DIA inclui um 
pacote de medidas de minimização e compensação ambiental que ascende a cerca de 48 
milhões de euros. 
 
A DIA vem na sequência do parecer, igualmente favorável condicionado, emitido pela Comissão 
de Avaliação composta por dezenas de especialistas e organismos da administração pública. 
A Avaliação de Impacte Ambiental que levou a esta DIA dirimiu três preocupações ambientais 
principais. a saber: 

• avifauna (e seu habitat); 
• ruído; e 
• mobilidade. 

Resultante desta AIA, é imposto um pacote de medidas de minimização e compensação 
ambiental que ascende a cerca de 48 milhões de euros, que se passa a resumir: 
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Avifauna: foi estimada pelo ICNF a afetação (direta e indireta) de cerca de 2.500 hectares 
utilizados para nidificação e alimentação das diferentes espécies de avifauna que ocorrem no 
estuário do Tejo. Para compensar esta afetação significativa, são impostas medidas como: 

- Áreas de compensação física com a extensão de 1,600ha (incluindo, por exemplo o 
Mouchão da Póvoa); 
- Constituição de um mecanismo financeiro para a gestão da área afetada, a gerir pelo 
ICNF e pago pelo proponente, com um montante inicial de cerca de 7,2 milhões de euros 
e uma contribuição anual na casa dos 200,000 euros; 
- Dinamização do CEMPA-Centro de Estudos para a Migração e Proteção de Aves, 
gerido pelo ICNF. 

 
Ruído: tendo em conta que o aeroporto do Montijo passará a ser um aeroporto comercial, 
aumentando assim significativamente o nível de exposição ao ruído das populações afetadas, 
impõe-se a minimização dos impactes nos recetores sensíveis, a apurar mediante estudos 
técnicos a apresentar na fase de projeto de execução. Essa compensação assumirá a forma de 
apoio financeiro a medidas de isolamento acústico, num valor estimado entre 15-20 milhões de 
euros (em edifícios públicos e privados). 
Mobilidade: esta nova estrutura aeroportuária irá certamente afetar os padrões de mobilidade 
local e mesmo regional, pelo que o projeto inclui também a construção de novas acessibilidades 
rodoviárias até à ponte Vasco da Gama. Para este projeto irá igualmente ser fomentada a 
mobilidade fluvial, pelo que o promotor deverá assegurar a aquisição de 2 barcos a entregar à 
empresa pública Transtejo, num valor até 10 milhões de euros 
Estas principais medidas ambientais permitem minimizar e compensar os impactes ambientais 
negativos do projeto, as quais serão detalhadas na fase de projeto de execução. 
Esta proposta de DIA resultou de um extenso e complexo trabalho técnico levado a cabo por um 
vasto conjunto de organismos públicos, e teve em conta um número sem precedentes de 
contributos em sede de consulta pública. 
A proposta de DIA favorável condicionada foi de imediato comunicada ao proponente, a ANA - 
Aeroportos de Portugal, S.A., que tem agora até 10 dias úteis para se pronunciar sobre o seu 
teor. 
Enquadramento 
A ANA - Aeroportos de Portugal, SA submeteu para avaliação ambiental à Agência Portuguesa 
do Ambiente o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projeto do Aeroporto do Montijo e 
Respetivas Acessibilidades. 
O projeto pretende promover a construção de um aeroporto civil na Base Aérea n.° 6 do Montijo 
(BA6), em complementaridade de funcionamento com o Aeroporto de Lisboa, Aeroporto 
Humberto Delgado (AHD) visando a repartição do tráfego aéreo destinado à região de Lisboa e a 
acessibilidade rodoviária de ligação da A12 ao novo aeroporto. As entidades licenciadoras são, 
respetivamente, Ministério das Infraestruturas e da Habitação (MIH) e IP - Infraestruturas de 
Portugal, S.A. 
 
O presente procedimento de AIA teve início a 15 de abril de 2019, após estarem reunidos todos 
os elementos necessários à sua boa instrução, tendo a Agência Portuguesa do Ambiente, 
enquanto autoridade de AIA nomeado a respetiva CA (Comissão de Avaliação) a 22 de abril do 
corrente. 
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Esta Comissão integrou 8 entidades, num total de 16 especialistas, designadamente da APA, 
do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), da Direção de Gestão do 
Património Cultural (DGPC), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT) e do Instituto Superior de 
Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN) e do Ministério das 
Infraestruturas e Habitação (MIH). 
Esta é uma avaliação efetuada em fase de Estudo Prévio, pelo que se seguirá o 
desenvolvimento dos projetos de execução, com a consequente apreciação do RECAPE 
(Relatório de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução). 
A metodologia adotada seguiu a tramitação prevista no regime jurídico de AIA, compreendendo a 
análise de conformidade do EIA e a sua avaliação, por parte CA. De forma a complementar a 
avaliação, foi solicitado parecer a 30 entidades externas à CA, cujas competências relevavam 
no quadro do presente projeto, designadamente, autoridades metropolitanas, autarquias, 
empresas transportadoras, autoridades nacionais nos domínios da aviação e emergência e 
proteção civil, operadores de transporte de energia e forças armadas, entre outras. 
Em paralelo com o procedimento de avaliação, a APA promoveu um período de consulta pública 
por um prazo de 37 dias úteis (+ 7 que o prazo de 30 dias fixado no regime jurídico de AIA), que 
decorreu de 28 de julho a 19 de setembro de 2019. No decorrer deste período, a APA realizou 
ainda duas Sessões de Esclarecimento, nos dias 5 e 9 de setembro, em Alcochete e Montijo, 
com uma alargada participação de cidadãos/entidades. 
Foram recebidas cerca de 1180 exposições provenientes de Entidades da Administração 
Central e Local, ONGA, Partidos políticos, Empresas e Cidadãos.  
Concluída a análise técnica do EIA, a CA emitiu o seu parecer final, suportada nos pareceres 
emitidos pelas entidades que a constituem nas suas áreas de responsabilidade, nos pareceres 
emitidos pelas entidades externas e nos resultados da consulta pública. 
A maioria das preocupações manifestadas no quadro da consulta pública coincidem com as 
principais temáticas abordadas e ponderadas pela CA encontrando na sua generalidade, reflexo 
no vasto conjunto de condições e medidas impostas para desenvolvimento do projeto e 
minimização e compensação dos respetivos impactes ambientais. 
Tendo por base o parecer emitido pela CA, a APA, enquanto autoridade de avaliação de 
impacte ambiental, considerou estarem reunidas as condições para a emissão de uma 
Declaração de Impacte Ambiente Favorável Condicionada à adoção da Solução 2 do 
estudo prévio da Extensão Sul da Pista 01/19 e Solução Alternativa do estudo prévio da 
Ligação rodoviária à A12, bem como ao cumprimento de um conjunto de condições. 
Em cumprimento do Código de Procedimento Administrativo, a APA notificou a ANA da proposta 
de decisão, para efeitos de auscultação do proponente previamente à emissão da versão final da 
DIA. 
Tendo em conta as intervenções previstas, as suas caraterísticas e as do território afetado, 
designadamente: 

 o Estuário do Tejo se constituir como a zona húmida portuguesa mais importante para as 
aves aquáticas e como local chave para as aves migratórias na rota do Atlântico Este; 

 o território sobrevoado nas aterragens e descolagens afetar zonas densamente 
povoadas e com equipamentos de uso sensível; 

 a existência de um aquífero bastante produtivo, utilizado para diversos fins incluindo 
captações para abastecimento público; 
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Foram considerados como fatores determinantes para a avaliação: 

 A Socioeconomia, os Sistemas Ecológicos e o Ambiente Sonoro, no que se refere à 
infraestrutura aeroportuária; 

 A Socioeconomia e os Recursos Hídricos (Subterrâneos), no que se refere às 
acessibilidades rodoviárias. 

Esta decisão implica um quadro extenso de condições (perto de 200) que a ANA terá de dar 
cumprimento. Destas, destacam-se as seguintes: 

 Implementação da solução fundada em estacas para a extensão da pista; 

 Implementação da Ligação Rodoviária à A12, na solução que não afeta os perímetros de 
proteção das captações do Pólo do Montijo; 

 Proibição do tráfego aéreo no aeroporto do Montijo, no período 0h-6h; 

 Condicionar a operação do Aeroporto do Montijo nas faixas horárias 23h00-00h00 e 
06h00-07h00 à disponibilização de slots horários para o ano de 2022 de 2983 
movimentos anuais; 

 Definir e adotar procedimentos de aterragem e descolagem menos ruidosos e que 
evitem ou minimizem o impacte sobre as áreas mais sensíveis; 

 Implementação do Programa de Reforço do Condicionamento Acústico de Edifícios 
deficitários na área delimitada pelas isófonas de ruído particular; 

 Para efeitos da promoção da restruturação e ao aumento da oferta de transporte fluvial 
em resposta ao aumento de procura perspetivado, assegurar o reforço da frota 
existente, pelo suporte financeiro à aquisição de 2 embarcações, alocada em 
exclusividade ao transporte entre o Cais do Seixalinho e Lisboa; 

 Implementação de um Plano de redução de emissões de GEE, de consumos primários, 
de resíduos e de consumos energéticos, durante a fase de exploração do Aeroporto do 
Montijo. 

Foram também estabelecidas várias medidas de compensação ao nível dos sistemas 
ecológicos: 

 Assegurar o suporte financeiro à operacionalização e implementação das medidas de 
compensação ambiental pela sociedade veículo que vier a ser criada, designadamente 
as atividades diretamente conexas com a proteção e conservação das aves selvagens 
(alocação do Mouchão da Póvoa, requalificação do CEMPA bem como das instalações 
de Vale de Frades e Saragoça, outras aquisições de terrenos - salinas, terrenos 
agrícolas, etc., contratos de gestão por perda de rendimento, intervenções de 
requalificação ou recuperação de habitats), através do pagamento de valor mínimo de 
7,2 M€ (sete milhões e duzentos mil euros) aquando da assinatura do contrato de 
concessão, complementado pelo pagamento de uma taxa 4,5€ (quatro euros e 
cinquenta cêntimos) por movimento aéreo, uma vez que os principais impactes no 
Estuário ao nível da avifauna decorrem do ruído causado pelas aeronaves, a atualizar 
numa base anual, por indexação ao índice de preços do consumidor excluindo 
habitação. 

Reconhecendo a necessidade do envolvimento de outras entidades não diretamente vinculadas 
pelo presente procedimento para assegurar a plena integração do projeto do Aeroporto do 
Montijo num contexto de desenvolvimento regional e nacional, e a potenciação das mais-valias 
de concretização de um projeto estruturante desta natureza, foram ainda efetuadas um conjunto 
de recomendações, tendo em consideração: 
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 A necessidade de adequação dos Instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis, pelas 
entidades com competência em matéria de planeamento e ordenamento do território. 
Esta deve refletir os novos usos e dinâmicas territoriais, bem como as novas estratégias 
de desenvolvimento, resultantes do projeto, numa abordagem que minimize os impactes 
negativos e potencie os impactes positivos; 

 O projeto deve potenciar o desenvolvimento de projetos estruturantes do território, 
designadamente ao nível das acessibilidades, designadamente as ligações rodoviárias 
entre as penínsulas do Seixal e do Barreiro e entre o Barreiro e o Montijo, a componente 
ferroviária na ligação radial Barreiro-Lisboa e a ligação transversal Barreiro-Montijo; 

 O projeto gerará a necessidade de restruturação e de aumento da oferta de transporte 
coletivo de passageiros, nomeadamente fluvial; 

 A análise do risco de bird strike, no contexto da avaliação de segurança da operação 
aeronáutica, a desenvolver aquando da certificação a emitir pela ANAC para o 
aeroporto, fica condicionada ao estrito cumprimento das medidas que resultam do 
presente procedimento de AIA bem como do procedimento de verificação da 
conformidade ambiental do projeto de execução que vier a ser desenvolvido. 

Para efeitos do acompanhamento ambiental deste projeto, a autoridade de AIA irá proceder à 
criação de uma comissão de acompanhamento ambiental, com o objetivo de acompanhar o 
desenvolvimento do projeto e a implementação das condições que vierem a ser impostas na 
decisão a emiir para o projeto no contexto do regime jurídico de AIA, de forma a garantir a 
articulação necessária entre todas as entidades relevantes. 
A referida Comissão deve ser constituída pelos organismos com competência nas matérias 
relevantes, incluindo entidades representadas na Comissão de Avaliação e stakeholders 
relevantes. A atividade desta Comissão deve abranger a fase de construção podendo prolongar-
se para a fase de exploração, em função da evolução do projeto e do ponto de situação da 
implementação e avaliação da eficácia das medidas de minimizaçâo e de compensação 
preconizadas(...)». – Artigo 29º do Requerimento Inicial - Cfr. Doc. 2, fls. 107-163 SITAF que se 
dá por reproduzido. 
 

AU - Em 2019-10-31 foi divulgado na internet o texto: «Montijo: Governo vai aceitar 

Declaração de Impacte Ambiental». Cfr. Doc. 5 junto ao RI, fls. 107-163 SITAF que se dá por 

reproduzido – Artigo 43º, 93º do Requerimento Inicial. 

 

AV - Em 2019-10-31 foi divulgado na internet o texto: «Aeroporto Montijo: Declaração de 

Impacto Ambiental só agrada ao PS» seguido de excertos de diversas notícias. Cfr. Doc. 6, fls. 

107-163 SITAF que se dá por reproduzido. 

 

AW – Em 2019-11-08 foi publicada a notícia intitulada “Aeroporto do Montijo: José Alves, 

Investigador do CESAM, aponta erros e lacunas graves” da qual consta por extrato: 
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«José Alves, investigador do CESAM, levanta fortes críticas ao estudo de impacte ambiental 
relativo ao aeroporto do Montijo e à forma como o processo se está a desenvolver. A Wilder 
falou com este especialista no estudo de aves. Desde há 15 anos que José Alves estuda as aves 
migradoras no Estuário do Tejo e também no Árctico e África Ocidental. Num parecer pessoal 
entregue à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) durante a consulta pública relativa ao estudo 
de impacte ambiental (EIA), José Alves sublinha que “a avaliação dos impactes do projeto sobre 
a avifauna estuarina pela APA deveria ”inviabilizar a execução do projecto em causa” e não 
propor que fique favoravelmente condicionado. 
(...) 
Aqui ficam três dos vários erros e lacunas apontados por este especialista ao documento 
divulgado pela APA em Julho passado, no que diz respeito às aves: 
 
1 – Considera-se que a construção do novo aeroporto tem impacto apenas local 
 
O EIA afirma que a expressão espacial do impacto do aeroporto é apenas local, pois os seus 
efeitos ficariam circunscritos à área do Estuário do Tejo. Isso é “desadequado”, pois os efeitos 
nas aves migradoras “vão-se repercutir em toda a rota migratória do Atlântico Leste”, indica José 
Alves no parecer. 
Exemplos? O maçarico-de-bico-direito (...) 
Estima-se que entre Janeiro e Fevereiro, o Estuário do Tejo é usado como abrigo e fonte de 
alimento por cerca de 50.000 maçaricos-de-bico-direito, boa parte dos quais ali permanecem 
todo o Inverno. Estes maçaricos também frequentam outras regiões da Europa e alguns ainda a 
África Ocidental. 
Depois de vários estudos, sabe-se hoje que esta espécie se divide em duas populações no 
maior estuário português. “Um desses grupos de maçaricos, estima-se que entre 10.000 a 
15.000 aves, reproduz-se na Islândia. Depois de deixarem o Estuário do Tejo, essas aves 
passam ainda pela Holanda enquanto outras optam pelo Reino Unido”, mas a Islândia é o 
destino final. Mais tarde, regressam a Portugal. 
Já o segundo grupo de maçaricos, que terá entre 35.000 a 40.000 individuos, reproduz-se em 
países da Europa Central: Alemanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Polónia. Muitas das aves 
desde grupo passamo Inverno todo no Estuário do Tejo, mas “parte preferem invernar na África 
Ocidental (Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau) e páram no estuário português para se 
reabastecerem, em janeiro e Fevereiro”, a caminho dos locais de nidificação. 
 
Todos estes maçaricos são um exemplo da importância do estuário para as aves migradoras, 
que com o novo aeroporto “poderão não conseguir abastecer o suficiente durante as paragens 
migratórias, ficando impedidas de alcançar os seus destinos”, nota o investigador português. 
(...) 
Por outro lado, a área do Estuário do Tejo está classificado como reserva nacional e como zona 
de protecção especial para a avifauna (ZPE), fazendo parte da Rede Natura 2000. “A área de 
implantação do Aeroporto do Montijo está em contacto com os limites da ZPE e as rotas 
propostas para a descolagem e aproximação das aeronaves atravessarão ambas as áreas 
classificadas”, avisa José Alves. 
 
2 – Faltam dados e estudos no terreno sobre as aves do Estuário 
(...) 
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É que os dados referidos no documento foram recolhidos em estudos científicos realizados há 10 
e 15 anos e limitam-se a um pequeno número de espécies, aponta. No que respeita à 
actualidade, “não houve qualquer recolha de dados sobre a distribuição e número de efectivos 
da avifauna que habita o estuário do Tejo. 
(...) 
 
3 – Áreas afectadas pelo ruído dos aviões estimadas de “forma errada”  
 
O recurso a dados desactualizados não é a única falha apontada. 
 
O biólogo defende que não se pode considerar, ao contrário do que sucede no EIA, que “o 
comportamento das aves limícolas perante o ruído provocado por uma aeronave a facto será 
idêntico àquele provocado por uma buzina de ar comprimido activada durante três segundos, 
onde se produz um ruído quase instantâneo e curto, com o mesmo nível de decibéis”. 
 
Por outo lado, o mesmo estudo “estima estas áreas (com aves perturbadas pelo ruído) de forma 
errada ao considerar os 60 decibéis como “sem perturbação”, quando no estudo original que lhe 
serve de base (e apesar de limitações várias desse mesmo trabalho), este nível de ruído provoca 
perturbação nas aves estudadas”. 
 
Assim, José Alves avisa que o barulho provocado pelas aeronaves, desde que ultrapasse os 60 
décibeis, vai afectar “todas as espécies que se alimentam na zona intertidal – ou seja, na área do 
estuário que fica a descoberto durante a maré vazia -, nos arrozais e as que usam os refúgios de 
praia-mar (maré cheia)”. 
 
“A área afectada será portanto muito superior àquela indicada no EIA e sem a mesma ser 
determinada com alguma exactidão, não se pode saber qual deve ser a área onde se aplicam 
medidas de compensação ou mitigação”, sublinha.» Cfr. Doc. 8, fls. 107-163 SITAF que se dá 
por reproduzido - Artigos 156º e 157º do Requerimento Inicial. 
 

AX - Em 2019-12-17 foi divulgado em endereço www.dinheirovivo.pt, o texto:  

«Governo assume inicio da construção do aeroporto do Montijo no próximo ano» 

(...) 
O Governo assume como objetivo para 2020 o início da construção do aeroporto do Montijo, 
dando continuidade “a este importante” projeto e entrando “em definitivo na sua fase de 
implementação”. 
“Após os avanços decisivos ocorridos em 2019 no projeto de expansão da capacidade 
aeroportuária da região de Lisboa, designadamente a celebração do acordo financeiro com a 
concessionária ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., em janeiro de 2019, a avaliação ambiental 
do Aeroporto do Montijo e Acessibilidades e o arranque da reorganização do dispositivo militar, 
no ano de 2020 será dada continuidade a este importante projeto e entrar-se-á em definitivo na 
sua fase de implementação”, lê-se no Relatório que acompanha a Proposta de Orçamento do 
Estado para 2020 (OE2020).» Cfr. Doc. 4, fls. 107-163 SITAF que se dá por reproduzido – Artigo 
45º do Requerimento Inicial. 
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AY - Em 2019-12-18 foi divulgado em endereço www.noticiasaominuto.com, o texto: 

«Câmara do Seixal afirma que Governo “está a cometer um erro”». Cfr. Doc. 3, fls. 107-163 

SITAF que se dá por reproduzido. 

 

AZ - Em 2019-12-12, Marisa Almeida Gonçalves de Carvalho e António José Gonçalves 

de Carvalho celebraram a escritura de constituição da Associação da qual constra por 

extrato: 

«Artigo 1º 
Denominação, sede e duração 

1-A associação, sem fms lucrativos, adota a denominação NEGOCIATA - N I N G U É M  
E S P E R E  G R A N D E S  O P O R T U N I D A D E S  C O M  INVESTIMENTOS ANTI-
AMBIENTE - ASSOCIAÇÃO, e tem a sede na Avenida General Humberto Delgado, 
Número 61, Io Dt°, Paio Pires , freguesia de Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
concelho de Seixal e constitui-se por tempo indeterminado. 
(…) 

Artigo 2º 
Fim 

A associação tem como fim a) defender a qualidade de vida e o direito a um ambiente 
sadio, bem como a defesa dos interesses que nesta matéria, não só dos seus 
associados mas também das populações residentes na Área Metropolitana de Lisboa; b) 
tutela judicial para valores ambientais e para o direito a um ambiente sadio, dos seus 
associados mas também de todas as pessoas indeterminadas que constituem a 
população residente na Área Metropolitana de Lisboa; c) exercer o direito ao ambiente e 
à qualidade de vida, nos termos constitucional e íntemacionalmente estabelecidos, 
podendo exercer o direito de defesa contra qualquer agressão ambiental e exigir das 
entidades públicas e privadas o cumprimento dos deveres e das obrigações a que estão 
vinculadas nos termos da lei e do direito em matéria ambiental (artigo 5.°, da Lei n.° 
19/2014, de 14 de abril); d) defender danos pessoais, por via da poluição ambiental (do 
ar, do solo e da água e do ruído); danos que se traduzem, nomeadamente, na 
diminuição acentuada das suas condições de saúde, física e mental, com a exposição 
permanente a fatores que exponenciam o stress e o aparecimento de doenças graves e 
crónicas, potencialmente fatais, do seu sossego e tranquilidade, com repercussão na 
estabilidade da sua vida familiar, profissional e de lazer; e) defender as condições 
mínimas para que, de um ponto de vista tecnológico, as emissões poluentes se situem 
abaixo do patamar a partir do qual constituem grave risco para as populações humana e 
animal e para o meio ambiente circundante àquelas instalações. 
(…) 

Artigo 4º 
Órgãos 

1-São órgãos da associação a assembleia geral, a direção e o conselho fiscal. 
2 - O mandato dos titulares dos órgãos sociais é de 3 ano(s). 
(…) 
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Artigo 6º 
Direção 

1- A direção, eleita em assembleia geral, é composta por 3 associados. 
2 – A direção compete a gerência social, administrativa e financeira da associação, 
representar a associação em juízo e fora dele. 
3 – A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artigo 171° do Código Civil  
4 - A associação obriga-se com a intervenção de duas assinaturas 
(…) 

 

Os associados declaram ter sido informados de que devem proceder à entrega da declaração de 

início de atividade para efeitos fiscais, no prazo legal de 90 dias. 

 

Aos 12 dias do mês de Dezembro de 2019 

(…)» Cfr. fls. 164 a 175 do SITAF que se dão por reproduzidas. 

 

BA - A Procuração encontra-se assinada a 16 de dezembro de 2019, pelos dois sócios 

fundadores da Associação, ora Requerente: Marisa Almeida Gonçalves de Carvalho e António 

José Gonçalves de Carvalho. Cfr. fls. 187 do SITAF. 

 

BB - Em 2019-12-20 deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, o 

requerimento inicial referente aos presentes autos. Cfr. fls. 11 e ss. do SITAF. 

 

BC - Na mesma data foi proferido Despacho pelo Tribunal para, entre outros, juntar 

procuração. Cfr. fls. 177 do SITAF. 

 

BD - Em 2019-12-23 foi junta pela Requerente a Procuração de 2019-12-16. Cfr. fls. 187 

do SITAF. 

 

BE - Em 2020-01-21, foi emitida a DIA favorável condicionada que, conforme já referido, 

se encontra acessível através da hiperligação 

http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/aia3280 dia tua202012217290.pdf. que se dá por 

reproduzido – (cfr. G) Artigo 40º da Oposição da APA. 
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BF - A DIA contém 153 medidas de minimização (cfr. pg. 33 a 47 da DIA), 4 medidas de 

compensação (cfr. pg. 47 e 48 da DIA), 10 programas de monitorização. (cfr. pg. 48 a 53 da DIA)  

cfr. G – Artigos 41º,90º, 91º e 92º da Oposição da APA. 

 

BG – A DIA, na página 15, refere:  

“Além dos fatores acima debatidos, e que se assumiram como determinantes na 

avaliação do projeto, foram ainda considerados relevantes para essa mesma avaliação os 

fatores (....), Alterações Climáticas‖ – cfr. G - Artigo 45º da Oposição do MIH. 

 

BH – A DIA em relação às aves, contém, entre outras, medidas de minimização n.° 90 e 

de compensação n.° 154 no âmbito do ponto Sistemas Ecológicos - cfr. páginas 11 a 13 da DIA. 

– cfr. G - Artigo 69º da Oposição do MIH. 

 

BI – A menção aos impactes decorrentes das alterações climáticas e do aumento no 

nível das águas do mar constam na DIA (cfr. nomeadamente pg. 16 da DIA). Cfr. G - Artigo 49º 

da Oposição da APA. – Artigo 46º da Oposição do MIH. 

 

BJ - A menção aos impactes do projeto no Ambiente Sonoro, na Qualidade do Ar, na 

Saúde Humana e na Emissão de gases com efeito de estufa, alterações climáticas e impactes 

sobre as infraestruturas e operações aeroportuárias constam na DIA (cfr. nomeadamente pg. 17 

da DIA). - Cfr. G - Artigo 53º da Oposição da APA. 

 

BK - A página 12 da DIA refere que o ruído foi objeto de avaliação: ―Outro dos fatores 

determinantes para a avaliação da infraestrutura aeroportuária foi também o Ambiente Sonoro, 

tendo por referência o quadro regulamentar aplicável, nomeadamente, o Regulamento Geral do 

Ruído. (…) o EIA assumiu a ausência de movimentos no Aeroporto do Montijo entre as 00h00 e 

as 06h00, pelo que as simulações em termos do indicador Lnoite (Ln) resultam da contribuição 

dos voos a ocorrer das 23h00 às 24h00 e das 06h00 às 07h00." – Cfr. G - Artigos 50º e 51º da 

Oposição do MIH. 
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BL - Na DIA mais consta que: ―como condicionante ao projeto, durante todo o período de 

concessão, a proibição de voos em período 00h00-06h00, e o controlo do número de voos nas 

restantes horas do período noturno (23h00-24h00 e 06h00-07h00) de forma a viabilizar o 

cumprimento dos valores limite de ruído, em particular no período noturno de maior sensibilidade 

para as populações” – Cfr. G - Artigo 53º da Oposição do MIH. 

BM - No que se refere ao ruído de tráfego rodoviário associado à fase de exploração do 

novo acesso rodoviário à A12, consta da DIA que "em fase de projeto de execução, será 

necessário apresentar um estudo adicional de ruído, com previsões rigorosas do ruído nos 

diversos recetores afetados e que concretize medidas de minimização adequadas.". - Cfr. G - 

Artigo 53º da Oposição do MIH. 

BN - Na DIA no que se refere às aves, consta, designadamente: "(...) tendo em conta as 

áreas de refúgio e alimentação sujeitas a perturbação forte (que serão afetadas pelo cone do 

ruído), tornam-se necessários mecanismos que incluam a aquisição e gestão adequada de 

salinas no estuário do Tejo (com primeira prioridade) e no estuário do Sado (com segunda 

prioridade), bem como a alocação do Mouchão da Póvoa para refúgio e alimentação para a 

avifauna, durante os períodos de construção e de exploração do Aeroporto.". - Cfr. G - Artigo 54º 

da Oposição do MIH. 

 

BO - Na página 9 da DIA é feita menção à Qualidade do Ar como fator relevante: 

“Consideraram- se ainda como fatores relevantes: (....) Qualidade do Ar (...) verifica-se que na 

área potencialmente mais afetada pelo Aeroporto do Montijo não existem atualmente 

incumprimentos dos valores limite definidos para os poluentes atmosféricos relevantes para este 

projeto. Os impactes previstos na fase de construção serão negativos, reversíveis e mitigáveis 

podendo ser significativos, em particular para as partículas em suspensão, junto aos recetores 

mais próximos da área de intervenção e acessos, e caso não sejam tomadas a devidas medidas 

de minimização. No que diz respeito à fase de exploração do Aeroporto do Montijo, tanto na 

vertente aeroportuária, como na vertente das acessibilidades, e para os três anos (2022, 2032, 

2042), é expectável um impacte negativo ao nível da qualidade do ar, devendo as questões 

relativas às opções de transporte de trabalhadores e passageiros ser particularmente geridas e 

acompanhadas para que esse mesmo impacte seja pouco significativo. Não é, contudo, 
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expectável que as atividades associadas ao aeroporto venham a pôr em causa o cumprimento 

dos valores limite impostos na legislação para proteção da saúde humana." - Cfr. G - Artigo 61º e 

62º da Oposição do MIH. 

 

BP - A DIA, na sua página 16, quanto à Qualidade do Ar refere que: 

"Em particular no que concerne o aumento do tráfego aéreo perspetivado, sublinha-se que existe 

um conjunto de instrumentos de política a que a maioria dos operadores de aeronave estão 

sujeitos, que os incentiva a reduzir as suas emissões de GEE, promovendo assim uma maior 

eficiência na aviação” e que "Em qualquer caso, as emissões resultantes desta infraestrutura 

aeroportuária estão incluídas nas emissões previstas para 2050 num contexto de neutralidade 

carbónica". - Cfr. G - Artigo 64º da Oposição do MIH. 

 

BQ - Os riscos sísmicos e a hipótese de tsunami constam na DIA (cfr. nomeadamente 

pg. 15 e 16 da DIA) - Cfr. G - Artigo 68º da Oposição da APA. 

 

BR - Quanto ao aumento do nível das águas do mar refere a página 16 da DIA:  

―Na vertente adaptação, dada a localização do projeto, o único aspeto relevante é a 

subida do nível médio das águas do mar (NMM) no médio e longo prazo (até 2100). Neste 

sentido, foi definida a cota altimétrica da pista, incluindo a sua extensão, por forma a 

salvaguardar subidas do nível médio das águas do mar devido a alterações climáticas no longo 

prazo (em 2100), aspeto que se considera determinante considerar na solução final.‖ - Cfr. G - 

Artigo 48º da Oposição do MIH. 

 

BS - Na página 15 da DIA: "Assume-se relevante o fator Geologia e Geomorfologia 

atendendo a que o projeto se localiza numa zona de sismicidade elevada, o que associado às 

características fisiográficas do terreno e ao seu enquadramento no estuário do Tejo, faz com que 

a suscetibilidade ao efeito de um tsunami seja também elevada" - Cfr. G - Artigo 85º da Oposição 

do MIH. 

 

BT - A DIA em sede de avaliação de conformidade ambiental, exige a apresentação de 

um "Estudo para quantificar o impacte de inundação originada por eventual tsunami, onde conste 
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simulação de cenários resultantes de inundação daquela origem, cumulativamente com a subida 

de nível do mar previsível derivado de alterações climáticas, para o horizonte temporal do 

projeto”. - Cfr. G - Artigo 87º da Oposição do MIH. 

 

BU - A DIA refere que a análise de risco de bird strike será analisada pela Autoridade 

Nacional para a Aviação Civil (ANAC), no âmbito da certificação a emitir para o Aeroporto do 

Montijo, entidade que deverá observar o estrito cumprimento das medidas que resultam do 

procedimento de AIA n.° 3280, bem como do procedimento de verificação da conformidade 

ambiental do projeto de execução que vier a ser desenvolvido (cfr. página 21 da DIA). - Cfr. G - 

Artigo 73º da Oposição da APA. 

 

BV - A DIA prevê que na fase de avaliação da conformidade ambiental do projeto de 

execução seja efetuada: “avaliação do dimensionamento e das condições de utilização do 

Terminal Fluvial do Seixalinho para aferir eventuais necessidades de adaptação à procura 

adicional, à tipologia do passageiro aéreo e à interface com o serviço shuttle para o aeroporto, 

tendo em conta as necessidades previstas, em articulação com a empresa concessionária desta 

infraestrutura " e seja apresentado "Protocolo de articulação com o operador do serviço de 

transporte fluvial de passageiros entre o Cais do Seixalinho e Lisboa, de forma a salvaguardar a 

medida de compensação n.° 158, garantindo que os dois navios a serem adquiridos se 

encontram operacionais aquando da entrada em exploração do Aeroporto do Montijo”. - Cfr. G - 

Artigo 82º da Oposição do MIH. 

 

BW - A medida de compensação n.° 158 prevê que “Para efeitos da promoção da 

restruturação e ao aumento da oferta de transporte fluvial em resposta ao aumento de procura 

perspetivado, assegurar o reforço da frota existente, pelo suporte financeiro à aquisição de 2 

navios de propulsão elétrica, a alocar em exclusividade ao transporte entre o Cais do Seixalinho 

e Lisboa, e com características a especificar pelo concessionário deste serviço." - Cfr. G - Artigo 

83º da Oposição do MIH. 

 

BX - A proposta de decisão da DIA, o Parecer final da CA, foram disponibilizados ao 

público acessíveis nas seguintes hiperligações: 
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- Parecer Final da CA - http://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3280 

- DIA - http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/aia3280 dia tua202012217290.pdf 

- Cfr. G - Artigo 109º da Oposição da APA. 

 

BY - Relativamente ao ruído a DIA fixa as seguintes condicionantes: 

(a) proibir o tráfego aéreo no período 0h-6h, a constar do AIP (Aeronautical Information 

Publication) do Aeroporto do Montijo; 

(b) condicionar a operação do Aeroporto do Montijo nas faixas horárias 23h00-00h00 e 06h00-

07h00 à disponibilização de slots horários para o ano de 2022 de 2983 movimentos anuais. 

A revisão deste valor pode ser efetuada ao fim dos primeiro, segundo e quarto anos civis de 

exploração e, depois, quinquenalmente, em função dos resultados do sistema de 

monitorização em contínuo de ruído ambiente, com vista a que a isófona Ln = 55 dB(A) não 

abranja área habitada. 

(c) adotar procedimentos de aterragem e descolagem menos ruidosos e que evitem ou 

minimizem o impacte sobre as áreas mais sensíveis, segundo recomendações da ICAO e 

validação pela NAV, designadamente a utilização de procedimento ICAO_A na descolagem 

da Pista 19 e de procedimento Reduced Landing Flap e a não utilização de Reverse Thrust 

na Aterragem na Pista 01, sempre que a segurança na operação não seja posta em causa. 

Estes procedimentos devem ser validados pela NAV e pelas companhias aéreas que irão 

efetivamente operar no Aeroporto do Montijo, devendo constar do AIP do Aeroporto do 

Montijo.- Cfr. G - Artigo 58º da Oposição da MIH.. 

BZ - Relativamente ao ruído a DIA prevê, designadamente:  

As medidas de minimização n.° 65 – ―evitar para a construção da extensão da Pista 

01/19 a execução dos trabalhos no período noturno‖ - e n.° 132 – ―criar um sistema online ou 

telefone para reclamações de ruído por parte das populações‖, com informação à ARSLVT.- Cfr. 

G - Artigo 59º da Oposição da MIH. 

 

CA - De acordo com a DIA, concluiu-se durante o procedimento de AIA que parte dos 

impactes identificados "poderá ser compensável, através da aquisição (e requalificação) de 
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áreas de salinas para compensar as áreas de refúgio que irão ser afetadas. De igual modo 

também a área de alimentação afetada pode ser compensada pela aquisição de salinas e outras 

medidas (...). Assim, tendo em conta as áreas de refúgio e alimentação sujeitas a perturbação 

forte (que serão afetadas pelo cone do ruído), tornam-se necessários mecanismos que incluam a 

aquisição e gestão adequada de salinas no estuário do Tejo (com primeira prioridade) e no 

estuário do Sado (com segunda prioridade), bem como a alocação do Mouchão da Póvoa para 

refúgio e alimentação para a avifauna, durante os períodos de construção e de exploração do 

Aeroporto. Afigura-se também necessário desenvolver um conjunto de estudos e programas 

direcionados para a avifauna de forma a colmatar as lacunas de conhecimento do EIA. Deve 

ainda ser elaborado um plano de gestão para a compensação por perda de habitat; 

implementadas e mantidas as medidas necessárias de gestão ativa; promovida a aquisição de 

terrenos agrícolas e o pagamento de compensações aos agricultores por perda de rendimento 

e/ou impossibilidade de alteração do uso de solo. Devem igualmente ser estabelecidos contratos 

de gestão de habitat, e ser assegurada a monitorização da avifauna bem como o cumprimento 

das medidas de proteção e salvaguarda. Devem ser criadas instalações para apoio a estes 

trabalhos, designadamente nas salinas de Vale de Frades e Saragoça, como estações 

ornitológicas a partir da recuperação de edifícios existentes" 

 (…) “Para concretização destes mecanismos de compensação, o ICNF estudou vários 

instrumentos de compensação ambiental, tendo por base mecanismos financeiros que 

pretendem internalizar os impactes ambientais decorrentes do funcionamento operacional do 

novo aeroporto. Tendo em conta a experiência adquirida com a implementação de medidas de 

compensação em território nacional, o ICNF considerou como solução mais adequada aos 

objetivos pretendidos o recurso à criação de uma Sociedade-Veículo, assente num modelo 

orgânico. Esta sociedade constituirá uma entidade jurídica autónoma, preferencialmente com a 

natureza de sociedade comercial (em particular, sob a forma de sociedade anónima, com 

capitais exclusivamente públicos resultantes das indemnizações compensatórias devidas pelo 

proponente). Esta Sociedade-Veículo terá como quadro de funções a implementação de 

atividades diretamente conexas com a proteção e conservação das aves selvagens (aquisição 

de terrenos, contratos de gestão, intervenção de requalificação e/ou recuperação de habitas, 

requalificação de instalações do CEMPA / Vale de Frades e Saragoça)". - Cfr. G - Artigos 100º e 

101º da Oposição do MIH 
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CB - A solução preconizada na DIA será financiada através de uma taxa aplicada sobre 

o número de movimentos aéreos diários e não sobre o número de passageiros, "(…) tendo em 

conta que os principais impactes no Estuário ao nível da avifauna decorrem do ruído causado 

pelas aeronaves, e que esse ruído é provocado pelo número de movimentos aéreos 

independentemente das aeronaves se movimentaram vazias ou com mais ou menos lotação” - 

Cfr. G - Artigo 102º da Oposição do MIH 

 

CC - A DIA, nas páginas 24 a 33, detalha todos os elementos que o RECAPE deve 

integrar (para além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento 

das exigências da DIA), os elementos aplicáveis ao projeto de execução e RECAPE das 

acessibilidades rodoviárias e os elementos aplicáveis aos projetos de execução e RECAPE de 

ambas as componentes (aeroporto e acessibilidades rodoviárias). - Cfr. G - Artigo 175º da 

Oposição do MIH 

 

CD - A DIA contém na página 22, recomendações dirigidas à ANAC a ter em 

consideração aquando da certificação do aeroporto complementar do Montijo. - Cfr. G - Artigo 

182º da Oposição do MIH 

 

CE - Na DIA mais consta que: 

"Os principais impactes positivos do projeto ocorrem ao nível socioeconómico e traduzem-se nos 
seus próprios objetivos, assumindo-se como muito significativos, de nível local, regional e até 
nacional. O aeroporto originará impactes positivos, diretos e indiretos, os quais terão incidência, 
em particular ao nível da demografia (pela atração de população residente), do emprego (pelo 
aumento da oferta de emprego), da competitividade e internacionalização (pela dinamização das 
atividades económicas, atração de investimentos, potenciação da oferta turística e recreativa 
local e regional) e da qualidade de vida (pelo aumento do rendimento, do acesso a novas 
oportunidades de serviços e de empregos, das acessibilidades e transportes). A opção pela 
instalação do AM fortalece a dinâmica da malha urbana através da capacidade de 
preenchimento intersticial das áreas urbanizadas. O projeto fomentará o desenvolvimento 
socioeconómico local e regional, nomeadamente a nível do desenvolvimento turístico, da criação 
de novas oportunidades de emprego, da consolidação e densificação da malha urbana 
envolvente, com criação de novas atividades económicas, e de uma capacidade de resposta 
aumentada a uma crescente solicitação aeroportuária. Prevê-se que a implementação deste 
projeto proporcione nos territórios envolventes a indução de investimento, a fixação de empresas 
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e população, a geração de emprego direto e indireto e o aumento da competitividade do setor 
turismo (local e regional). Esta indução está intimamente relacionada com a qualidade de vida 
dos cidadãos na medida em que, com a concretização das ligações territoriais e promoção da 
mobilidade, e criação de emprego por via dos novos investimentos satélites, existe uma 
alteração de parte do paradigma da empregabilidade com impactes nos movimentos pendulares 
diários, gastos em transportes, diminuição de stress e ganhos de tempo e proximidade às áreas 
residências e famílias. 
(...) Esta nova infraestrutura aeroportuária na margem sul da AML é uma oportunidade para 
alavancar o desenvolvimento de outros projetos estruturantes previstos e, principalmente, 
necessários para a área envolvente correspondente ao Arco Ribeirinho Sul.” - Cfr. G - Artigo 
260º da Oposição do MIH 
 

CF – No Vol. III – anexos temáticos do EIA, no Anexo 6 – Sistemas Ecológicos, consta 

no ponto 2.6 ―Lacunas de conhecimento‖, como se transcreve: 

«A análise sobre o efeito de perturbação focou-se num grupo de espécies representativo do 

elenco existente no Estuário do Tejo, contudo, conforme explanado no capítulo 2.3.2. houve 

espécies e/ou locais para os quais não foi possível efetuar a análise do impacte por perturbação, 

e quantificar a percentagem de população afetada. A ausência de análise prendeu-se não 

apenas com a pouca informação sobre a distribuição destas espécies ao nível de todo o Estuário 

(o que impossibilita a aferição da percentagem de população potencialmente afetada) mas, 

sobretudo, pela ausência de bibliografia sobre a resposta específica destes grupos ao ruído. Não 

se exclui que estas espécies venham a sofrer impacte por perturbação, razão pela qual se 

recomenda um Plano de Monitorização dirigido.». Pág. 50 – EIA Vol. III Anexo  6 – Sistemas 

Ecológicos. 

 

CG - Em 2020-03-13, o Presidente do Conselho Diretivo da APA, IP subscreveu 

resolução fundamentada, na qual consta, por extrato que: 

“Assim, por tudo quanto ficou exposto, determino: 

1 – Reconhecer, para efeitos do nº.1 do artigo 128º. Do CPTA, os graves prejuízos para 

o interesse público resultantes de um eventual diferimento na execução da DIA proferida em 21 

de janeiro de 2020, relativa ao projeto “Aeroporto do Montijo e Respetivas Acessibilidades”, em 

fase de estudo prévio, bem como, ainda, consequentemente, de todos os atos de licenciamento 

e de execução do referido projeto que dependem da manutenção da sua plena eficácia jurídica. 

2 – A continuação da execução da DIA e dos referidos atos.” (Cfr. Registo SITAF nº 

005743755 13-03-2020 12:08:00, cujo teor se dá por reproduzido). 
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*** 

 

Não se provou indiciariamente, que: 

 

- A pista, para sul, vai aumentar 500 metros – Artigo 148º (parte) do Requerimento Inicial 

– Provado apenas que a pista, para sul, vai aumentar 300 metros. (cfr.pg. 47 do EIA – Vol. II – 

Relatório Síntese A). 

 

Não ficaram por provar outros factos alegados com relevo para a decisão. 

 

* 

 

O Tribunal fundou a sua convicção com base na documentação junta aos autos pelas 

partes, incluído o processo administrativo – Processo AIA nº 3280, cujo teor se dá por 

integralmente reproduzido e que foi consultado e as transcrições efetuadas do site da APA (cfr. 

G). 

Os excertos de notícias, comunicados e textos na internet que como tal constam do 

probatório dão-se por reproduzidos  

De modo a evitar repetições da extensa matéria de facto constante do probatório e 

nessa parte dada por integralmente reproduzida, optou-se por transcrever por temática excertos 

desses documentos, na parte sequente da discussão e aplicação do direito aos factos. 

 

* 

 

4 – As questões a decidir pela ordem em que se apresentam são as seguintes: 

 

4.1 – Da exceção dilatória de irregularidade de mandato judicial por parte dos 

mandatários que propuseram a ação. 
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A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) e o Ministério das Infraestruturas e 

Habitação suscitaram a exceção dilatória da irregularidade do mandato judicial. 

 

Alegam para o efeito que: 

1º - A procuração forense apresentada pela Requerente vem subscrita peia Senhora D. 

Marisa Almeida Gonçalves de Carvalho e pelo Senhor António José Gonçalves de Carvalho, 

que, tanto quanto foi possível aferir, são os fundadores da associação. 

2º - Sendo mencionado no texto da procuração que Negociata - Associação é 

"representada no ato pelos dois associados fundadores com poderes para o mesmo". 

3º - Cumprirá à associação nos termos dos seus Estatutos nomear a direção, composta 

por três associados, o que terá de ocorrer em assembleia geral. 

4º - Da documentação carreada para os autos não se vislumbra quem são os membros 

da Direção da Associação e se os fundadores acima referidos fazem parle integrante da mesma. 

5º - Nos termos dos Estatutos da Requerente (ex vi artigo 164° do Código Civil), é a 

Direção que incumbe o poder de representar a associação em juízo e fora dele e não aos 

respetivos fundadores. 

6º - Verifica-se assim uma irregularidade na representação da associação (artigo 25° do 

CPC) que conduz à irregularidade do mandato (48° do CPC). 

7º - A irregularidade do mandato é uma exceção dilatória, de conhecimento oficioso que, 

se não for sanada, conduz à absolvição da instância, nos termos do disposto no artigo 89°, n.° 1, 

n.° 2 e n.° 4 alínea h) do CPTA. 

 

A Requerente veio pronunciar-se, e alegou que: 

1º - Nos termos do n.° 1 do artigo 163.° do CC: “1. A representação da pessoa colectiva, 

em juízo e fora dele, cabe a quem os estatutos determinarem ou, na falta de disposição 

estatutária, à administração ou a quem por ela for designado.” 

2º - A Associação foi regularmente constituída a 12 de dezembro de 2019, donde 

dispunha de 90 dias para eleger os órgãos sociais. 

3º - Até à eleição do corpo gerente, a Associação obrigava-se com a intervenção de 

duas assinaturas. 

4º - Por seu turno, a Procuração junta aos presentes autos encontra-se assinada a 16 de 
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dezembro de 2019, pelos dois sócios fundadores da Associação e únicos sócios à data da 

procuração e da entrada dos presentes autos (que aconteceu a 20 de dezembro de 2019).  

5º - Tal mandato teve como finalidade a representação em juízo da Requerente, que 

como já deixamos presente em sede própria, se dedica em suma à defesa dos interesses e 

valores em matéria ambiental. 

6º - Deste modo, a Associação, à data do mandato forense, estava representada pelos 

seus sócios fundadores que nos termos gerais, detinham a função de representação da 

associação (cfr. artigo 163.°, n.° 1) e, em regra, a gestão corrente, isto é, a direção da atividade 

e da vida quotidiana da Associação. 

Nessa medida, improcede a exceção invocada. 

 

Cumpre apreciar e decidir: 

 

A questão resume-se a saber se, a Senhora D. Marisa Almeida Gonçalves de Carvalho e 

o Senhor António José Gonçalves de Carvalho, como fundadores da associação e subscritores 

da Procuração apresentada pela Requerente, podem representar a associação em juízo e fora 

dele, uma vez que, nos termos dos Estatutos é à Direção que incumbe o poder de representação 

da Associação ora Requerente. 

 

Vem alegado que da documentação carreada para os autos não se vislumbra quem são 

os membros da Direção da Associação e se os fundadores, Senhora D. Marisa Almeida 

Gonçalves de Carvalho e o Senhor António José Gonçalves de Carvalho, fazem parte integrante 

da mesma, pelo que está em causa a regularidade do mandato, nos termos do artigo 48° do 

CPC, aplicável ex vi artigo 1.° do CPTA. 

 

Vejamos então. 

 

A Associação, ora Requerente, foi constituída por escritura pública em 12 de dezembro 

de 2019 e na mesma data foram aprovados os Estatutos que a regem, nos termos do artigo 168° 

do Código Civil (CC), pelo que, nessa data, como tal, adquiriu personalidade jurídica, nos termos 

do artigo 158° do CC. 
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Por seu turno, a capacidade das pessoas coletivas abrange todos os direitos e 

obrigações necessários ou convenientes à prossecução dos seus fins, tal como vem previsto no 

artigo 160° n.° 1 do CC 

 

Adquiridos tanto o pressuposto processual da personalidade como o da capacidade, 

poderá a Associação ser parte e estar por si em juízo, tal como se afere do artigo 8.°- A , n°s 1 e 

2 CPTA: 

“1 - A personalidade e a capacidade judiciárias consistem, respetivamente, na 

suscetibilidade de ser parte e na de estar por si em juízo. 

2 - Tem personalidade judiciária quem tenha personalidade jurídica, e capacidade 

judiciária quem tenha capacidade de exercício de direitos, sendo aplicável ao processo 

administrativo o regime de suprimento da incapacidade previsto na lei processual civil." 

 

Compulsado o artigo 4°, sob a epígrafe ―Órgãos", do contrato de constituição da 

Associação, é dito: 

“1. São órgãos da associação a assembleia geral, a direção e o conselho fiscal.” 

 

Por sua vez, do n.° 2 e 4 do artigo 6°, sob a epígrafe ―Direção‖, do mencionado contrato, 

é possível alcançar que: 

“2. À direção compete a gerência social, administrativa e financeira da associação, 

representar a associação em juízo e fora dele. 

(…) 

4. A associação obriga-se com a intervenção de duas assinaturas.‖ 

 

Acresce que, no contrato de Associação é dito a final que: 

“Os associados declaram ter sido informados de que devem proceder à entrega da 

declaração de início de atividade para efeitos fiscais, no prazo legal de 90 dias.". 

 

O que significa, como resulta do probatório e em consonância com a argumentação da 

Requerente, que a Associação foi constituída a 12 de dezembro de 2019, data a partir da qual 
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dispunha de 90 dias para eleger os órgãos sociais. 

 

E sendo assim, nesse prazo e até à eleição do corpo gerente, a Associação obrigava-se 

com a intervenção de duas assinaturas, necessariamente dos sócios fundadores. 

 

Neste desiderato, a Procuração junta aos presentes autos encontra-se assinada a 16 de 

dezembro de 2019, pelos dois sócios fundadores da Associação e únicos sócios à data da 

procuração e da entrada dos presentes autos (que aconteceu a 20 de dezembro de 2019).  

 

Assim, o mandato conferido pelos dois sócios fundadores que à data vinculavam a 

Associação, cumpriu os termos legais previstos nos artigos 1157.° e ss do CC. 

 

Acresce que tal contrato de mandato, só poderá ser extinto, pelas modalidades previstas 

na lei, isto é, por revogação (ainda que unilateral), denúncia, resolução ou por caducidade. Não 

tendo operado, nenhuma das formas citadas de extinção do mandato, será forçosamente de se 

concluir pela regularidade do mesmo. 

 

Sendo que os pressupostos processuais aferem-se à data de entrada do requerimento 

inicial no Tribunal, que ocorreu a 20 de dezembro de 2019. 

 

Deste modo, a Associação, à data do mandato forense, estava representada pelos seus 

sócios fundadores que nos termos gerais, detinham a função de representação da associação 

(cfr. artigo 163.°, n.° 1) e tal mandato teve como finalidade a representação em juízo da 

Requerente, que se dedica em suma à defesa dos interesses e valores em matéria ambiental. 

 

Pelo que, não tendo sido contrariado o artigo 48º do CPC, nem o artigo 11º nº1 do 

CPTA, improcede a invocada exceção de irregularidade do mandato. 

 

* 
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4. 2 – Da exceção da ilegitimidade passiva do Ministério do Ambiente e da Ação 

Climática  

 

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC) vem alegar que: 

 

1º - No caso em apreço a autoridade emissora do ato administrativo – emissão de DIA 

favorável / favorável condicionada – em relação ao qual a Requerente pretende que o MAAC se 

abstenha de praticar é a ora também Requerida, APA – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

(APA). 

2º - A APA, nos termos do nº1, artigo 1º do Decreto-Lei nº 56/2012, de 12 de março é um 

instituto público integrado na administração indireta do Estado. 

3º - E de acordo com o nº1 do artigo 4º da Lei Quadro dos Institutos Públicos, os 

institutos públicos são pessoas coletivas de direito público, pelo que a APA terá que ser 

representada em juízo ou na prática de atos jurídicos, pelo presidente do conselho diretivo, por 

dois dos seus membros, ou por mandatários especialmente designados para o efeito (cfr. nº3 do 

artigo 21º da Lei Quadro). 

4º - O Ministro do Ambiente e Ação Climática não detém competência hierárquica sobre 

a APA pelo que só esta poderá ser demandada quanto aos atos e omissões por aquela 

praticados, como decorre do disposto na 1ª parte do artigo 10º nº2 do CPTA. 

5º - Estamos perante uma situação de ilegitimidade passiva porquanto o MAAC não é 

contraparte na relação material controvertida tal como é configurada pela Requerente no 

requerimento incial. 

Conclui que, por ser parte ilegítima, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática terá 

de ser absolvido da instância nos termos do nº2 e das alíneas c) e e), do nº4, do artigo 89º do 

CPTA. 

 

A Requerente veio pronunciar-se, e alegou que: 

1º - O Ministério do Ambiente e da Ação Climática tem como missões, entre muitas 

outras, cuidar das questões ambientais e de combate às alterações climáticas. 
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2º - Esta ação, tem, como ultima ratio, a tutela da legalidade em matéria ambiental e o 

combate à violação de medidas de proteção do ambiente que não estão a ser devidamente 

acauteladas. 

3º - Nesta medida, ainda que aquele Ministério não tivesse a superintendência e tutela 

da APA, sempre lhe cometia assegurar o cumprimento das medidas de carácter ambiental - 

como a que está aqui em causa. 

4º - O artigo 10º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) 

representa, ao contrário do que faz crer parecer o Requerido, uma verdadeira atribuição de 

"legitimidade passiva" na medida em que permite aos Ministérios estar em juízo - e fazer assim 

cumprir as suas atribuições - sempre que se verifiquem aquelas situações. 

5º - O Requerido Ministério do Ambiente e da Ação Climática tem a tutela e 

superintendência da APA - Agência Portuguesa do Ambiente que, apesar de se tratar de uma 

entidade juridicamente distinta do Estado, não deixa de estar sujeita àqueles poderes. 

6º - Tanto a APA - Agência Portuguesa do Ambiente como o MAAC - Ministério do 

Ambiente e da Ação Climática, são entidades que poderão ser afetadas pela decisão que venha 

eventualmente a ser proferida, independentemente daquela que tem o poder funcional para 

emitir/omitir o ato administrativo em causa. 

7º - Ora, se estão a ser discutidas violações - graves - de direitos de natureza ambiental, 

respeitantes ao ordenamento jurídico nacional e internacional, e se o MAAC tem o dever de 

promover e zelar pelo cumprimento da legalidade no que toca aquela parte, mal se compreende 

a sua vontade em "sair" da ação, invocando ilegitimidade passiva para esse efeito. 

8º - Conforme referido, do artigo 10° do CPTA resulta que, para se aferir a legitimidade 

passiva é necessário estabelecer uma relação entre o objeto do litígio e as entidades a quem 

sejam imputáveis o dever que se pretenda efetivar com a ação. 

9º - Isto porque sobre aos seus órgãos ou serviços recai o dever de praticar os atos 

jurídicos e comportamentos consonantes às suas atribuições enquanto ministério coma tutela 

daquela entidade - e, acima de tudo - por se tratar do ministério com a pasta do Ambiente e da 

Ação Climática. 

10º - Assim, uma vez que o direito subjacente à pretensão da Requerente na presente 

providência cautelar e a procedência da mesma irá interferir ou prejudicar diretamente os 

interesses do MAAC, existe um interesse direto em contradizer a pretensão que contra o mesmo 
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foi deduzida e como tal tem legitimidade passiva para a providência cautelar em apreço nos 

termos do artigo 10.° do CPTA. 

Conclui pela improcedência da exceção da ilegitimidade passiva do Ministério do 

Ambiente e da Ação Climática. 

 

Cumpre apreciar e decidir. 

 

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática alega que, no caso em apreço, dado que 

a entidade autora do ato administrativo - emissão de DIA favorável/favorável condicionada é a 

ora também Requerida, APA - Agência Portuguesa do Ambiente, IP (doravante APA), tal ato é 

completamente alheio ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática, atenta a natureza jurídica 

daquela Agência, que por ser Instituto Público dispõe de personalidade jurídica. 

Conclui que, por ser parte ilegítima, terá de ser absolvido da instância nos termos do nº2 

e das alíneas c) e e), do nº4, do artigo 89º do CPTA. 

 

Vejamos então. 

 

Em matéria de legitimidade passiva e no que interessa à apreciação da presente 

questão dispõe o artigo 10º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) que: 

“1 - Cada ação deve ser proposta contra a outra parte na relação material controvertida 

e, quando for caso disso, contra as pessoas ou entidades titulares de interesses contrapostos 

aos do autor. 

2 - Nos processos intentados contra entidades públicas, parte demandada é a pessoa 

coletiva de direito público, salvo nos processos contra o Estado ou as Regiões Autónomas que 

se reportem à ação ou omissão de órgãos integrados nos respetivos ministérios ou secretarias 

regionais, em que parte demandada é o ministério ou ministérios, ou a secretaria ou secretarias 

regionais, a cujos órgãos sejam imputáveis os atos praticados ou sobre cujos órgãos recaia o 

dever de praticar os atos jurídicos ou observar os comportamentos pretendidos. 

(…)” 
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Deste modo, a lei confere legitimidade passiva, à entidade pública que figura como 

contraparte na relação jurídica administrativa que é objeto do litígio, devendo entender-se como 

tal, em consonância com o que dispõe o artigo 9.º, n.º 1, do mesmo Código, a relação jurídica 

material tal como é apresentada pelo Autor. 

 

No caso dos autos, a providência cautelar requerida, é a de que seja decretada a 

“suspensão de eficácia do ato administrativo de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

favorável condicionada da ora Requerida APA – Agência Portuguesa do Ambiente, IP, de 2020-

01-21 relativa ao projeto do Aeroporto do Montijo e Respetivas Acessibilidades, decretada, por 

provada, nos termos dos art.°s 120.° e ss., 128.° do CPTA, com as legais consequências;” 

 

Assim, tal como vem configurado o pedido pela Requerente e como decorre da 1ª parte 

do artigo 10º nº2 do CPTA acima transcrito, quando a ação tenha por objeto a ação ou omissão 

de uma entidade pública, ―parte demandada é a pessoa coletiva de direito público.”, ou seja, a 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente, IP, que praticou o ato administrativo de Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada. 

 

Podendo afirmar-se que, a salvaguarda da 2ª parte do mesmo artigo 10º nº2 do CPTA, 

referente à legitimidade passiva dos ministérios que integram a pessoa coletiva Estado e que, 

por si, não detêm personalidade jurídica, apenas se aplica, subsidiariamente, quando o ato for 

praticado ou a omissão em causa forem da competência de órgão ou serviço que pertença 

diretamente a um ministério. 

 

O que não acontece no caso em apreço, porquanto a autoria do ato cuja suspensão vem 

requerida é a APA – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. que nos termos do nº1, artigo 1º do 

Decreto-Lei nº 56/2012, de 12 de março é um instituto público integrado na administração 

indireta do Estado. 

 

E, de acordo com o nº1 do artigo 4º da Lei nº3/2004, de 15 de janeiro - Lei Quadro dos 

Institutos Públicos, os institutos públicos são pessoas coletivas de direito público, pelo que a 

APA, I.P. terá que ser representada em juízo ou na prática de atos jurídicos, pelo presidente do 
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conselho diretivo, por dois dos seus membros, ou por mandatários especialmente designados 

para o efeito (cfr. nº3 do artigo 21º da Lei Quadro). 

 

Por sua vez, o Decreto-Lei nº 169-B/2019, de 3 de dezembro que aprova o regime da 

organização e funcionamento do XII Governo Constitucional estabelece a estrutura orgânica do 

Ministério do Ambiente e da Ação Climática, sendo que por via do artigo 28º nº4, al. a) compete-

lhe exercer a superintendência e a tutela sobre a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Acontece que, os poderes de superintendência e de tutela que o Ministério do Ambiente 

e da Ação Climática detém sobre a APA, I.P. não são de molde a conferir-lhe legitimidade 

passiva na presente ação, porquanto não cabe ao Tribunal interferir no exercício desses poderes 

da esfera governamental, mas antes, em sede de tutela judicial, sindicar a legalidade dos atos 

administrativos lesivos praticados, neste caso, por um Instituto Público detentor de personalidade 

jurídica para estar em juízo e assim responder perante o Tribunal pela legalidade dos atos por si 

praticados. 

 

Assim, podemos concluir que, não cabe ao tribunal interferir no exercício dos poderes de 

tutela administrativa, nem no poder de superintendência que se consubstancia no poder de emitir 

diretivas, designadamente, de definir objetivos. 

 

E sendo assim, analisada a argumentação apresentada, há que afastar a demanda do 

Ministério do Ambiente e da Ação Climática por carecer de respaldo legal, não podendo ser 

integrada em situação de litisconsórcio voluntário passivo, e por maioria de razão tembém não 

integra situação de litisconsórcio necessário passivo, porquanto pela própria natureza da relação 

jurídica em causa, não é exigível a sua intervenção para que a decisão a obter produza o seu 

efeito útil normal.  

 

Nestes termos sendo a pretensão da Requerente, o decretamento da providência 

cautelar de ―suspensão de eficácia do ato administrativo de Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA) favorável condicionada da ora Requerida APA – Agência Portuguesa do Ambiente, IP, de 

2020-01-21”, e não dispondo o Ministro do Ambiente e Ação Climática de competência 
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hierárquica sobre a APA, I.P. só esta poderá ser demandada quanto aos atos por si praticados, 

como decorre do disposto na 1ª parte do artigo 10º nº2 do CPTA. 

 

Em conclusão, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática não é contraparte na 

relação material controvertida tal como é configurada pela Requerente no requerimento inicial 

pelo que, por ser parte ilegítima, deve ser julgada procedente, por provada a exceção da 

ilegitimidade passiva e ser absolvido da instância nos termos do nº2 e da alínea e), do nº4, do 

artigo 89º do CPTA. 

 

* 

 

4.3 – Da verificação dos requisitos previstos no artigo 120º do CPTA. 

 

Nos termos do disposto no artº 112º nº1 do Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos (CPTA), com as alterações da Lei nº 118/2019, de 17 de setembro:  

“Quem possua legitimidade para intentar um processo junto dos tribunais administrativos 

pode solicitar a adoção da providência ou das providências cautelares, antecipatórias ou 

conservatórias, que se mostrem adequadas a assegurar a utilidade da sentença a proferir nesse 

processo.” 

 

Ao nível da doutrina, a natureza das providências tem sido amplamente discutida desde 

a publicação do Código de Processo nos Tribunais Administraivos. Neste âmbito e quanto à 

distinção de providências cautelares, refere o Professor Freitas do Amaral, que, ―as providências 

antecipatórias‖ são aquelas que visam obter, antes que o dano aconteça, um bem a que o 

particular tenha direito”, enquanto ―as providências conservatórias‖ são aquelas que se destinam 

a reter, na posse ou na titularidade de um particular, um direito a um bem de que ele já disponha, 

mas que está ameaçado de perder.” In, FREITAS DO AMARAL, Diogo, CJA, nº43. pág. 4 a 15. 

 

Quanto aos critérios de decisão das providências cautelares encontram-se previstos no 

artigo 120.º do CPTA e são os seguintes: 
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«1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as providências cautelares são 

adotadas quando haja fundado receio da constituição de uma situação de facto consumado ou 

da produção de prejuízos de difícil reparação para os interesses que o requerente visa assegurar 

no processo principal e seja provável que a pretensão formulada ou a formular nesse processo 

venha a ser julgada procedente.  

2. Nas situações previstas no número anterior, a adoção da providência ou das 

providências é recusada quando, devidamente ponderados os interesses públicos e privados em 

presença, os danos que resultariam da sua concessão se mostrem superiores àqueles que 

podem resultar da sua recusa, sem que possam ser evitados ou atenuados pela adoção de 

outras providências.». 

 

Da alteração da redação do artigo 120º do CPTA introduzida pelo Decreto-Lei nº 214-

G/2015, de 2 de outubro, resulta uma maior exigência quanto à verificação do critério do fumus 

boni iuris, que se traduz na demonstração da probabilidade da procedência da pretensão 

formulada ou a formular no processo principal, em todas as providências cautelares, 

independentemente da sua natureza conservatória ou antecipatória. 

 

Sendo certo que, esta apreciação e ponderação do direito, não pode ser de tal modo 

exigente que se reconduza à certeza de uma total procedência, sendo apenas exigível que, face 

à factualidade indiciariamente provada no processo cautelar, se afigure como plausível e 

provável, a procedência da pretensão do Requerente na ação principal.  

 

No que concerne, à formulação do critério do periculum in mora que se mantém 

inalterada face à anterior redação continua a exigir a alegação e prova de factos concretos 

suscetíveis de integrar os conceitos de prejuízos de difícil reparação e/ ou de situação de facto 

consumado. 

 

No caso dos autos estão em causa, a primeira providência, de suspensão da eficácia do 

ato que aprovou a Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada, de carácter 

conservatório, e, a segunda, de intimação à abstenção da prática do ato de licenciamento, de 

cariz antecipatório. 
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a) Da suspensão de eficácia do ato administrativo de Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) favorável condicionada da ora Requerida APA – Agência 

Portuguesa do Ambiente, IP, de 2020-01-21 relativa ao projeto do Aeroporto do 

Montijo e Respetivas Acessibilidades; 

 

A Requerente vem peticionar a suspensão de eficácia do ato administrativo que se 

consubstancia na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada resultante do 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.° 3280 com o objetivo da construção 

de um aeroporto civil na Base Aérea n.° 6 do Montijo (BA6), em complementaridade de 

funcionamento com o Aeroporto de Lisboa, Aeroporto Humberto Delgado (AHD) visando a 

repartição do tráfego aéreo destinado à região de Lisboa e a acessibilidade rodoviária de ligação 

da A12 ao novo aeroporto. (cfr. H). 

 

Em sede de tutela cautelar, cumpre proceder à apreciação sumária da provável 

procedência da ação principal, instrumental da presente providência cautelar, o que convoca, 

estruturalmente, as duas vertentes jurídicas fundamentais do Direito do Ambiente: 

 

- em termos formais, aferir da necessidade de aplicação dos procedimentos 

administrativos do regime da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e da Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA); 

 

- em termos materiais, apreciar o cumprimento da aplicação dos diplomas, que 

estabelecem o regime de proteção ambiental, quer sejam decorrentes de compromissos 

internacionais ou no âmbito da União Europeia, quer da legislação nacional, como adiante 

indicaremos.  

 

* 

 

a.1). Enquadramento legal  

 



 

Tribunal Administrativo e Fiscal - Almada 

                                                          Tribunal Administrativo e Fiscal – Almada      979/19.9 BEALM       Pág. 82/250 
 Largo Gabriel Pedro, 

 212726950 Fax: 21272 69 99 
E-mail: correio@almada.taf.mj.pt 

A Requerente vem invocar o Direito Comunitário e Internacional, designadamente: 

 

- Diretiva nº 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 2001 

relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, que 

consagra a Avaliação Ambiental Estratégica  

- Diretiva nº 2011/92/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro, 

relativa à Avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no 

ambiente; 

- Convenção de Ramsar e Biótopo Corine; 

- Diretiva nº 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de novembro de 

2009 relativa à conservação das Aves selvagens e de Zonas de Proteção Especial; 

- Diretiva nº 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992 Diretiva ―Habitats‖; 

 

No que respeita ao Direito Nacional, a Requerente invoca: 

- Constituição da República Portuguesa (CRP); 

- Lei nº 19/2014, de 14 de abril que define as Bases da Política de Ambiente  

- Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho que aprovou o Regime da Avaliação 

Ambiental Estratégica (RAAE) que procedeu à transposição da Diretiva nº 2001/42/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 2001. 

- Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 outubro que estabelece o regime jurídico de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de 

produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo a Diretiva nº 2011/92/EU, do 

Parlamento e do Conselho, de 13 de dezembro, relativa à avaliação dos efeitos de 

determinados projetos públicos e privados no ambiente. 

- Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril republicado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de 

fevereiro que transpôs para a ordem jurídica interna as Diretivas Diretiva nº 2009/147/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de novembro de 2009 relativa à 

conservação das Aves selvagens e a Diretiva nº 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 

maio de 1992 ―Habitats” – Rede Natura 2000; 
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As Diretivas comunitárias invocadas pela Requerente encontram-se transpostas para o 

Direito Nacional pelo que, preferencialmente, aludiremos aos diplomas legais em vigor na ordem 

jurídica interna. 

 

* 

 

a.2). Do regime legal da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 

 

A Requerente alega que: 

- A Diretiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de junho de 2001 

relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, consagra a 

Avaliação Ambiental Estratégica como um “instrumento importante de integração das 

considerações ambientais na preparação e aprovação de determinados planos e programas que 

possam ter efeitos significativos no ambiente nos Estados-Membros, uma vez que garante que 

os efeitos ambientais da aplicação dos planos e programas são tomados em consideração 

durante a sua preparação antes da sua aprovação” (considerando 4.º). 

- Por força do art.° 3.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 232/2007, a opção pela construção de 

um novo aeroporto no Montijo, com o aproveitamento das infraestruturas aeronáuticas 

existentes, devia ter sido precedida de uma Avaliação Ambiental Estratégica, tendo em vista 

apurar qual a melhor opção a tomar: se a construção do aeroporto no local da Base Aérea n.° 6 

(Montijo), se noutro local. 

- A realização de uma Avaliação Ambiental Estratégica era, não só imposta por lei, como 

de um inegável bom senso, pelos contributos que poderia trazer para uma decisão politica 

ajustada, esclarecida e razoável. 

- Não tendo sido realizada, foi diretamente violado o art.° 4.°, n.° 1, da DIRETIVA 

2001/42/CE, bem como o art.° 3.°, n.° 1, als. a) e b), do Decreto-Lei n.° 232/2007 (RAAE) 

ilegalidade que se comunica à AIA e a proposta de DIA em causa nesta petição. 

 

A Entidades requeridas e a Contrainteressada, vieram alegar que: 
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- O Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho, diploma que aprovou o Regime da 

Avaliação Ambiental Estratégica (RAAE) aplica-se a Plano ou Programa, sendo estes, os que 

são objeto de Avaliação Ambiental Estratégica de acordo com artigo 2°, alínea b) do RAAE; 

- O objeto do procedimento de AIA n.° 3280 foi um Projeto concreto: a construção do 

Aeroporto do Montijo e Respetivas Acessibilidades pelo que não é abrangido pela aplicação 

material do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho e, consequentemente, não se verifica a 

apontada ilegalidade. 

 

Vejamos então. 

 

Da alegada violação do artigo 3°, n.° 1 al. a) e b) do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 

de junho, diploma que aprovou o Regime da Avaliação Ambiental Estratégica (RAAE) e do 

artigo 4°, n.° 1 da Diretiva 2001/42/CE, relativa à avaliação dos efeitos de determinados 

planos e programas no ambiente. 

 

O Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 58/2011, de 4 

de maio, aprovou o Regime da Avaliação Ambiental Estratégica (RAAE) e procedeu à 

transposição para a ordem jurídica interna das Diretivas 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 27 de junho e 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de maio 

relativas à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente. 

 

Tendo sido efetuada a transposição das Diretivas comunitárias para a ordem jurídica 

nacional, importa ter presente, o estabelecido no artigo 3º, nº1 al. a) e b) do Decreto-Lei nº 

232/2007, de 15 de junho. 

 

O artigo 2°, alínea b) do RAAE dispõe o seguinte: 

«Artigo 2.° 

Definições 

Para os efeitos do disposto no presente decreto-lei, entende-se por: 

a) «Avaliação ambiental» a identificação, descrição e avaliação dos eventuais efeitos 

significativos no ambiente resultantes de um plano ou programa, realizada durante um 
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procedimento de preparação e elaboração do plano ou programa e antes de o mesmo ser 

aprovado ou submetido a procedimento legislativo, concretizada na elaboração de um relatório 

ambiental e na realização de consultas, e a ponderação dos resultados obtidos na decisão final 

sobre o plano ou programa e a divulgação pública de informação respeitante à decisão final. 

b) «Planos e programas» os planos e programas, incluindo os co-financiados pela União 

Europeia: 

i) Cuja elaboração, alteração ou revisão por autoridades nacionais, regionais ou locais 

ou outras entidades que exerçam poderes públicos, ou aprovação em procedimento legislativo, 

resulte de exigência legal, regulamentar ou administrativa; e 

ii) Que não respeitem unicamente à defesa nacional ou à protecção civil, não revistam 

natureza financeira ou orçamental ou não sejam financiados ao abrigo dos períodos de 

programação abrangidos pelos Regulamentos (CE) n.os 1989/2006, de 21 de Dezembro, e 

1257/99, do Conselho.» 

 

Efetivamente, decorre dos normativos supratranscritos que, não são todos os Planos ou 

Programas que uma entidade pública resolva elaborar que se encontram sujeitos a Avaliação 

Ambiental Estratégica, mas apenas aqueles Planos ou Programas cuja elaboração, alteração ou 

revisão resulte de exigência legal, regulamentar ou administrativa. 

 

Acontece, porém, que a solução de localização do projeto de construção do aeroporto de 

Lisboa, seja de raiz, seja a sua extensão na Base Aérea do Montijo, por não se encontrar 

prevista em nenhum Plano ou Programa, não foi sujeita a Avaliação Ambiental Estratégica. 

 

O que significa que a escolha da sua localização e os significativos impactes ambientais 

que a solução em apreciação determina, como amplamente resulta do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) apresentado e como comprovadamente ressalta das 153 medidas de 

minimização, 4 medidas de compensação e 10 planos de monitorização previstos na Declaração 

de Impacte Ambiental (DIA) favorável (cfr. BE e BF) não foi comparada com outras soluções de 

localização, que apresentassem impactes ambientais de menor dimensão e significância.  
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Na verdade, a solução em discussão, quanto à localização em causa, não resulta de 

uma escolha, por comparação com outras eventualmente possíveis, antes «afirma-se como a 

única solução».  

 

Assim, desde logo, resulta do Resumo Não Técnico (RNT): 

«3. QUAL A IMPORTÂNCIA DO PROJETO PARA A REGIÃO DE LISBOA E PORQUÊ 
NO MONTIJO? 
(…) 

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. 

» (cfr. I). 
 

Acontece que, no âmbito de aplicação do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, o 

artigo 3º nº1, alíneas a) e b), prevê que: 

«1 - Estão sujeitos a avaliação ambiental: 

a) Os planos e programas para os sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, 

indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, 

ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos e que constituam enquadramento para a 

futura aprovação de projectos mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

Maio, na sua actual redacção; 

b) Os planos e programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista 

nacional de sítios, num sítio de interesse comunitário, numa zona especial de conservação ou 

numa zona de protecção especial, devam ser sujeitos a uma avaliação de incidências ambientais 

nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na redacção que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro;» 

 

No caso dos autos, o projeto de construção da extensão do aeroporto de Lisboa, como é 

o projetado para a Base Aérea do Montijo, como infraestrutura aeroportuária que é, tem um 

relevante impacto ambiental e no ordenamento do território, pelo que, materialmente, enquadra-

se nas alíneas a) e b) do nº1 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, que 

aprovou o Regime da Avaliação Ambiental Estratégica (RAAE). 
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Deste modo, ainda que em análise sumária, como é a inerente à tutela cautelar, sendo 

certo que, o projeto do aeroporto complementar de Lisboa, no Montijo, não resulta de um plano 

ou programa, mas antes de um projeto proposto pela Concessionária ANA, SA como alternativa 

ao Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), no âmbito da execução de um Contrato de Concessão do 

Estado, não deixa, por isso, de constituir um projeto de construção de uma infraestrutura 

aeroportuária e das respetivas acessibilidades que se enquadra no artigo 3º nº1, alínea a) do 

Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho. 

Assim, pela sua natureza e localização, o projeto provoca significativos impactes 

ambientais como o demonstra o EIA apresentado, correspondendo a situação materialmente 

prevista na al. b) do nº1 do artigo 3º do mesmo diploma legal, ―atendendo aos seus eventuais 

efeitos num sítio da lista nacional de sítios, num sítio de interesse comunitário, numa zona 

especial de conservação ou numa zona de protecção especial, devam ser sujeitos a uma 

avaliação de incidências ambientais nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 

de Abril, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro”.  

Nestas circunstâncias e pelos motivos acima invocados, o projeto de construção de 

aeroporto e/ou da sua extensão não deve eximir-se ao procedimento de Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE), pela sua natureza e pela sua localização. Razão pela qual, a pertinência da 

invocação pela Requerente, do regime legal da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 

Acontece que a Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro de 2020 que aprova o Orçamento 

de Estado para o ano de 2021 veio estabelecer que: 

 

«Artigo 306.º 

Avaliação ambiental estratégica para localizações aeroportuárias 

Durante o ano de 2021, o Governo promove, nos termos do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de 

junho, a realização de uma avaliação ambiental estratégica que afira as diversas opções de 

localização de respostas aeroportuárias.». 

 

E nesses termos, esta questão jurídica, sobre a necessidade ou não da Avaliação 

Ambiental Estratégica do projeto de construção da infraestrutura aeroportuária em causa, por se 
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encontrar abrangido pelo âmbito de aplicação material do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de 

junho, encontra-se prevista no disposto no artigo 306º do Orçamento do Estado para 2021. 

 

Constituindo ainda facto notório superveniente, noticiado pela comunicação social, 

desde o início de março de 2021, que irá ser efetuada a Avaliação Ambiental Estratégica para 

escolha do local da construção da infraestrutura aeroportuária de extensão do Aeroporto de 

Lisboa. 

 

Porém, como uma das hipóteses, continua a ser a do aproveitamento da Base Aérea nº6 

no Montijo, local a que respeita a DIA ora em apreciação, a presente lide cautelar, continua a ter 

utilidade para a Requerente da ação popular, pelo que, também nesta sede cautelar se mantém, 

nesta data, o interesse processual. 

 

* 

 

a.3). Do Regime legal da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

 

Da alegada violação do artigo 6º, nº3 alínea b) da Diretiva 2011/92/EU, de 13 de 

dezembro, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados 

no ambiente. 

 

A Requerente vem alegar que a APA, IP não publicou a proposta de decisão da DIA, 

nem o Parecer final da Comissão de Avaliação, em violação do artigo 6°, n.° 3 alínea b) da 

Diretiva 2011/92/UE, de 13/12, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos 

e privados no ambiente. 

 

A APA, IP vem dizer que tais os documentos foram disponibilizados ao público logo que 

emitida a decisão final do procedimento, estando acessíveis nas seguintes hiperligações: 

- Parecer Final da CA - http://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3280 

- DIA - http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/aia3280 dia tua202012217290.pdf 
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Cumpre apreciar e decidir. 

 

O artigo 6.º nº3 alínea b) e o nº4 da Diretiva nº 2011/92/EU, de 13 de dezembro preveem 

que: 

«3. Os Estados-Membros devem assegurar que seja disponibilizado ao público em 

causa, em prazos razoáveis, o acesso:  

a) (…) 

b) De acordo com a legislação nacional, aos principais relatórios e pareceres 

apresentados à autoridade ou autoridades competentes no momento em que o público em causa 

deve ser informado nos termos do n.º 2 do presente artigo;  

c) (…) 

4. Ao público em causa deve ser dada a oportunidade efectiva de participar 

suficientemente cedo nos processos de tomada de decisão no domínio do ambiente a que se 

refere o artigo 2.º, n.º 2, devendo ter, para esse efeito, o direito de apresentar as suas 

observações e opiniões, quando estão ainda abertas todas as opções, à autoridade ou 

autoridades competentes antes de ser tomada a decisão sobre o pedido de aprovação.» 

 

O regime de acesso à informação e participação pública encontra-se previsto nos artigos 

28º a 31º do Decreto-Lei n.° 151-B/2013 de 31 de outubro que estabelece o regime de AIA na 

ordem jurídica nacional. 

 

Vejamos então. 

 

O procedimento de AIA n.° 3280 que consiste na construção de um aeroporto civil na 

Base Aérea n.° 6 do Montijo (BA6), em complementaridade de funcionamento com o Aeroporto 

de Lisboa e a acessibilidade rodoviária de ligação da A12 ao novo aeroporto teve início em   

2019-04-15 com a entrega do Estudo de Impacte Ambiental para apreciação. (cfr. F, G e H). 
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A APA, IP, enquanto autoridade de AIA, ao abrigo do artigo 8°, n.° 3 alínea g) e 14.°, n.° 

4 do RJAIA, promoveu a constituição da respetiva CA (Comissão de Avaliação), que se 

constituiu em 22 de abril de 2019. (cfr. J). 

 

Em 2019-04-22, a APA, IP, promoveu a constituição da respetiva Comissão de 

Avaliação (CA), prevista no artigo 9° do RJAIA que integrou 8 entidades, num total de 16 

especialistas, designadamente da APA, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 

(ICNF), da Direção de Gestão do Património Cultural (DGPC), da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), do Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia (LNEG), da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

(ARS LVT) e do Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves 

(ISA/CEABN) e do Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH). (Cfr. J). 

 

A avaliação foi efetuada em fase de Estudo Prévio. (cfr. K). 

 

A APA promoveu um período de consulta pública que decorreu de 28 de julho a 19 de 

setembro de 2019 durante o qual efetuou duas sessões de esclarecimento (cfr. AF e AG). 

 

Concluída a análise técnica do EIA, a Comissão de Avaliação emitiu o seu parecer final: 

"Parecer comissão de avaliação". (cfr. AI, AK, AL, AM, AN, AO). 

 

A Comissão de Avaliação, concluída a análise técnica do EIA, emitiu o seu parecer final, 

acessível para download no link http://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3280 na linha 

"documentos" surgindo com o nome "Parecer Comissão de Avaliação". – ( cfr. AP). 

 

Posteriormente em 2020-01-21, foi emitida a DIA favorável condicionada.  

 

Vejamos. 

 

Os documentos como o EIA, a apreciação da Comissão de Avaliação e a proposta de 

DIA devem estar disponíveis na fase de consulta pública, assim como deve ser facultado o 
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resultado posterior da participação pública efetuada, ou seja, o Parecer Final da Comissão e 

Avaliação e a Declaração de Impacte Ambiental. 

 

Acontece que, a Requerente não concretiza em que momentos ocorreu a alegada falta 

de acesso, a cada um dos documentos que pretendia consultar. 

 

Pela consulta do site da APA constata-se que o relatório da Comissão de Avaliação, 

Parecer final da Comissão de Avaliação e a Declaração de Impacte Ambiental estão disponíveis. 

(cfr. entre outros o facto G). 

 

Nestes termos, por falta de acesso aos documentos procedimentais, quer em fase de 

consulta pública, quer aos posteriormente emitidos não se pode considerar contrariado o 

normativo invocado. 

 

* 

 

Da alegada violação do artigo 5º, alínea a) e b) do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 

outubro diploma que aprovou o Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental 

(RJAIA) e do artigo 3º da Diretiva 2011/92/EU, de 13/12, relativa à avaliação dos efeitos de 

determinados projetos públicos e privados no ambiente. 

 

A Requerente alega, que: 

- A AIA ancora-se num EIA mal concebido, executado e concluído, razão pela qual, 

qualquer resultado da DIA, com base nesse estudo, sempre seria inaceitável do ponto de vista 

ambiental; 

- Não foram tidos em consideração todos os impactes significativos, diretos e indiretos, 

decorrentes da execução do projeto e que, mesmo depois de concretizadas as medidas de 

mitigação e compensação propostas, iriam continuar a existir impactes significativos no 

ambiente, o que violaria o disposto no artigo 5° alínea a) e b) do RJAIA e o disposto no artigo 3° 

da Diretiva 2011/92/EU, de 13/12, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos 

públicos e privados no ambiente; 
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- Conclui que, a DIA favorável condicionada que foi aprovada em 21 de janeiro de 2020, 

não teve em conta todos os fatores ambientais como previsto no artigo 5º do Decreto-Lei n.° 

151-B/2013, designadamente, as alterações climáticas e o aumento do nível das águas do mar; 

a qualidade de vida e a saúde pública, a escolha do local não está fundamentada, sendo o 

Montijo a opção mais penalizadora, a extensão do comprimento da Pista para Sul, o risco 

sismíco e a hipótese de tsunami, as aves, sendo que as medidas de minimização e de 

compensação ambiental não são adequadas, nem eficazes. 

 

A APA, IP: veio alegar que: 

- A avaliação foi efetuada em fase de Estudo Prévio, pelo que se seguirá o 

desenvolvimento dos projetos de execução, com a consequente apreciação do RECAPE 

(Relatório de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução), nos termos no artigo 22°, 

n.° 1 alínea b) em conjugação com os artigos 20° e 21° do RJAIA; 

- O EIA, o Parecer final da CA e a DIA avaliam os impactes do projeto por referência a 

vários fatores, entre eles, as alterações climáticas e o aumento do nível da água do mar. 

- Foram recebidas cerca de 1180 exposições provenientes de Entidades da 

Administração Central e Local, ONGA, Partidos políticos, Empresas e Cidadãos; 

- Concluída a análise técnica do EIA, a Comissão de Avaliação (CA), em cumprimento 

do artigo 16° do RJAIA, emitiu o seu parecer final; 

- Os fatores avaliados pela Comissão de Avaliação constam do índice do Parecer Final 

da CA, Capítulo 5 "Análise dos factores ambientais" que se divide em 13 pontos (do 5.1. ao 

5.13.), ou seja, a CA analisou 13 fatores ambientais; 

- A maioria das preocupações manifestadas no quadro da consulta pública coincidem 

com as principais temáticas abordadas e ponderadas pela CA encontrando, na sua 

generalidade, reflexo no vasto conjunto de condições e medidas impostas para desenvolvimento 

do projeto e minimização e compensação dos respetivos impactes ambientais; 

- Em 2020-01-21, foi emitida a DIA favorável condicionada e foram impostas 153 

medidas de minimização, 4 medidas de compensação e 10 programas de monitorização a que a 

proponente terá de dar cumprimento. 

 

* 
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O Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 outubro estabelece o Regime Jurídico de 

Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de 

produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo a Diretiva nº 2011/92/EU, do 

Parlamento e do Conselho, de 13 de dezembro, relativa à avaliação dos efeitos de determinados 

projetos públicos e privados no ambiente. 

 

O artigo 2º do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, na redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto-Lei n.° 152-B/2017, de 11 de dezembro aplicável ao procedimento de AIA 

em apreciação, iniciado em 15 de abril de 2019, contém as seguintes definições: 

 

«d) «Avaliação de Impacte Ambiental» ou «AIA» - Instrumento de carácter preventivo da 

política de ambiente, sustentado: 

i) Na elaboração de um estudo de impacte ambiental; 

ii) Na realização de consultas públicas e de consultas a entidades competentes em 

razão da matéria; 

iii) Na análise pelas autoridades competentes da informação apresentada no estudo e de 

eventual informação suplementar fornecida pelo proponente ou decorrente das consultas 

efetuadas; e 

iv) Na conclusão fundamentada pela autoridade de avaliação de impacte ambiental 

sobre os efeitos significativos do projeto no ambiente, bem como a identificação e proposta de 

medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão 

sobre a viabilidade da execução de tais projetos e respetiva pós-avaliação.» 

 

De acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, na redação 

que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 152-B/2017, de 11 de dezembro, são objetivos da AIA: 

 

"Artigo 5° 

Objetivos da AIA 

São objetivos da AIA: 
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a) Identificar, descrever e avaliar, de forma integrada, em função de cada caso particular, os 

possíveis impactes ambientais significativos, diretos e indiretos, de um projeto e das alternativas 

apresentadas, tendo em vista suportar a decisão sobre a respetiva viabilidade ambiental, e 

ponderando nomeadamente os seus efeitos sobre: 

i) A população e a saúde humana; 

ii) A biodiversidade, em especial no que respeita às espécies e habitats protegidos nos 

termos do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual; 

iii) O território, o solo, a água, o ar, o clima, incluindo as alterações climáticas; 

iv) Os bens materiais, o património cultural, arquitetónico e arqueológico e a paisagem; 

v) A interação entre os fatores mencionados, incluindo os efeitos decorrentes da 

vulnerabilidade do projeto perante os riscos de acidentes graves ou de catástrofes que 

sejam relevantes para o projeto em causa. 

b) Definir medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar tais impactes, auxiliando a 

adoção de decisões ambientalmente sustentáveis; 

c) Instituir um processo de verificação, a posteriori, da eficácia das medidas adotadas, 

designadamente, através da monitorização dos efeitos dos projetos avaliados; 

d) Garantir a participação pública e a consulta dos interessados na formação de decisões que 

lhes digam respeito, privilegiando o diálogo e o consenso no desempenho da função 

administrativa.» (com sublinhado nosso). 

 

São estes os objetivos legalmente estabelecidos aplicáveis à Avaliação de Impacte 

Ambiental com base no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que foi presente pela empresa 

concessionária Ana – Aeroportos, S.A. (ANA, S.A.), para apreciação e decisão da Agência 

Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.) e que deu origem à aprovação da Declaração de 

Impacto Ambiental (DIA), favorável, condicionada, em dissenso nos autos de tutela cautelar. (Cfr. 

F, G, I e BE)). 

 

Assim consta do ―Resumo Não Técnico‖ que: ―O EIA foi elaborado pela PROFICO 

AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. (PROFICO AMBIENTE) entre o fim de 2016 e abril de 

2019. A equipa técnica é uma equipa interdisciplinar com valências e experiência nos vários 

domínios ambientais analisados.” . (Cfr. I). 
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Os normativos invocados e aplicáveis ao procedimento de avaliação de impacte 

ambiental a que respeita a DIA em apreciação, para além de estabelecerem princípios, direitos e 

deveres jurídicos que vinculam os particulares constituem igualmente ditâmes que vinculam a 

atuação administrativa na apreciação e decisão dos casos concretos que lhe sejam submetidos, 

―auxiliando a adoção de decisões ambientalmente sustentáveis.”. 

 

No caso presente, a competência estatutária para a prossecução da proteção do 

ambiente compete à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

A proteção do ambiente constitui um valor e bem fundamental constitucionalmente 

protegido, a par de outros como a saúde pública, o urbanismo, o ordenamento do território, a 

qualidade de vida e o património cultural, todos eles previstos e garantidos pela lei fundamental. 

 

Assim, o artigo 66º nº2 da Constituição da República Portuguesa (CRP) prevê na Parte I 

dos Direitos e Deveres Fundamentais que, «todos os cidadãos tem direito ao ambiente e à 

qualidade de vida, nos termos constitucional e internacionamente estabelecidos bem como nos 

termos da lei e do direito em matéria ambiental.» 

 

Por sua vez, a Lei nº 19/2014, de 14 de abril que define as «Bases da Política de 

Ambiente» enuncia os princípios que subjazem à proteção do ambiente e concretiza os direitos e 

deveres ambientais.  

 

Dispõe nos artigos 3º, 5º,6º,7º e 8º que: 

 

«Artigo 3.º 
Princípios materiais de ambiente 

A atuação pública em matéria de ambiente está subordinada, nomeadamente, aos 
seguintes princípios: 

a) Do desenvolvimento sustentável, que obriga à satisfação das necessidades do 
presente sem comprometer as das gerações futuras, para o que concorrem: a preservação de 
recursos naturais e herança cultural, a capacidade de produção dos ecossistemas a longo prazo, 
o ordenamento racional e equilibrado do território com vista ao combate às assimetrias regionais, 
a promoção da coesão territorial, a produção e o consumo sustentáveis de energia, a 
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salvaguarda da biodiversidade, do equilíbrio biológico, do clima e da estabilidade geológica, 
harmonizando a vida humana e o ambiente; 

b) Da responsabilidade intra e intergeracional, que obriga à utilização e ao 
aproveitamento dos recursos naturais e humanos de uma forma racional e equilibrada, a fim de 
garantir a sua preservação para a presente e futuras gerações; 

c) Da prevenção e da precaução, que obrigam à adoção de medidas antecipatórias com 
o objetivo de obviar ou minorar, prioritariamente na fonte, os impactes adversos no ambiente, 
com origem natural ou humana, tanto em face de perigos imediatos e concretos como em face 
de riscos futuros e incertos, da mesma maneira como podem estabelecer, em caso de incerteza 
científica, que o ónus da prova recaia sobre a parte que alegue a ausência de perigos ou riscos; 

d) Do poluidor-pagador, que obriga o responsável pela poluição a assumir os custos 
tanto da atividade poluente como da introdução de medidas internas de prevenção e controle 
necessárias para combater as ameaças e agressões ao ambiente; 

e) Do utilizador-pagador, que obriga o utente de serviços públicos a suportar os custos 
da utilização dos recursos, assim como da recuperação proporcional dos custos associados à 
sua disponibilização, visando a respetiva utilização racional; 

f) Da responsabilidade, que obriga à responsabilização de todos os que direta ou 
indiretamente, com dolo ou negligência, provoquem ameaças ou danos ao ambiente, cabendo 
ao Estado a aplicação das sanções devidas, não estando excluída a possibilidade de 
indemnização nos termos da lei; 

g) Da recuperação, que obriga o causador do dano ambiental à restauração do estado 
do ambiente tal como se encontrava anteriormente à ocorrência do facto danoso. 

 
CAPÍTULO II 

Direitos e deveres ambientais 
Artigo 5. 

Direito ao ambiente 
1 - Todos têm direito ao ambiente e à qualidade de vida, nos termos constitucional e 

internacionalmente estabelecidos. 
2 - O direito ao ambiente consiste no direito de defesa contra qualquer agressão à esfera 

constitucional e internacionalmente protegida de cada cidadão, bem como o poder de exigir de 
entidades públicas e privadas o cumprimento dos deveres e das obrigações, em matéria 
ambiental, a que se encontram vinculadas nos termos da lei e do direito. 

Artigo 6.ºDireitos procedimentais em matéria de ambiente1 - Todos gozam dos direitos de 
intervenção e de participação nos procedimentos administrativos relativos ao ambiente, nos 
termos legalmente estabelecidos.2 - Em especial, os referidos direitos procedimentais incluem, 
nomeadamente:a) O direito de participação dos cidadãos, das associações não-governamentais 
e dos demais agentes interessados, em matéria de ambiente, na adoção das decisões relativas 
a procedimentos de autorização ou referentes a atividades que possam ter impactes ambientais 
significativos, bem como na preparação de planos e programas ambientais; 

b) O direito de acesso à informação ambiental detida por entidades públicas, as quais 
têm o dever de a divulgar e disponibilizar ao público através de mecanismos adequados, 
incluindo a utilização de tecnologias telemáticas ou eletrónicas. 
 
 

Artigo 7.º 
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Direitos processuais em matéria de ambiente 
1 - A todos é reconhecido o direito à tutela plena e efetiva dos seus direitos e interesses 

legalmente protegidos em matéria de ambiente. 
2 - Em especial, os referidos direitos processuais incluem, nomeadamente: 
a) O direito de ação para defesa de direitos subjetivos e interesses legalmente 

protegidos, assim como para o exercício do direito de ação pública e de ação popular; 
b) O direito a promover a prevenção, a cessação e a reparação de violações de bens e 

valores ambientais da forma mais célere possível;c) O direito a pedir a cessação imediata da 
atividade causadora de ameaça ou dano ao ambiente, bem como a reposição da situação 
anterior e o pagamento da respetiva indemnização, nos termos da lei.Artigo 8.ºDeveres 
ambientais1 - O direito ao ambiente está indissociavelmente ligado ao dever de o proteger, de o 
preservar e de o respeitar, de forma a assegurar o desenvolvimento sustentável a longo prazo, 
nomeadamente para as gerações futuras.2 - A cidadania ambiental consiste no dever de 
contribuir para a criação de um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado e, na ótica do uso 
eficiente dos recursos e tendo em vista a progressiva melhoria da qualidade vida, para a sua 
proteção e preservação.» (com sublinhados nossos). 

Tendo sempre presente os desideratos comunitários e nacionais que convocam os sete 

princípios a que a Administração Pública está subordinada para a salvaguarda e proteção 

ambiental – princípios do desenvolvimento sustentável; da responsabilidade intra e 

intergeracional; da prevenção e da precaução; do poluidor-pagador; do utilizador-pagador; da 

responsabilidade e da recuperação - passemos a apreciar as questões suscitadas nos autos. 

 

No que se refere ao contéudo do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) dispõe o artigo 13º 

nºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.° 151-B/2013: 

«1 - O EIA deve conter as informações necessárias, consoante o caso, em função das 

características do estudo prévio, anteprojeto ou projeto de execução em causa, atendendo aos 

conhecimentos e métodos de avaliação existentes, devendo incluir, no mínimo, os elementos 

fixados no anexo V ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, bem como observar as 

normas técnicas constantes de portaria aprovada pelo membro do Governo responsável pela 

área do ambiente, ouvidos os responsáveis pelas áreas de tutela dos projetos abrangidos pelo 

presente decreto-lei. 

2 - O EIA deve, ainda, incluir as diretrizes da monitorização, identificando os parâmetros 

ambientais a avaliar, as fases do projeto nas quais irá ter lugar e a sua duração, bem como a 

periodicidade prevista para a apresentação dos relatórios de monitorização à autoridade de AIA. 

(…)». 
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Dispõe ainda o artigo 14º do mesmo diploma legal sob a epígrafe «Instrução e 

apreciação prévia do EIA» que: 

«3 - Sem prejuízo do disposto no n.º 12, o procedimento de AIA inicia-se com a receção 

pela autoridade de AIA dos elementos necessários à sua correta instrução, constituindo a falta 

de elementos instrutórios obrigatórios nos termos do anexo V, fundamento de rejeição liminar do 

pedido e consequente extinção do procedimento, a comunicar ao proponente e à entidade 

licenciadora ou competente para a autorização do projeto, caso o proponente não aperfeiçoe o 

pedido no prazo fixado para o efeito.» 

 

Por sua vez, o Anexo V que determina qual o ―Conteúdo mínimo do EIA‖ (a que se 

referem o n.º 1 do artigo 13.º e o n.º 3 do artigo 14.º) estabelece que: 

«1 - Descrição do projeto, incluindo, em especial: 

a) A descrição da sua localização; 

b) A descrição das características físicas da totalidade do projeto, incluindo, caso se 

justifique, os trabalhos de demolição necessários e as exigências no domínio da utilização e 

movimentação do solo, nas fases de construção e funcionamento; 

c) A descrição das principais características da fase de exploração do projeto (em 

especial, os processos de produção), por exemplo, a procura de energia e a energia utilizada, a 

natureza e a quantidade de materiais e recursos naturais utilizados (nomeadamente água, 

território, solo e biodiversidade); 

d) A estimativa dos tipos e quantidades de resíduos e emissões previstos (poluição da 

água, da atmosfera, do solo e do subsolo, ruído, vibração, luz, calor, radiação) durante as fases 

de construção e de exploração. 

2 - Descrição das alternativas razoáveis (por exemplo, em termos de conceção do 

projeto, tecnologia, localização, dimensão e escala) estudadas e as suas características 

específicas, bem como uma indicação das principais razões para a seleção da opção escolhida, 

incluindo uma comparação dos efeitos no ambiente. 

3 - Descrição dos aspetos relevantes do estado atual do ambiente e um esboço da sua 

provável evolução caso o projeto não seja executado, na medida em que as alterações naturais 

desse estado atual possam ser avaliadas através de um esforço razoável, em função da 

disponibilidade dos dados ambientais e do conhecimento científico. 
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4 - Descrição dos fatores suscetíveis de serem significativamente afetados pelo projeto, 

nomeadamente a população e da saúde humana, a biodiversidade, o território, o solo, a água, o 

ar, a paisagem, o clima, incluindo as alterações climáticas, os bens materiais, o património 

cultural, incluindo os aspetos arquitetónicos e arqueológicos e a paisagem, bem como a 

interação entre os fatores mencionados. 

5 - Descrição dos prováveis efeitos significativos do projeto no ambiente, resultantes, 

nomeadamente: 

a) Da construção e da exploração do projeto, incluindo, caso se justifique, os trabalhos 

de demolição; 

b) Da utilização de recursos naturais, em particular, o território, o solo, a água e a 

biodiversidade, tendo em conta, na medida do possível, a disponibilidade sustentável desses 

recursos; 

c) Da emissão de poluentes, ruído, vibrações, luz, calor e radiação, da criação de 

incómodos e da eliminação e valorização de resíduos; 

d) Dos riscos para a saúde humana, para o património cultural ou para o ambiente (por 

exemplo, devido a acidentes ou catástrofes); 

e) Da acumulação de efeitos com outros projetos existentes e/ou aprovados; 

f) Do impacto do projeto sobre o clima e da vulnerabilidade do projeto às alterações 

climáticas; 

g) Das tecnologias e das substâncias utilizadas. 

6 - Descrição e hierarquização dos impactes ambientais (efeitos diretos e indiretos, 

secundários e cumulativos, transfronteiriços, a curto, médio e longo prazos, permanentes e 

temporários, positivos e negativos) decorrentes do projeto e das alternativas estudadas, 

resultantes da existência do projeto, da utilização dos recursos naturais, da emissão de 

poluentes, da criação de perturbações e da forma prevista de eliminação de resíduos e de 

efluentes. Esta análise deverá ter em conta os objetivos de proteção do ambiente, estabelecidos 

a nível nacional, europeu ou internacional, que sejam pertinentes para o projeto. 

7 - Indicação dos métodos de previsão ou de prova, utilizados para identificar e avaliar 

os impactes no ambiente, bem como da respetiva fundamentação científica. 

8 - Descrição das medidas previstas para evitar, prevenir, reduzir ou, se possível, 

compensar os impactes negativos no ambiente. Esta descrição deve explicar em que medida os 
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efeitos negativos significativos no ambiente são evitados, prevenidos, reduzidos ou 

compensados e abranger tanto a fase de construção como a de exploração e a de desativação. 

9 - Descrição dos impactes negativos significativos esperados do projeto no ambiente, 

decorrentes do risco de acidentes graves e/ou de catástrofes aos quais o projeto pode ser 

vulnerável, que sejam relevantes para o projeto em causa. As informações pertinentes 

disponíveis, obtidas através de avaliações de riscos desenvolvidas de acordo com o disposto, 

nomeadamente, no Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, e no Decreto-Lei n.º 30/2012, de 9 

de fevereiro, ou as avaliações relevantes efetuadas nos termos de outros instrumentos podem 

ser utilizadas para este fim, desde que sejam preenchidos os requisitos do presente decreto-lei. 

Se adequado, a descrição deverá incluir medidas previstas para prevenir ou minimizar os efeitos 

negativos significativos dessas ocorrências no ambiente e os pormenores relativos à prontidão e 

à resposta proposta para estas emergências. 

10 - Descrição dos programas de monitorização previstos nas fases de construção, 

exploração e desativação. 

11 - Resumo das eventuais dificuldades, incluindo lacunas técnicas ou de 

conhecimentos encontradas na compilação das informações requeridas e as principais 

incertezas envolvidas. 

12 - Referência a eventuais sugestões do público e às razões da não adoção dessas 

sugestões. 

13 - Resumo não técnico de todos os itens anteriores, se possível acompanhado de 

meios de apresentação visual. 

14 - Lista de referência com uma discriminação das fontes utilizadas para as descrições 

e avaliações efetuadas.» 

 

Constitui atribuição da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental, que legalmente 

se caracteriza pela sua independência, a apreciação dos impactos ambientais significativos de 

determinados projetos elencados no artigo 5.º do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro. 

 

De acordo com o artigo 18º o referido dipoma legal, no que ao contéudo da DIA respeita 

prevê-se que: 
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«1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, com fundamento 

na avaliação ponderada dos impactes ambientais associados às várias fases de 

desenvolvimento do projeto.  

2- A DIA desfavorável extingue o respetivo procedimento de AIA. 

(…) 

4 - A DIA fixa ainda as condicionantes à realização do projeto, os estudos e elementos a 

apresentar, as medidas de minimização e compensação dos impactes ambientais negativos, 

bem como de potenciação dos impactes positivos e os programas de monitorização a adotar, 

com o detalhe adequado à fase em que o projeto é sujeito a AIA.» 

 

Comecemos a presente análise sumária pela localização do projeto, razão de ser da 

presente providência cautelar, enunciando, a seguir, os fatores do Estudo de Impacto Ambiental 

tendo em atenção os elementos exigidos no Anexo V, acima referido,  

 

* 

 

A - Da localização do projeto 

 
A Requerente invoca que todos os cidadãos têm direito ao ambiente e à qualidade de 

vida nos termos constitucional e internacionalmente estabelecidos, podendo exercer o direito de 

defesa contra qualquer agressão ambiental e exigir das entidades públicas e privadas o 

cumprimento dos deveres e das obrigações a que estão vinculadas nos termos da lei e do direito 

em matéria ambiental. 

 

Assim o determina, o artigo 5º da Lei nº 19/2014, de 14 de abril diploma que define as 

Bases da Política de Ambiente, uma vez que todos os cidadãos, individual ou coletivamente, têm 

o direito de defender o ambiente, constituindo o direito a um ambiente sadio um direito de 

natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias. 

 

A Requerente vem alegar que a DIA favorável condicionada que foi aprovada em 21 de 

janeiro de 2020, baseia-se num Estudo de Impacte Ambiental mal concebido e incompleto por 
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não prever todos os impactes ambientais significativos, situação que, na perspetiva da 

Requerente, se reflete na validade da Declaração de Impacte Ambiental, favorável condicionada.  

 

A Requerente mais alega que: 

-  a Extensão do Aeroporto de Lisboa, no Montijo é a opção mais penalizadora em 

termos ambientais, na medida em que não foram tidos em conta, designadamente, os habitats, 

as espécies prioritárias, bem como as áreas protegidas: área do S.N. áreas Protegidas, área da 

Convenção de Ramsar e Biótopo Corine, a Zona de Proteção Especial da Diretiva 2009/147/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de novembro de 2009 relativa à conservação das 

aves selvagens; 

- Quanto ao impacto nas áreas e no número de aves afectadas a AIA baseia-se em 

dados antigos, nunca validados e num número limitado de espécies; 

- De acordo com o Prof. José Alves da Universidade de Aveiro, relativamente às aves, 

foi efetuada aplicação de modelo errada porquanto: 

1. Considera-se que a construção tem impacto apenas local;  

2. Faltam dados e estudos sobre as aves do Estuário;  

3. As Áreas afetadas pelo ruído dos aviões foram estimadas de forma errada. 

 

Nas oposições apresentadas as Entidades Requeridas, APA, I.P. e MIH bem como a 

Contrainteressada, ANA, S.A. e afirmam que: 

- Foram analisados todos os fatores ambientais, sendo que a questão da localização foi 

devidamente tratada no EIA e DIA: particularmente a respeito dos habitats e espécies prioritárias 

no anexo 6 do vol. III do EIA, do qual decorre um exaustivo estudo de 28 espécies que passam 

pelo Estuário do Tejo; 

- Tais preocupações e análises foram devidamente espelhados na DIA que, entre outros 

aspetos, prevê medidas de compensação (pp. 12 e 13) como sejam (i) a aquisição e gestão 

adequadas de salinas no Estuário do Tejo, no Estuário do Sado e a alocação do Mouchão da 

Póvoa para refúgio e alimentação para a avifauna, durante os períodos de construção e de 

exploração do projeto; (ii) o plano de gestão para a compensação por perda de habitat, através 

de mecanismos como a aquisição de terrenos agrícolas e (iii) o pagamento de compensações 
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aos agricultores por perda do uso do solo e estabelecimento de contratos de gestão de habitat; 

(iv) a criação de uma Sociedade-Veículo; 

- Acresce que a DIA (pp. 26 e 104) prevê ainda a execução do Plano de Monitorização 

da Eficácia das Medidas Compensatórias para Habitais de Avifauna e do Plano de Gestão da 

Vida Selvagem, por forma a assegurar uma avaliação contínua da afetação e uma análise de 

quais as medidas necessárias para o caso em concreto. 

Do probatório resulta que: 

 

No que à localização respeita consta no Relatório Não Técnico (RNT), que: 

 

«3. QUAL A IMPORTÂNCIA DO PROJETO PARA A REGIÃO DE LISBOA E PORQUÊ NO 
MONTIJO? 
 
O Projeto do Aeroporto do Montijo e Respetivas Acessibilidades tem por objetivo aumentar a 
capacidade e atividade aeroportuária da Região de Lisboa, aproveitando uma infraestrutura militar 
existente na proximidade, capaz de complementar o Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em 
Lisboa (AHD – Lisboa), que se continuará a assumir como aeroporto principal de Lisboa. 
(…) 
A expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa é, por tudo isto, do absoluto interesse público e da 
máxima urgência. Pode referir-se, por exemplo, que o mero adiamento de 1 ano na entrada em serviço 
do Aeroporto do Montijo tem um impacto estimado de 600 milhões de euros de perda de receitas, só no 
setor do turismo. 
(…) 

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. 

 
4. QUAL A LOCALIZAÇÃO DO PROJETO E AS SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS?  

 
LOCALIZAÇÃO 
O Aeroporto do Montijo será implantado dentro dos limites da BA6, que se localiza na margem esquerda 
do rio Tejo, a 25 quilómetros de Lisboa, na sua quase totalidade no concelho do Montijo, na União de 
Freguesias de Montijo e Afonsoeiro. Uma pequena área da BA6, a nordeste, fica integrada no concelho 
de Alcochete, na freguesia do Samouco, mas que não será afetada pela construção do Aeroporto.  
 
Em matéria de acessibilidades, o Projeto prevê a construção de uma ligação rodoviária do Aeroporto do 
Montijo à A12 e a beneficiação de uma estrada já existente – Estrada do Seixalinho - que permite o 
acesso ao Terminal Fluvial do Cais do Seixalinho, a partir do qual é efetuada a travessia fluvial do Montijo 
para Lisboa. A nova ligação rodoviária à A12 desenvolve-se também nos concelhos do Montijo e de 
Alcochete; já a Estrada do Seixalinho localiza-se apenas no concelho do Montijo.  
 
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 



 

Tribunal Administrativo e Fiscal - Almada 

                                                          Tribunal Administrativo e Fiscal – Almada      979/19.9 BEALM       Pág. 104/250 
 Largo Gabriel Pedro, 

 212726950 Fax: 21272 69 99 
E-mail: correio@almada.taf.mj.pt 

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.  
 
A nascente, a BA6 confina ainda com as salinas do Samouco, que fazem parte integrante da ZPE do 
Estuário do Tejo. Este espaço resultou de uma medida de compensação ambiental associada à 
construção e à exploração da Ponte Vasco da Gama.  
 
Na zona sul, a BA6 confina com o esteiro do Montijo, uma área com extensões significativas de salinas e 
de sapais. 
 
CARACTERÍSTICAS ATUAIS DA BA6 
 
A BA6 tem uma área aproximada de 930 hectares (…). 
 
A BA6 é um aeródromo da Força Aérea Portuguesa (FAP) vocacionado para missões de patrulhamento, 
busca e salvamento.  
 
A BA6 tem atualmente duas pistas, a Pista 01/19, com orientação sul/norte, tem iluminação, mas não está 
instrumentada. A Pista 08/26, a mais utilizada nas operações correntes tem uma orientação oeste/este. A 
utilização predominante nesta Pista é feita no sentido este/oeste (Pista 26).  
 
O acesso do exterior à BA6 processa-se pela Rua da Base Aérea n.º 6, na freguesia do Samouco, onde 
se localiza a Porta de Armas.  
 
A BA6 tem um registo médio mensal de 889 movimentos (dados relativos ao período 2005 – 2015), sem 
contabilizar sobrevoos no espaço aéreo sob sua jurisdição. Este valor compreende os movimentos totais 
de aeronaves (militares pertencentes e não pertencentes à BA6, civis nacionais e estrangeiros). O 
número total de pessoas ao serviço na BA6 é da ordem das 900 pessoas, englobando na sua grande 
maioria militares, mas também alguns civis. 
(…) 
AEROPORTO DO MONTIJO 
 

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). 

 
DESCRIÇÃO GERAL 

 
O faseamento do Projeto teve por base as previsões de tráfego aéreo realizadas, que indicam para o ano 
2062, 17,4 milhões de passageiros e 85 mil movimentos de aeronaves por ano. No ano 2022, ano de 
abertura, prevê-se no Aeroporto do Montijo, uma capacidade de 7,8 milhões de passageiros e 46 mil 
movimentos de aeronaves por ano.  
 
A área de intervenção do Aeroporto do Montijo abrange 197 hectares. 
(…) 
Atendendo a que o Projeto do Aeroporto do Montijo será implantado numa base aérea já existente, prevê-
se o aproveitamento de algumas infraestruturas existentes, nomeadamente da Pista 01/19 da BA6, 
estando prevista a sua extensão para norte (em cerca de 90 m dentro do perímetro existente da BA6), e 
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para sul em cerca de 300 m, com reabilitação do seu pavimento. A extensão para sul da Pista 01/19 será 
efetuada sobre o Estuário do Tejo, encontrando-se equacionadas três soluções alternativas 
construtivas, que se descrevem mais adiante.  
 
Está ainda prevista a construção de um Terminal de Passageiros, edifícios de apoio, novos sistemas de 
drenagem, iluminação, parques de estacionamento, novos acessos rodoviários, entre outros.  
 
Nos últimos anos foram realizados vários estudos para comparação das possibilidades de adaptação de 
uma Base Aérea na AML para acolher um aeroporto civil, tendo sido selecionada a BA6 do Montijo, por 
ser a única solução que permite uma operação conjunta do espaço aéreo com o atual Aeroporto de 
Lisboa (AHD – Lisboa). 
 

LADO AR 
(…) 
O Projeto do Aeroporto do Montijo prevê apenas a utilização da Pista 01/19 que, após expansão, ficará 
com um comprimento total de 2 400 metros. Será ainda mantida atual largura da Pista de 60 metros, que 
inclui 15 metros de bermas (7,5 metros para cada lado). 
(…) 
Para a Extensão da Pista em 300 m a sul, estão em estudo três soluções alternativas de construção:  

 Solução Alternativa 1 – Construção de uma plataforma em aterro devidamente protegida das 
interações com o rio por uma retenção marginal;  

 Solução Alternativa 2 – Construção de uma estrutura em betão armado, fundada em estacas 
também de betão;  

 Solução Alternativa 3 - Construção de uma plataforma mista, que consiste numa estrutura em 
betão e também em aterro. 

 
TERMINAL DE PASSAGEIROS E FLUXOS DE PASSAGEIROS E BAGAGENS 

(…) 
LADO TERRA 

(…) 
Encontram-se ainda previstas no Projeto, áreas de salvaguarda para futuros imóveis:  

 6 500 metros quadrados para implantação de um Hotel,  

 6 000 metros quadrados reservados para implantação de um Centro de Escritórios. 
(…) 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
(…) 

DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 
(…) 

DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(…) 
A rede de drenagem de águas pluviais do Lado Ar prevê a recolha integral das águas pluviais 
provenientes de todos os pavimentos das pistas, caminhos de circulação e estacionamento de aeronaves 
e encaminhamento para separadores de hidrocarbonetos, antes do seu envio para as valas de drenagem 
que se desenvolvem ao longo da Pista 01/19 e que encaminharão as referidas águas pluviais para o 
Estuário do Tejo, num ponto localizado na zona sul da BA6. De acordo com o Projeto estão previstos 
instalar 17 separadores de hidrocarbonetos. 
(…) 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
(…) 

ENERGIA E COMBUSTÍVEIS 
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(…) 
ACESSO RODOVIÁRIO À 12 E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO CAIS DO 
SEIXALINHO 
 
O Projeto da futura ligação do Aeroporto do Montijo à A12 possui duas soluções alternativas de 
traçado:  
 

 Solução Base, que se desenvolve ao longo de cerca de 3,7 quilómetros, maioritariamente em 
aterro. Interliga-se à rede viária existente ou projetada por via de três Nós, contempla ainda onze 
desnivelamentos das vias intersetadas, entre os quais três viadutos, terminando depois da 
Portagem de Plena Via por volta do quilómetro 3,7, seguindo a interligação com a A12; 

 

 Solução Alternativa, que se desenvolve cerca de 3,2 quilómetros e faz a interligação com a 
rede viária existente ou projetada, também através de três Nós. Prevê ainda sete 
desnivelamentos das vias intersetadas, dos quais dois em viadutos. Termina também por volta 
do quilómetro 3,2 na interligação com a A12.  

 
Ambos os traçados das duas Soluções em estudo têm um troço comum nos primeiros 1,5 km, que se 
inicia a cerca de 500 metros dentro da BA6.  
 
Os traçados do acesso agora propostos tiveram em atenção todas as condicionantes locais, 
nomeadamente a ZPE do Estuário do Tejo, e da própria forma como se infraestruturou a A12, desde o fim 
do viaduto nascente da Ponte Vasco da Gama / Áreas de Serviço até à Portagem de plena via e, ainda, 
da organização territorial, da ocupação do solo e das acessibilidades desejadas, quer pelo Montijo, quer 
por Alcochete. 
(…) 

 
 
 
 
 
 
FASE 
PRÉVIA À 
CONSTRUÇÃO 

Antes da construção do Aeroporto do Montijo deverá assegurar-se as operações de 
desmilitarização da área da BA6 que irão ser afetadas pela construção do Aeroporto 
do Montijo, como por exemplo a desativação dos paióis, deslocalização de algumas 
áreas operacionais, entre outras, disponibilizando desta forma a área afeta às 
atividades da BA6 que se sobrepõem às futuras áreas operacionais do Aeroporto do 
Montijo. Deverá ainda aferir-se a responsabilidade da gestão da área florestal na BA6. 
A operação do Aeroporto do Montijo será compatibilizada com as operações militares, 
quer durante a fase de construção, quer durante a fase de exploração.  
 
Será igualmente necessário garantir as necessárias autorizações para ligação dos 
efluentes produzidos no Aeroporto do Montijo à ETAR do Seixalinho. Tal deverá 
também acontecer no que diz respeito ao abastecimento de água, independentemente 
da solução adotada.  
 
Relativamente à construção do novo acesso à A12, deverá proceder-se às 
expropriações de propriedades particulares que serão afetadas, com a respetiva 
indemnização dos proprietários, numa fase seguinte. 

 
 
 
 
 
FASE 
DA 

 
A construção do Aeroporto do Montijo terá início apos a conclusão dos procedimentos 
ambientais e administrativos. A construção tem uma duração prevista de 2,5 anos. A 
construção do acesso à A12 e da beneficiação do acesso ao Terminal Fluvial do Cais 
do Seixalinho tem uma duração prevista de 2 anos.  
 
As principais atividades que se prevê ocorrerem, para a primeira fase do Projeto do 
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CONSTRUÇÃO Aeroporto do Montijo (fase de abertura) são: montagem do estaleiro e mobilização do 
equipamento, desarborização, desmatação e decapagem, movimentações de terras, 
pavimentação, construção de edifícios, redes, sistemas e dispositivos, reposição das 
infraestruturas e serviços afetados da BA6, desmontagem das instalações do estaleiro. 
 
Estima-se que a execução física da obra do Aeroporto do Montijo, na sua primeira fase 
de planeamento, afetará à empreitada cerca de 4 700 trabalhadores no total do 
decurso da obra.  
 
Para a construção do novo acesso à A12 e para a beneficiação do acesso ao Cais do 
Seixalinho, estima-se numa primeira fase, que a obra tenha afetos potencialmente 
cerca de 500 trabalhadores, durante dois anos. 

 
 
 
 
 
 
FASE 
DE 
EXPLORAÇÃO 

O horizonte temporal considerado para o Aeroporto do Montijo foi 2062, 
correspondente ao ano em que termina a atual concessão atribuída à ANA e que 
corresponde a um período de 50 anos (2012 – 2062).  
 
A abertura do Aeroporto do Montijo está prevista para o ano de 2022 e espera-se que 
o Aeroporto apenas atinja a sua plena capacidade operacional em 2054, onde se 
registarão 24 movimentos por hora, número, que se manterá até 2062 (ano horizonte). 
O ano de 2022 foi concebido para uma capacidade até 7,8 milhões de passageiros, 
sendo expectável atingir o volume de 10 milhões de passageiros em 2032. A 
configuração do Projeto e a área reservada para expansão, tanto no Lado Ar como no 
Terminal, permitirá acolher cerca de 17,4 milhões de passageiros, conforme as 
previsões de trafego. 
 

FASE 
DE 
DESATIVAÇÃO 

No que respeita a esta fase não se antecipa proceder à desativação do Aeroporto do 
Montijo findo o horizonte do projeto considerando (2062), pelo que não se procedeu à 
avaliação dos impactes ambientais desta fase do Projeto 

 
5. QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO LOCAL ONDE O PROJETO SERÁ 

CONSTRUÍDO E QUAIS OS EFEITOS AMBIENTAIS ESPERADOS?  
 
As características atuais do local onde o Projeto será implantado e a sua evolução previsível constituem o 
referencial que permite, para os vários fatores ambientais estudados, avaliar os efeitos expectáveis que o 
Projeto poderá ter no Ambiente.  
 
A caracterização efetuada baseou-se na síntese da informação disponível ou disponibilizada, através de 
estudos de base diversos, trabalhos de campo e informação fornecida pelas várias entidades 
consultadas.  
 
Os efeitos (impactes) no ambiente do Projeto foram avaliados para as fases: prévia à construção, 
construção e exploração (incluindo fase de abertura e fase de expansão).  
Com base em critérios previamente estabelecidos foi avaliada a importância/significância dos impactes, 
positivos e negativos expectáveis no Ambiente, decorrentes da implantação do Projeto.  
(…) 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
(…) 
SOLOS E CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 

CARACTERIZAÇÃO LOCAL 
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Os solos na maior parte da área da BA6 apresentam limitações severas a muito severas para utilização 
agrícola, pela natureza do solo e ao nível da zona radicular, mas também por excesso de água nalgumas 
situações.  
 
Já no que respeita à área de implantação do Acesso rodoviário à A12, a área de estudo dos acessos 
interseta áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN), em cerca de 23% da área total de intervenção. As 
áreas afetadas correspondentes a cerca de 3,3% da área de RAN do concelho de Alcochete e a cerca de 
1,5% da área de RAN do concelho do Montijo. 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS  
A afetação de solos da RAN, que ocorre apenas na área do acesso à A12, foi considerada um impacte 
negativo significativo, embora a sua magnitude se considere reduzida no contexto concelhio, por não 
atingir sequer 0,5% da área de RAN daqueles concelhos 
 
RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

CARACTERIZAÇÃO LOCAL 
A área de estudo situa-se na Massa de Água Subterrânea da unidade hidrogeológica Bacia Tejo-Sado, 
considerada a mais importante das massas de água subterrânea de Portugal Continental, particularmente 
a massa de água do Sistema Aquífero Tejo-Sado Margem Esquerda, que constitui a maior reserva de 
água subterrânea portuguesa, segundo a caracterização e classificação dos sistemas aquíferos de 
Portugal Continental. Dada a proximidade do local do Aeroporto do Montijo relativamente ao Estuário do 
Tejo, o sistema hidrogeológico superficial terá ligação hidráulica com a massa de água do Estuário do 
Tejo, sendo influenciado pelos níveis de maré.  
 
O estado qualitativo da Massa de Água Subterrânea da Bacia do Tejo-Sado Margem Esquerda onde se 
localiza o Aeroporto do Montijo é Bom. 
(…) 
No que respeita à vulnerabilidade à poluição do aquífero superficial, a área de estudo apresenta uma 
vulnerabilidade elevada por se tratar de um aquífero em sedimentos não consolidados com ligação 
hidráulica com as águas superficiais. 
 
Identificam-se na área de implantação do Aeroporto do Montijo e na área de implantação dos Acessos 
rodoviários várias captações de água subterrânea e sua envolvente próxima: 
(…) 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS  
A afetação de algumas captações particulares, que se prevê que venha a ocorrer devido à implantação 
do Acesso rodoviário à A12, representa um impacte negativo e significativo para os utilizadores da água 
subterrânea captada; no entanto trata-se de um impacte minimizável tendo em conta que os pontos de 
água serão repostos.  
 
A redução da área de recarga do sistema hidrogeológico devido ao aumento de áreas impermeabilizadas, 
representa um impacte negativo e pouco significativo já que o sistema não será globalmente afetado 
(redução da recarga muito pequena).  
 
Na fase de exploração prevê-se que acedam por dia ao Aeroporto cerca de 20 camiões de combustível. 
Como na envolvente do futuro Acesso rodoviário existem muitos poços e furos, utilizados para diversos 
usos, e captações de água para abastecimento público, o Projeto prevê que as águas da chuva 
provenientes do Acesso sejam encaminhadas para bacias de retenção /decantação e separadores de 
óleos. Na eventualidade de ocorrer algum derrame acidental de combustível no Acesso ao Aeroporto 
esses derrames serão recolhidos nessas bacias protegendo os solos e as águas subterrâneas. Assim 
considera-se que não ocorrerão impactes negativos significativos nos recursos hídricos subterrâneos.  
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(…) 
Na área do Aeroporto todos os locais onde poderão ocorrer derrames (zona de armazenamento de 
combustíveis, zona de abastecimento de aeronaves, entre outras) encontram-se impermeabilizadas pelo 
que não vão ocorrer derrames no solo que possam poluir as águas subterrâneas.  
(…) 
RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

CARACTERIZAÇÃO LOCAL 
 
A área da BA6, onde se prevê a construção do Aeroporto do Montijo, localiza-se na Região Hidrográfica 
do Tejo e Ribeiras do Oeste e situa-se na margem esquerda do Estuário do Rio Tejo.  
 
O Estado Global atual de qualidade das águas do Estuário do Tejo nesta zona é “inferior a Bom” 
pretendendo-se que até 2027 esse estado passe para “Bom”.  
 
Na área da BA6 e na área do futuro Acesso à A12 existem várias linhas de água, de pequena dimensão 
que apenas têm água quando chove (ou seja são de regime torrencial). Estas linhas de água desaguam 
no Estuário do Tejo.  
 
As principais fontes de poluição da água presentes nesta zona do Estuário são as descargas de águas 
residuais de origem urbana e industrial e as águas de escorrência provenientes dos terrenos/áreas 
agrícolas.  
(…) 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS  
O aumento da área impermeabilizada resultante da construção do Aeroporto do Montijo e do Acesso 
foi considerado um impacte negativo embora pouco significativo, já que será garantido que o aumento 
dos caudais de águas pluviais descarregados nas linhas de água e no Estuário do Tejo não irá provocar a 
erosão dos leitos e das margens destes locais, nem ultrapassar a sua capacidade de escoamento.  
(…) 
 
A obra de Extensão da Pista 01/19 será a componente do Projeto que na fase de construção se espera 
possa determinar impactes mais significativos ao nível da qualidade da água, embora as medidas 
previstas para minimizar o aumento de turvação da massa de água e a mobilização de contaminantes a 
partir dos sedimentos reduzam a significância dos impactes negativos identificados. Não se espera que 
as atividades recreativas e lúdicas que se desenvolvem no Estuário sejam prejudicadas.  
 
Na fase de exploração os impactes negativos mais significativos predem-se com a gestão das águas 
pluviais potencialmente contaminadas com hidrocarbonetos, tanto o Aeroporto, como no Acesso, e com a 
ocorrência de derrames de combustíveis.  
 
A descarga no Estuário do Tejo de águas contaminadas com hidrocarbonetos, dada a sensibilidade do 
meio e das comunidades aquáticas existentes, assim como os usos da água em presença, constituirá um 
impacte negativo significativo. O Projeto contempla já um conjunto de medidas que permitem a descarga 
das águas pluviais tratadas, ou seja com teores de hidrocarbonetos reduzidos, garantindo o cumprimento 
dos valores limite de descarga no meio recetor natural, pelo que os impactes esperados com a 
implementação das medidas serão pouco significativos. 
(…)» (cfr.I). 

 

No que respeita aos impactes nos habitats e nas aves consta do RNT: 

«(…) 
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SISTEMAS ECOLÓGICOS 
CARACTERIZAÇÃO LOCAL 

A localização de implantação do Aeroporto do Montijo insere-se numa região onde estão presentes 
diversas Áreas Classificadas e outras áreas sensíveis que conferem um elevado valor ecológico do 
território. O Projeto do Aeroporto do Montijo apresenta uma sobreposição tangencial com o Sítio de 
Interesse Comunitário (SIC) do Estuário do Tejo, sendo que o desvio do caminho a norte da Pista 01/19, 
necessário para a sua extensão, se sobrepõe marginalmente com a Zona de Proteção Especial (ZPE) do 
Estuário do Tejo. O perímetro da BA6 encontra-se a cerca de 6 quilómetros da Reserva Natural do 
Estuário do Tejo (RNET). 
 
FLORA E VEGETAÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO LOCAL 
Na área estudada foi confirmada a presença de 260 espécies vegetais na área de estudo, das quais nove 
são endemismos (espécies próprias de uma determinada região) ibéricos e três são endemismos 
lusitânicos. Duas das espécies endémicas identificadas estão protegidas pela legislação nacional e 
comunitária, às quais se juntam outras quatro espécies, não endémicas, também protegidas pela mesma 
legislação. Foram identificados 15 habitats naturais, um dos quais prioritário (Dunas fixas com vegetação 
herbácea, o qual não será afetado), na maioria dos casos habitats estuarinos. Dos 15 habitats 
identificados, 9 são diretamente afetados pela implementação do Projeto do Aeroporto do Montijo e 3 são 
afetados pela construção do novo Acesso. Tal como no caso das espécies protegidas, os habitats 
localizam-se, quase na totalidade da sua extensão, nas margens costeiras da península da BA6. 
 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS  
Os principais impactes identificados na fase de construção encontram-se relacionados com a) eliminação, 
perda e fragmentação de habitats; b) perda de espécimes florísticos, por abate, arranque ou pisoteio e 
danificação de exemplares arbóreos e arbustivos, por descuido ou negligência; e c) potenciação da 
propagação de espécies exóticas. Dada a sensibilidade dos habitats afetados e a sua extensão, prevê-se 
que as ações construtivas associadas ao Aeroporto do Montijo e respetivos Acessos, tenham um 
impacte negativo e pouco significativo a significativo, sobre os habitats identificados.  
 
Ainda de referir a afetação de algumas manchas de povoamentos de sobreiros e alguns indivíduos 
isolados, na zona norte do prolongamento da pista, cuja afetação terá de ser compensada numa área 
ainda a definir. Este impacte foi considerado negativo e significativo. 
 
Na fase de exploração, não se espera a ocorrência de impactes relevantes sobre os habitats na área de 
incidência do Aeroporto do Montijo e respetivos Acessos, pois tanto a área do Aeroporto, como a Área de 
Acesso principal, será vedada, evitando assim e a perda de espécimes florísticos por pisoteio ou 
danificação acidental de exemplares arbóreos e arbustivos 
 
FAUNA 

CARACTERIZAÇÃO LOCAL 
A caracterização efetuada para a fauna permitiu elencar um número bastante elevado de espécies para a 
área de estudo, totalizando 260 espécies. Das espécies identificadas, 45 aves apresentam estatuto de 
proteção, tal como outros 19 vertebrados, pertencentes a outras Classes. As aves aquáticas assumem 
uma grande relevância na totalidade das espécies detetadas, dada a sua diversidade e número de 
espécies com estatuto de proteção. A zona da BA6 evidencia uma taxa de movimentos de aves muito 
significativa, indiciando que esta é uma zona de passagem bastante utilizada no contexto do estuário, 
nomeadamente para aves aquáticas. 
 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS  
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Os principais impactes expectáveis durante a fase de construção do Aeroporto do Montijo sobre a fauna 
terreste resultarão essencialmente em: a) alterações comportamentais das espécies; b) perturbações 
humanas do meio; c) destruição, degradação e fragmentação de habitats; d) destruição de locais de 
refúgio; e) fragmentação das populações dotadas de menor mobilidade f) mortalidade por atropelamento 
e esmagamento.  
 
Para os anfíbios, répteis e mamíferos terrestres, não se prevê a afetação de nenhuma espécie protegida 
durante a construção do Aeroporto, sendo que os impactes se podem considerar, globalmente, pouco 
significativos.  
 
Já as aves e os quirópteros poderão ser afetados de forma negativa e significativa durante a fase de 
construção, pela perturbação associada à presença de pessoas e máquinas. De salientar que nestes 
grupos foi identificado um significativo número de espécies legalmente protegidas na área de intervenção.  
 
Na fase de exploração as alterações comportamentais para os vários grupos deverão agravar-se, uma 
vez que há maior mobilidade de pessoas, veículos e aeronaves.  
No entanto, os impactes mais importantes nesta fase são para as aves, e decorrem da circulação de 
aeronaves sobre o Estuário do Tejo, em especial para norte, e que irá causar uma elevada perturbação 
ao nível do ruído nos habitats de alimentação e refúgio para este grupo. Estes impactes são mesmo 
considerados como os mais significativos do Projeto.  
 
No entanto, uma vez que está em causa a afetação de habitats de refúgio/alimentação de várias espécies 
importantes, é proposto um conjunto de medidas de compensação/mitigação que visa a beneficiação de 
habitats. Este conjunto de medidas permite reduzir a significância do impacte identificado.  
 
Outro impacte a ter em conta prende-se com a mortalidade de aves por colisão com aeronaves (bird 
strike). Foi no entanto possível concluir, através dos estudos realizados que, para o elenco estudado, 
nenhuma das espécies terá as suas populações afetadas de forma importante pela mortalidade imposta 
por bird strike. 
 
ECOLOGIA AQUÁTICA 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS  
Relativamente à ecologia aquática pode concluir-se que os principais impactes ocorrem na fase de 
construção em das obras da execução da extensão da pista (mortalidade direta, destruição e perda do 
habitat).  
 
Da análise realizada pode concluir-se que as comunidades mais afetadas serão as que habitam junto aos 
sedimentos e que apresentam mobilidade reduzida.  
 
Prevê-se também afetação de organismos como caranguejos e similares, pela sua reduzida capacidade 
de fuga. Atendendo a que não existem espécies de relevo conservacionista descritas para a área de 
estudo e que os organismos afetados possuem uma elevada capacidade de recuperação, é previsível 
que rapidamente sejam restabelecidas novas comunidades na zona envolvente à área afetada pela 
extensão sul da pista. Assim, os impactes foram considerados negativos e pouco significativos (no caso 
das Soluções 2 e 3) a significativos, no caso da Solução 1.  
 
Poderão ocorrer ainda alguns impactes negativos nas comunidades aquáticas devido a alterações da 
qualidade da água, por exemplo, devido ao aumento de partículas em suspensão. Também a libertação 
de contaminantes para a coluna de água, como resultado da ressuspensão dos sedimentos e a 
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exposição prolongada dos organismos, poderá afetá-los, bem como afetar a cadeia trófica. No entanto, 
dadas as medidas ambientais previstas, configuram-se como pouco significativos. 
 (…) 

USO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

CARACTERIZAÇÃO LOCAL 
A área envolvente ao local de implantação do Aeroporto do Montijo e respetivos Acessos tem um 
carácter predominantemente suburbano, com ocupação do solo diversa: infraestruturas aeroportuárias e 
militares, áreas de indústria e logística, tecido urbano denso e disperso, áreas agrícolas e florestais e, 
finalmente, o rio Tejo, praias, sapais e zonas intermarés.  
 
A área do futuro Aeroporto é atualmente uma base aérea militar com uso florestal na sua envolvente. A 
faixa de território onde se prevê a criação dos acessos ao futuro Aeroporto é uma zona de características 
rurais de proximidade a núcleos urbanos, caracterizada pela presença de áreas exploradas para 
produção agrícola, mas também pequenas parcelas com agricultura para consumo próprio, associada a 
habitação e a pequenas unidades de serviços e de pequena indústria. 
(…) 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS  
Os impactes decorrentes da construção do Aeroporto do Montijo e respetivos acessos traduzem-se, 
fundamentalmente, a) na articulação do projeto com as várias figuras de ordenamento do território, 
nomeadamente o contributo do Projeto para a concretização dos planos e programas analisados, ou a 
alteração aos planos na classificação e qualificação do solo, que o Projeto implicará; b) na afetação de 
áreas com servidões e restrições de uso incompatíveis com a nova utilização prevista; e c) na alteração 
no uso atual do solo na área de implantação do mesmo, com a transformação de áreas florestais e 
naturais, em áreas artificializadas de caráter urbano.  
 
No que respeita a planos e programas nacionais e regionais, a implementação do Aeroporto do Montijo, 
potencia o aumento de capacidade para movimentação de passageiros e aeronaves no corredor da 
fachada atlântica e contribui para o aumento de acessibilidades aéreas, indo de encontro às estratégias 
definidas nesses planos, para o reforço da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Desta forma, o 
projeto terá um impacte positivo na concretização dos objetivos destes planos. 
 
Relativamente ao estabelecido nos PDM do Montijo e Alcochete, a criação do Aeroporto do Montijo vai 
implicar a reclassificação das áreas afetadas pelas infraestruturas a criar, no âmbito da revisão destes 
PDM, tal como acontecerá com Acesso à A12, cuja implantação afeta espaços agrícolas, florestais, 
espaços urbanos e a espaços afetos a instalações de interesse público. Essa reclassificação traduz-se 
num impacte negativo e pouco significativo.  
 
No que respeita a Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública, a área do futuro 
Aeroporto está classificada como espaço militar; sobrepõe-se ainda a áreas da Rede Natura 2000 - SIC e 
a ZPE Estuário do Tejo – e a áreas classificadas em Reserva Ecológica Nacional (REN). O impacte 
considera-se assim negativo e muito significativo. São ainda afetadas áreas de Domínio Público Hídrico, 
sob jurisdição da Administração do Porto de Lisboa.  
 
A área onde se prevê a construção dos novos acessos ao Aeroporto do Montijo sobrepõe-se a áreas 
de REN e RAN, resultando assim num impacte muito significativo, mas minimizado através da obtenção 
de autorização por parte das entidades competentes.  
 
Ainda ao nível das Condicionantes, destaca-se a afetação dos perímetros de proteção alargada de 
captações para abastecimento público, cujo atravessamento é interdito para transportes de 
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hidrocarbonetos. No caso das captações públicas de Alcochete (CBR2 e FR2), pelo Troço Comum das 
duas Soluções de Traçado, o impacte poderá no entanto ser anulado, pois está prevista a relocalização 
destas captações, sendo sempre garantido o abastecimento de água às populações.  
 
Já o atravessamento do perímetro de proteção alargada da captação F26 no concelho do Montijo, apenas 
pelo nó de ligação com a A12 da Solução Base, é nesta fase impossível de minimizar, face à 
impossibilidade de relocalização desta captação muito importante para o concelho.  
 
A atratividade que o Aeroporto do Montijo terá para a população e para as empresas, alterando as 
dinâmicas urbanísticas e territoriais, representa um impacte positivo significativo nos concelhos 
envolventes ao Projeto. Através da análise realizada prevê-se que a capacidade de acolhimento prevista 
em Plano Diretor Municipal (PDM), para os concelhos de Alcochete, Moita e Montijo (apenas a parte 
ocidental) seja suficiente para responder a esta procura, concluindo-se que a exploração do Aeroporto 
do Montijo e as atividades consequentemente induzidas permitirão uma utilização mais completa da 
capacidade urbanística existente, sem implicar a sua alteração.  
 (…) 
 
PAISAGEM 

CARACTERIZAÇÃO LOCAL  
A área do futuro Aeroporto e respetivos acessos, localiza-se numa zona plana e de cotas muito baixas, 
entre o nível do mar, em toda a extensa costa de contacto com o troço final do rio Tejo. A área de estudo 
apresenta declives predominantemente muito baixos, com um claro predomínio da classe de declives 
abaixo de 3%, e é dominada pela presença do Estuário do Tejo. 
(…) 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS  
Na fase de construção os impactes são sobretudo devidos à desorganização da paisagem pela presença 
e movimentação de elementos estranhos durante esta fase, tendo sido considerados como pouco 
significativos.  
 
O principal impacte ao nível da paisagem decorre da construção do Aeroporto e do novo Acesso, que 
perdurará para a fase de exploração, e resulta da introdução de novos elementos na paisagem.  
 
No que respeita ao Aeroporto do Montijo, não ocorrerá a introdução de uma nova tipologia de usos, (…) 
não contrastando com a situação anteriormente existente.  
 
Quanto aos novos acessos ao aeroporto, o principal impacte na paisagem decorrerá da presença do 
acesso principal, com intensificação do carácter urbano da paisagem, por oposição ao atual carácter 
rural, constituindo também como uma barreira visual pela presença de uma infraestrutura com cotas 
acima da superfície atual. Este impacte será mais significativo na Solução Base do que na Solução 
Alternativa, classificando-se como negativo e significativo a muito significativo.» 

 

No RNT, constam também, em resumo, as Medidas Ambientais previstas e os 

Programas de Monitorização:  

«8. QUE MEDIDAS SE PREVEEM PARA GARANTIR UM MELHOR 
ENQUADRAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO 
 
MEDIDAS AMBIENTAIS 
(….) 
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 Elaborar um Plano de Salvamento dirigido à Fauna Terrestre;  

 Implementar um Plano de Controlo e Erradicação de espécies exóticas invasoras na área de 
intervenção do Aeroporto do Montijo e acessos associados;  

 Compensar a perda do habitat “Matos de Dunas Antigas” – 2130* Dunas fixas com vegetação 
herbácea  

 Compensar a afetação de exemplares de sobreiro através da reposição dos exemplares 
abatidos em zona não conflituante com o funcionamento do Aeroporto do Montijo;  

 Implementar medidas de beneficiação de habitat em áreas de refúgio, como forma de 
compensar os efeitos da perturbação por circulação de aeronaves (MC.ECO.12);  

 Compensar a perda de biótopos relevantes: salinas (4 hectares) e áreas de sedimentos (4,83 
hectares), afetadas pela extensão da pista;  

 Delimitação da área a ser intervencionada na extensão da pista com barreiras de contenção 
por forma a evitar a mortalidade dos organismos que habitam as áreas adjacentes e por forma a 
evitar a dispersão dos sedimentos suspensos para a massa de água. 

 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
Propõe-se a implementação de programas de monitorização: 
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com o objetivo de minimizar os impactes mais relevantes por um lado e, por outro, avaliar a 
implementação de algumas das medidas propostas.  
Encontram-se incluídos:  
i) o acompanhamento do controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras,  
ii) o acompanhamento da evolução dos habitats mais sensíveis presentes na BA6;  
iii) acompanhamento do efeito de perturbação das aeronaves sobre as aves na área 
classificada do estuário do Tejo; 
iv) monitorização da mortalidade da fauna;  
v) monitorização da comunidade de morcegos (atividade e mortalidade);  
vi) acompanhamento das medidas de compensação relacionadas com a perda dos biótopos 
salinas e perda de sedimentos;  
vii) avaliação da eficácia das medidas compensatórias para habitats de avifauna. 

(cfr. I) 

 

No EIA Volume II - Relatório Síntese A, consta, por extrato: 

«1.5 ÂMBITO DO EIA 
A prévia definição do âmbito do EIA constitui sempre um aspeto relevante no contexto da 
avaliação de impacte ambiental (AIA) de projetos, na medida em que permite identificar, em 
função:  

I. Da tipologia de projeto e,  
II. Das características gerais da respetiva área de implantação, incluindo a sensibilidade, em 

geral, dos recursos em presença, a importância maior ou menor dos fatores ambientais em 
avaliação e, consequentemente, dos respetivos impactes potenciais, ou seja, a significância 
maior ou menor dos fatores ambientais analisados, e realizar a sua hierarquização. Esta 
hierarquização influencia e determina a profundidade de análise a adotar para cada fator bem 
como a metodologia respetiva.  
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Importa evidenciar que a definição do âmbito de um EIA se faz, necessariamente, no seu início, 
pelo que podem existir aspetos não previamente identificados e que venham a revelar-se como 
de maior importância (significância) com o desenvolvimento dos trabalhos. Por esta razão, o 
Proponente e a equipa técnica do EIA devem identificar, logo que possível, estes aspetos. 
 
A área de implantação do Projeto localiza-se nos concelhos do Montijo e Alcochete e por se 
tratar de uma base aérea tem já utilização e regime semelhante à de um aeroporto civil embora 
com aeronaves distintas. O Projeto localiza-se numa área com características marcadamente 
urbanas, embora ainda com áreas agrícolas importantes e, mais próximo da base aérea, com 
espaços intersticiais sujeitos a alguma pressão urbanística, determina a análise a realizar em 
termos de dinâmicas territoriais. 
(…) 
Importa evidenciar que a área da BA6 se sobrepõe, ainda que marginalmente, a norte e a poente 
com a ZPE - Zona de Proteção Especial Estuário do Tejo (PTZPE0010), ao abrigo da Diretiva 
Aves, e sobrepõe-se, em reduzida extensão, também nos limites, norte e poente, ao Sítio de 
Importância Comunitária (SIC) do Estuário do Tejo (PTCON0009) da Lista Nacional de Sítios (ao 
abrigo da Diretiva Habitats). A área da BA6 dista ainda cerca de 6 km da Reserva Natural do 
Estuário do Tejo (RNET), a qual se implanta também a norte. O Desenho n.º 1.1, constante do 
Volume IV - Anexo Cartográfico apresenta a delimitação das áreas sensíveis mencionadas e a 
sua implantação relativamente à área da BA6. 
 
Importa ainda referir que, a Área de Intervenção do Projeto, onde se inclui o desvio do 
caminho a norte da Pista, ação necessária para permitir a extensão da mesma em 90 m, se 
sobrepõe também, marginalmente, à ZPE, mas os limites do Aeroporto do Montijo encontram-se 
fora desta área protegida, afetando apenas em reduzida extensão o SIC.  
 
As Áreas Classificadas identificadas integram o Sistema Nacional de Áreas Classificadas 
(SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, e alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, sendo o SNAC constituído pela Rede Nacional de 
Áreas Protegidas (RNAP), pelas Áreas Classificadas que integram a Rede Natura 2000 e pelas 
demais Áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado 
Português.  
 
Pelas razões expostas, o estudo da avifauna e da conservação e biodiversidade assume, a par 
do estudo do risco relativo de colisão de aeronaves com aves, uma especial importância, 
surgindo estes como aspetos de maior importância a merecer uma atenção particular.  
 
Relativamente à área da BA6, as Áreas Classificadas do Estuário do Tejo são atualmente 
também sobrevoadas por aeronaves militares que a utilizam, possuindo estas aeronaves uma 
tipologia e padrão de voo diferentes das aeronaves civis.  
 
Atendendo a que o Projeto prevê a extensão da Pista 01/19 da BA6 para norte em 90 m e para 
sul, em 300 m a contar da cabeceira da Pista 01, afetando já a zona húmida a sul, será 
importante a avaliação da importância ecológica dessa zona no âmbito da ecologia aquática. A 
solução construtiva será também importante no sentido de reduzir a perturbação do meio.  
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Assume ainda grande relevância o facto de a sul da BA6, no enfiamento da Pista 01/19, e 
distando desta cerca de 3 km, se localizar uma área urbana consolidada de elevada densidade, 
correspondendo a diversas freguesias do concelho da Moita e do Barreiro, e que passarão a ser 
sobrevoadas pelas aeronaves civis que aterrarem na Pista 01 e descolarem da Pista 19 do 
Aeroporto do Montijo. Assumem por esta razão particular relevância os fatores ambientais 
ambiente sonoro e saúde humana. 
 
Tendo em conta o tipo de projeto em causa e as características gerais da sua área de 
implantação, e respeitando a ordem pela qual cada fator ambiental é apresentado no EIA foi 
considerado o seguinte âmbito para o Estudo de Impacte Ambiental: 
 

 Sistemas Ecológicos, considerado, à partida, um fator de maior significância pela 
localização do Aeroporto do Montijo, devido à proximidade à ZPE do Estuário do Tejo 
(adjacente, a norte, aos limites do Aeroporto), que se constitui como uma das mais 
importantes áreas húmidas da Europa com importância para a avifauna, nomeadamente 
para a avifauna invernante (IBA – Important Bird Area), e à Reserva Natural do Estuário 
do Tejo (a cerca de 7 km a norte da BA6). É de referir ainda a sobreposição marginal do 
limite norte do Aeroporto do Montijo com o SIC do Estuário do Tejo, facto que vem 
reforçar a relevância deste fator ambiental. Importa evidenciar ainda que, para o 
Aeroporto do Montijo, o estudo da avifauna na envolvente da BA6 foi realizado com 
recurso a radar, ao longo do período de um ano. Esta informação permitiu uma 
avaliação dos riscos relativos de colisão com a avifauna (bird strike), aspeto da maior 
importância para a segurança aeronáutica, e que é contemplada na Avaliação de 
Riscos.» (Cfr.P). 

 

No EIA Volume II - Relatório Síntese A, na página 55 em conjugação com a figura 1.1 

constante na página 3, quanto à localização, consta: 

«(…) 
4.2.2. ÁREAS SENSÍVEIS  
A BA6, localização prevista para o Aeroporto do Montijo: 

 
• Situa-se a cerca de 6 km a sul (em linha reta) da Reserva Natural do Estuário do Tejo 
(RNET, criada pelo Decreto-Lei n.º 565/76, de 19 de julho e com Plano de Ordenamento 
publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 177/2008, de 24 de novembro); 
 
• Sobrepõe-se em pequena extensão, ao Sítio de Importância Comunitária (SIC) do 
Estuário do Tejo (PTCON0009, Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 
156-A/2013, de 8 de novembro); 
 
• Sobrepõe-se marginalmente, nos seus limites, norte e poente, com a Zona de Proteção 
Especial (ZPE) do Estuário do Tejo (PTZPE0010, Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 
na sua redação mais atual).  
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No Desenho n.º 1.1, do Volume IV - Anexo Cartográfico, e na Figura 1.1 é possível visualizar o 
enquadramento geográfico do Projeto relativamente às áreas sensíveis presentes.  
 
Importa referir que a Área de Intervenção do Projeto, tal como a área da BA6, se sobrepõem em 
pequena extensão ao SIC e marginalmente à ZPE. Já os limites do futuro Aeroporto do Montijo 
confinam apenas com a ZPE, sobrepondo-se em reduzida extensão ao SIC (ver Desenho n.º 
4.1, do Anexo Cartográfico).  
 
A Área de Intervenção do Projeto para além dos limites do Aeroporto contempla também o 
desvio do caminho a norte da Pista 01/19, ação necessária para a extensão em 90 m da mesma. 
 
A nascente, a BA6 confina ainda com as salinas do Samouco, que fazem parte integrante da 
ZPE do Estuário do Tejo. A integração das salinas do Samouco na ZPE resultou da medida de 
compensação ambiental associada à construção e à exploração da Ponte Vasco da Gama. 
Neste âmbito, foram expropriados 360 ha de salinas com o objetivo de criar uma área de 
conservação.  
 
Na zona sul, a BA6 confina com o esteiro do Montijo, uma área com extensões significativas de 
complexos salinas e de sapal.  
 
O Estuário do Tejo está também classificado como Zona Húmida com interesse internacional 
para as aves aquáticas (área 3PT007, de acordo com a Convenção de Ramsar, Decreto n.º 
101/80, de 9 de outubro).  
 
De referir, ainda, a classificação do Estuário do Tejo como IBA (Important Bird Area) - Zona 
Importante para as Aves - designada pela BirdLife International (Heath & Evans, 2000): IBA 
Estuário do Tejo (PT021).  
 
De salientar que os futuros sobrevoos para norte, correspondentes à descolagem das aeronaves 
da Pista 01 e aproximação à Pista 19, farão o atravessamento da ZPE e SIC anteriormente 
referidas. 
(…)» (Cfr. U)  
 

No Vol III do EIA ―Anexos temáticos‖, Anexo 15 - critérios de avaliação de impactes, 

para cada um dos Fatores Ambientais estudados, consta por extrato: 

«SISTEMAS ECOLÓGICOS – HERPETOFAUNA; MAMÍFEROS E AVIFAUNA ÁREA ESTUDO 
DIRETA 
 

CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO  CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Natureza ou 
Sinal 

Negativo (-) 
Positivo (+) 

Um impacte positivo decorre de uma acção do projeto directa ou 
indirecta que melhora, no curto médio prazo, a quantidade e/ou a 
qualidade de um, ou de mais do que um, fator.  
• Flora: aumento da área de ocupação, ou do número de 
indivíduos, de uma ou mais espécies de plantas vasculares 
RELAPE;  
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• Habitats: aumento da área de ocupação ou do grau de 
conservação de habitats naturais, de acordo com o disposto na 
directiva Habitats, ou que sirvam de refúgio a espécies de plantas 
vasculares RELAPE;  
• Fauna terrestre: melhoria do estado de conservação das 
populações faunísticas presentes, potenciação das condições de 
conetividade das populações;  
• Biótopos: melhoria do estado de conservação dos ecossistemas 
de suporte às espécies da fauna presentes, ou contenção de 
processos de regressão e/ou de destruição.  
 
Um impacte negativo decorre de uma acção directa ou indirecta 
que implica uma redução, no curto médio prazo, da quantidade 
e/ou a qualidade de um, ou de mais do que um, fator  
• Flora: redução da área de ocupação, ou do número de 
indivíduos, de uma ou mais espécies de plantas vasculares 
RELAPE;  
• Habitats: redução da área de ocupação ou do grau de 
conservação de habitats naturais, de acordo com o disposto na 
directiva Habitats ou que sirvam de refúgio a espécies de plantas 
vasculares RELAPE;  
• Fauna terrestre: redução do estado de conservação das 
populações, e/ou agravamento das condições de isolamento 
populacional;  
• Biotopos: destruição/redução dos ecossistemas de suporte às 
espécies da fauna presentes e/ou degradação do seu estado de 
conservação. 

Magnitude Elevada 
Média 
Reduzida 

A magnitude do impacte depende do grau de perturbação de cada 
uma das acções impactantes e da extensão da área de ocupação 
afectada. A magnitude é:  
• elevada se o número de espécies, populações e/ou habitats 
abrangidos for elevado e a área afetada for extensa;  
• média se se o número de espécies, populações e/ou habitats 
abrangidos for elevado, mas a área afetada for reduzida, ou se se 
o número de espécies, populações e/ou habitats abrangidas for 
reduzido, mas a área afetada for extensa;  
• reduzida se o número de espécies, populações e/ou habitats 
abrangidas for reduzido e a área afetada for reduzida. 

Significância Elevada 
Média 
Reduzida 

A significância do impacte depende da importância do descritor 
afectado, tendo em conta a respectiva expressão internacional.  
• muito significativo sempre que o recurso afetado apresenta 
proteção legal, e se reveste de importância nacional ou 
internacional, apresenta elevada sensibilidade/vulnerabilidade às 
ações do projeto consideradas e a sua probabilidade de 
ocorrência é considerada certa ou provável;  
• significativo sempre que o recurso afetado apresenta proteção 
legal, se reveste de importância regional, apresenta elevada ou 
média sensibilidade/vulnerabilidade às ações do projeto 
consideradas e a probabilidade de ocorrência é considerada certa 
ou provável. Ou, sempre que o recurso afetado apresenta 
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proteção legal, de importância nacional ou internacional, mas com 
média a reduzida sensibilidade/vulnerabilidade às ações do 
projeto. Ou, sempre que o recurso afetado apresenta proteção 
legal, de importância regional ou local, com elevada 
sensibilidade/vulnerabilidade às ações do projeto consideradas e 
probabilidade de ocorrência certa ou provável.  
• Pouco significativo nas restantes situações 

Incidência Direto 
Indireto 

O impacte é:  
• directo se for provocado directamente pela construção ou 
exploração do projecto;  
• indirecto se for induzido por actividades decorrentes ou ligadas 
ao projecto. 

Duração Temporária 
Permamente 

A duração do impacte, ou seja, do efeito induzido pela acção 
impactante sobre a Ecologia pode ser:  
• temporária caso após a conclusão da ação, o impacte também 
cesse; ou  
• permanente caso o impacte persista mesmo após a cessação 
da ação que o originou. 

Desfasamento 
no tempo ou 
instante  
em que se 
produz 

Imediato 
Médio Prazo 
Longo Prazo 

O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o 
intervalo de tempo que decorre entre a acção que provoca o 
impacte e o impacte propriamente dito. Considera-se o impacte 
como:  
• imediato se ocorrer logo após a acção;  
• de médio ou longo prazo consoante o intervalo de tempo 
decorrido entre a acção e o impacte. 

Probabilidade 
ou 
Grau de 
certeza 

Certo 
Provável 
Pouco Provável 
(ou Improvável) 

O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é 
determinado com base no conhecimento dos padrões temporais e 
da severidade das acções impactantes e da coincidência espacial 
entre estas e os recursos sujeitos a impacte (Ecologia). 

Reversibilidade Reversível 
Irreversível 

O impacte é: 
• reversível se os respectivos efeitos se anularem a curto, médio 
ou longo prazo.  
• irreversível se esses efeitos permanecerem por tempo 
indeterminado. 

Dimensão 
espacial 

Local, Regional 
ou  
Nacional 

O impacte é: 
• local se os respectivos efeitos possuem uma expressão apenas 
a nível local;  
• regional se esses efeitos se fazem sentir a uma escala regional;  
• nacional se esses efeitos possuem uma expressão espacial a 
nível nacional. 

Magnitude Reduzida 
Média 
Elevada 

Foram definidos critérios numéricos para atribuição de um valor de 
magnitude com base na percentagem estimada de população 
(estrutura das comunidades) afetada por perturbação, nas áreas 
de alimentação. Assim, considera-se que a ação afeta de forma 
pouco importante a estrutura das comunidades de aves 
(terminologia utilizada na tabela de critérios), se implicar uma 
afetação inferior a 20% da população (magnitude reduzida); 
produz algumas alterações nas comunidades (terminologia 
utilizada na tabela de critérios) se implicar uma afetação entre 
20% e 50% da população (magnitude média); e afeta 
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profundamente a estrutura das comunidades de aves 
(terminologia utilizada na tabela de critérios) se a afetação for de 
mais de 50% da população (magnitude elevada). 
 

Importância* Reduzida 
Média 
Elevada 

Definiu-se que as espécies com estatuto de conservação CR, EN, 
VU ou prioritárias segundo o Anexo I (Diretiva 79/409/CEE)) são 
as espécies de grande interesse para a conservação (terminologia 
utilizada na tabela de critérios para a classificação elevada), 
assumindo-se que estas serão as mesmas tidas como prioritárias 
(terminologia utilizada na tabela de critérios para a classificação 
média).  
 
Assim, considera-se que a importância é elevada se forem 
afetados os locais de nidificação e zonas de alimentação de uma 
espécie de grande interesse para a conservação; média se 
apenas forem afetadas zonas de alimentação para espécies 
prioritárias; reduzida se os efeitos não afetarem a nidificação e 
alimentação de espécies prioritárias.  
 
Para este parâmetro, tendo em conta que muitas das espécies 
presentes são invernantes, e não nidificam na área, e com base 
na importância que os refúgios de preia-mar têm, considerou-se 
que a afetação de áreas de refúgio deve ser considerada na 
classificação elevada. Espécies prioritárias com probabilidade 
nula de afetação de áreas de nidificação, alimentação e refúgio, 
foram incluídas na classificação reduzida. 

* Os critérios expostos no ANEXO 6.3- METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES 
(Critérios Utilizados na Qualificação dos Parâmetros de Caracterização de Impactes no Descritor 
Avifauna), designam este parâmetro como “Significância ou Importância”. Para efeitos do 
presente Estudo Complementar, utilizou-se o termo “Importância” por ser aquele que melhor 
reflete a análise efetuada, que se foca na importância ecológica, i.e., o valor ecológico do recetor 
de impacte. (Cfr. N ) 
 

Sobre os impactes na Avifauna consta no EIA o ponto 5.7.1 "Fauna Terrestre" nas pg. 

180 a 270 do EIA Volume II - Relatório Síntese B: 

«(…) 
5.7 SISTEMAS ECOLÓGICOS  
5.7.1 ÁREAS CLASSIFICADAS E ENQUADRAMENTO LEGAL  
No presente subcapítulo, apresenta-se o enquadramento geográfico da área de estudo do 
Projeto em análise para o fator ambiental Sistemas Ecológicos, face às áreas classificadas que 
se encontram mais próximas. A BA6, localização prevista para o futuro Aeroporto do Montijo, 
localiza-se a cerca de 6 km em linha reta da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET, criada 
pelo Decreto-Lei n.º 565/76, de 19 de julho e com o respetivo Plano de Ordenamento publicado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 177/2008, de 24 de novembro). A área de 
intervenção do Projeto (e que inclui o desvio do atual acesso principal à BA6) sobrepõe-se numa 
pequena extensão (aproximadamente em 6,24 ha) ao Sítio de Importância Comunitária (SIC) do 
Estuário do Tejo (PTCON0009, Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, republicado pelo Decreto-
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Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 
8 de novembro) (Ver Figura 5.82 e Desenho n.º 4.1, Volume IV -Anexo Cartográfico) 
(…) 
A referida área de intervenção sobrepõe-se, ainda, à Zona de Proteção Especial (ZPE) do 
Estuário do Tejo (PTZPE0010, Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação mais 
atual), em cerca de 0,22 ha, conforme é possível visualizar na Figura 5.83 e no Desenho n.º 4.1. 
No entanto, é importante salientar que a futura área afeta diretamente ao Aeroporto do Montijo 
apenas se sobrepõe com o SIC do Estuário do Tejo e confirma a norte com a ZPE do Estuário 
do Tejo. É o desvio do caminho a norte da Pista 01/19 e uma área muito residual do traçado de 
acesso ao Aeroporto (0,003 ha) que se sobrepõem com a ZPE.  
 
De referir ainda que os futuros sobrevoos para norte, correspondentes à descolagem das 
aeronaves da Pista 01 e aproximação à Pista 19, farão o atravessamento das áreas sensíveis 
anteriormente referidas. 
(…) 
Figura 5.83 - Sobreposição da área de intervenção e da área afeta ao futuro Aeroporto do 
Montijo com as áreas classificadas 
 
O Estuário do Tejo está também classificado como Zona Húmida com interesse internacional 
para as aves aquáticas (área 3PT007, de acordo com a Convenção de Ramsar, Decreto n.º 
101/80, de 9 de outubro). Estas classificações reconhecem o valor excecional do património 
natural do Estuário, a nível nacional e internacional, sendo considerada a mais importante zona 
húmida em Portugal e uma das mais importantes do Paleártico Ocidental para a avifauna 
aquática migradora. 
 
É referida a invernada regular de aproximadamente 100 000 aves aquáticas invernantes, a sua 
importância como local de passagem outonal de várias espécies de passeriformes migradores e 
a presença de concentrações importantes de aves aquáticas nidificantes. Neste âmbito, são de 
ocorrência regular diversas espécies incluídas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99 na sua 
atual redação e que possuem estatuto de ameaça a nível nacional (Cabral et al., 2005) e 
estatutos de conservação internacionais que refletem preocupação relativamente ao seu estado 
de conservação (IUCN, 2017).  
 
O Estuário do Tejo reveste-se também de grande importância para outros grupos faunísticos e 
para a flora e vegetação. Para a área do SIC estão descritos vinte e cinco habitats naturais e 
seminaturais do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, na sua redação atual, cinco dos quais 
prioritários e, respetivamente, nove espécies faunísticas que integram o Anexos B-II e oito 
espécies faunísticas que integram o B-IV.  
 
O enquadramento regional do projeto do Aeroporto do Montijo face às Áreas Classificadas 
presentes é apresentado na tabela seguinte, incluindo ainda as coroas de sobreposição de 5, 10, 
20 e 50 km.  
 
De referir, ainda, a classificação do Estuário do Tejo como IBA (Important Bird Area) Zona 
Importante para as Aves designada pela BirdLife International (Heath & Evans, 2000): IBA 
Estuário do Tejo (PT021), e a presença da Reserva Natural Local do Sapal do Rio Coina e Mata 
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Nacional da Machada, aprovada por deliberação da Câmara Municipal do Barreiro em Reunião 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 27 de setembro de 2012, conforme Regulamento n.º 
427/2012, de 16 de outubro. Esta Reserva Local situa-se aproximadamente entre a coroa de 5 
km e 10 km do limite da BA6, para sul - sudoeste. Não integra, à data presente, a Rede Nacional 
de Áreas Protegidas, nos termos do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho. 
 
Tabela 5.41 – Enquadramento regional do Aeroporto do Montijo face à presença de Áreas 
Classificadas  

ÁREA CLASSIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO RELATIVA À ÁREA 
DE INTERVENÇÃO DO PROJETO 

 Reserva Natural do Estuário do 
Tejo 

Coroa 10 km* 

Estuário do Tejo ZPE do Estuário do Tejo Sobreposição tangencial 

 SIC do Estuário do Tejo Sobreposição tangencial 

 Sítio Ramsar 3PT001 Estuário do 
Tejo 

Coroa 10 km* 

(…) 
Na Tabela 5.42 são listadas as IBA localizadas nas mesmas coroas de sobreposição face à 
localização do projeto do Aeroporto do Montijo.  
 
Tabela 5.42 - Enquadramento regional do Aeroporto do Montijo face à presença de IBA 
 

CLASSIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO RELATIVA AO 
AEROPORTO DO MONTIJO 

IBA Estuário do Tejo PT021 Adjacente 

IBA Salinas de Alverca e Forte da Casa PT042 Coroa 20 km 

IBA Lagoa Pequena PT043  Coroa 20 km* 

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

CÓDIGO EUR 28 HABITATS 

1110 Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco 
profunda 

1130 Estuários 

1140 Lodaçais e areias a descoberto na maré baixa 

1210 Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos da maré 

1320 Prados de Spartina (Spartinion maritimae) 

1410 Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi) 

1420 Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi) 

1430 Matos halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

2110 Dunas móveis embrionárias 

2120 Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria (“dunas brancas”) 

2130* Dunas fixas com vegetação herbácea 

2230 Dunas com prados da Malcomietalia 

2260 Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduetalia 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinion-H 

* Habitat prioritário 
(…) 

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

CÓDIGO EUR 
28 

HABITATS ÁREA OCUPADA 
(Ha) 

PERCENTAGEM 
(%) 

1130+1110 Estuários + Bancos de areia 
permanentemente cobertos por água 
do mar pouco profunda  

100,72 4,99 

1130 + 1110 + 
1140 

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

466,56  23,13 

1130 + 1140 Estuários + Lodaçais e areias a 
descoberto na maré baixa  

20,35  1,01 

1130 + 1140 + 
1320 

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

3,49  0,17 

1210 Vegetação anual das zonas de 3,89  0,19 
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acumulação de detritos da maré  

1320 Prados de Spartina (Spartinion 
maritimae)  

0,04  0,00 

1410 Prados salgados mediterrânicos 
(Juncetalia maritimi)  

1,94  0,10 

1420 + 1430 Matos halófilos mediterrânicos e 
termoatlânticos (Sarcocornetea 
fruticosi) + Matos halonitrófilos 
(PeganoSalsoletea)  

8,88 0,44 

1420 Matos halófilos mediterrânicos e 
termoatlânticos (Sarcocornetea 
fruticosi)  

24,75  1,23 

1430 Matos halonitrófilos (Pegano-
Salsoletea)  

18,42  0,91 

2110 + 2120 Dunas móveis embrionárias + Dunas 
móveis do cordão litoral com 
Ammophila arenaria (“dunas 
brancas”)  

0,19  0,01 

2110 + 2120 + 
2130* 

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

0,13  0,01 

2110 + 2120 + 
2230 + 2130* 

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

0,26 0,01 

2110 + 2230 Dunas móveis embrionárias + Dunas 
com prados da Malcomietalia  

0,59 0,03 

2120 + 2130* Dunas móveis do cordão litoral com 
Ammophila arenaria (“dunas 
brancas”) + Dunas fixas com 
vegetação herbácea  

1,64  0,08 

2130* Dunas fixas com vegetação herbácea  0,19  0,01 

2230 Dunas com prados da Malcomietalia  0,87  0,04 

2260 Dunas com vegetação esclerófila da 
Cisto-Lavanduetalia  

157,69  7,82 

2260 + 2230 Dunas com vegetação esclerófila da 
Cisto-Lavanduetalia + Dunas com 
prados da Malcomietalia  

50,30  2,49 

5330 Matos termomediterrânicos pré-
desérticos  

1,31  0,06 

5330 + 2260 Matos termomediterrânicos pré-
desérticos + Dunas com vegetação 
esclerófila da Cisto-Lavanduetalia  

0,42  0,02 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de 
ervas altas da Molinion-
Holoschoenion  

2,83  0,14 
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Áreas sem 
habitats Naturais 

 1151,52 57,09 

 Total 2016,98 100,00 

 
De acordo com os dados apurados, as áreas sem habitats naturais possuem maior representatividade na 
área cartografada (57,09%), comparativamente às áreas onde foram identificados habitats naturais.  
 

Verifica-se que a classe de habitats com maior representatividade engloba os habitats estuarinos 
(as diferentes combinações dos habitats 1110; 1130; 1140 e 1320), que no seu conjunto somam 
595,05 ha e perfazem cerca de 29,5% da área total cartografada. Este elevado valor deve-se ao 
facto da maior extensão destes habitats ser abrangida pela envolvente de 500 m à área da BA6, 
que se encontra instalada numa península, a qual confina com o Estuário do Tejo.  
Com uma representatividade ainda considerável temos o conjunto dos matos, que englobam os 
matos psamófilos (habitat 2260) e os matos termomediterrâneos (habitat 5330) e respetivos 
mosaicos a ocupar cerca de 10% do total da área cartografada. 
 
Os habitats de sapal (habitats 1410, 1420 e 1430 e respetivos mosaicos) observam uma 
representatividade inferior a 3% do total da área cartografada.  
 
Com representatividades mais reduzidas observamos as classes: praia e dunas (habitats 1210, 
2110, 2120, 2130* e 2230, bem como os respetivos mosaicos) que perfazem apenas 0,4% da 
área total cartografada e os juncais do habitat 6420, com uma representatividade de 0,1%.  
 
A representatividade do conjunto das manchas onde o habitat prioritário 2130* foi identificado 
perfaz 0,1% da área cartografada, ou seja, 2,09 ha.  
 
Relativamente aos habitats naturais presentes na zona de sobreposição entre a área de estudo e 
o SIC Estuário do Tejo, apresenta-se na Tabela 5.47 a área de ocupação destes nesta zona, 
bem como a sua representatividade face à disponibilidade na globalidade da área de estudo.  
 
Tabela 5.47 – Ocupação e representatividade dos habitats naturais na área de sobreposição da 
área de estudo com o SIC Estuário do Tejo. 
(…) 
Os habitats naturais têm uma representatividade de 73% na zona de sobreposição. A maior 
expressão é a relativa aos habitats de Estuário com 65%, seguido dos habitats de praia e duna 
com cerca de 4%. Com menor representatividade temos os habitats de fácies arbustiva (matos 
mediterrânicos e matos psamófilos) com 1%. As manchas com presença do habitat prioritário 
2130* ocupam 2,15 ha, ou seja, 0,5% da zona de sobreposição. 
 
5.7.1 FAUNA TERRESTRE 
(…) 
5.7.1.3.4 AVES  
No caso das aves sistematiza-se a seguir a metodologia específica adotada para a elaboração 
do presente EIA.  
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A amostragem de aves foi realizada com recurso a várias metodologias complementares, de 
forma a permitir caracterizar os vários grupos de espécies presentes, incluindo aqueles que de 
alguma forma poderão ser afetados pelo Projeto.  
 
Foram aplicados os seguintes métodos de amostragem:  

 Contagens de aves em áreas de alimentação de baixa-mar e áreas de repouso em 
preia-mar, essencialmente direcionadas para aves aquáticas, que incluem como grupos 
mais relevantes, tendo em conta a sua abundância no Estuário do Tejo, aves limícolas, 
garças, anatídeos e gaivotas; 

 Pontos de escuta e observação direcionados essencialmente para passeriformes; 

 Transectos de carro a velocidade reduzida, nos caminhos existentes, direcionados a 
aves de rapina e outras aves planadoras.  
(…) 

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

 Caracterizar a utilização das zonas húmidas presentes, com particular ênfase para as 
áreas interditais de alimentação e refúgios de preia-mar numa envolvente máxima de 12 
km à BA6 (área de estudo alargada - AEA), de forma a aferir a relevância atual destes 
locais face aos dados prévios de monitorizações e contagens realizadas;  

 Averiguar a importância relativa das áreas de alimentação e de refúgio na área de 
implantação do Aeroporto do Montijo (Área de estudo próxima - AEP), comparativamente 
aos mesmos habitats na área envolvente.  

 
A AEA foi definida, também, de forma a abranger uma área similar à prospetada pelo radar 
instalado na BA6 para elaboração do estudo de movimentos das aves realizado no contexto do 
presente EIA. É de evidenciar que a área prospetada por radar começou por rastrear uma área 
de 12 km de raio nas primeiras campanhas, tendo-se fixado posteriormente nos 8 km de raio, 
para aumento da precisão dos registos obtidos (ver Volume III – Anexo 13.1).  
 
Áreas de alimentação 
(…) 
Refúgios 
(…) 
5.7.1.4.5.3 Espécies de Aves Relevantes para a Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade  
 
Na tabela seguinte apresentam-se as espécies que possuem estatutos de conservação, 
confirmadas através das prospeções de campo. Incluíram-se todas as espécies com estatuto de 
ameaça: CR, EN ou VU (de acordo com Cabral et al. 2005), todas as espécies incluídas no 
anexo A-I do DL 140/99 na sua redação atual, e todas as espécies com estatuto SPEC 1 ou 2 
(BirdLife, 2017). Excluíram-se as espécies que apresentavam uma ocorrência ocasional (ver 
Volume III - Anexo 6.2). 
 
Tabela 5.63 – Espécies confirmadas através dos levantamentos de campo com estatutos de 
ameaça a nível nacional (Cabral et al., 2005), europeu (SPEC 1 e 2 - Species of European 
Conservation Concern, Birdlife, 2017) ou incluídas no Anexo A-I do DL 140/99 (DL) 
(…) 
Na globalidade, foram confirmadas para a área de estudo 54 espécies com os estatutos de 
conservação acima referidos (excluindo espécies ocasionais), sendo que destas 40 ocorrem na 
área de estudo próxima (AEP). Como seria expectável, a maioria destas espécies são aves 
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aquáticas, com predomínio do grupo das limícolas. Os passeriformes e as rapinas diurnas são o 
segundo e terceiro grupos mais representados, respetivamente (Figura 5.129). 
(…) 
De referir, ainda, que de acordo com ICNB (2010) se sobrepõem à área de estudo e área de 
intervenção do Projeto (Figura 5.130):  

 Duas áreas muito críticas para aves aquáticas, uma a norte, que abrange as salinas do 
Samouco e o extremo nordeste da área da BA6, e outra a sul, sobrepondo 
tangencialmente a zona intertidal estuarina no canal do Montijo;  

 Duas áreas críticas para as aves aquáticas, que incluem as áreas muito críticas 
anteriores, mas têm uma superfície mais extensa, incluindo uma área maior no nordeste 
da BA6 e toda a margem sul do canal do Montijo e alguma área terrestre adjacente. 

(…) 
5.7.1.4.6 MAMÍFEROS 
(…) 
5.7.1.4.7 BIÓTOPOS E SEU VALOR ECOLÓGICO 
(…) 
5.7.1.5 ÁREAS ECOLOGICAMENTE SENSÍVEIS  
 
5.7.1.5.1 METODOLOGIA ESPECÍFICA  
As áreas ecologicamente sensíveis no contexto da área de estudo foram identificadas através da 
sobreposição desta com:  

 A delimitação das áreas Classificadas presentes;  

 A delimitação de outras classificações que evidenciem o valor ecológico do território 
(IBA, Heath & Evans, 2000; outras áreas prioritárias para conservação, ICNB, 2010c);  

 A delimitação de habitats naturais e seminaturais de acordo com o Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de abril, na sua redação mais atual, a partir dos levantamentos de campo 
efetuados no âmbito do presente estudo;  

 A localização de espécies legalmente protegidas (anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, 
de 24 de abril, e outros diplomas legais), ou outras espécies importantes do ponto de 
vista da conservação no contexto do presente projeto de acordo com os levantamentos 
efetuados, dados cedidos e bibliografia disponível;  

 
5.7.1.5.2 CARACTERIZAÇÃO  
 
As áreas ecologicamente sensíveis estão representadas nas Figura 5.136 e Figura 5.137 – 
enquadramento regional, e na Figura 5.138 – enquadramento local (para maior detalhe consultar 
os Desenhos 4.6 e 4.7 do Volume IV - Anexo Cartográfico).  
 
Para além da presença das Áreas Classificadas do Estuário do Tejo (Figura 5.136), é de 
destacar que as áreas críticas e muito críticas para aves aquáticas (ICNB, 2010c) têm 
correspondência com os valores encontrados no âmbito da caracterização ecológica efetuada, 
sobretudo destacando as salinas do Samouco, a nordeste da BA6 e as áreas de alimentação 
intertidais na margem sul da península da BA6 (Figura 5.137).  
Relativamente às áreas sensíveis de enquadramento local, há a destacar toda a margem norte 
da península da BA6 dada a sua sobreposição e estreita proximidade com as Áreas 
Classificadas do Estuário do Tejo; e uma faixa de vegetação de sapal, que configura a presença 
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de habitats naturais nos termos do DL n.º 140/99 na sua redação atual e que constitui um dos 
biótopos mais importantes para a fauna. Ambas estas áreas foram classificadas como muito 
sensíveis (Figura 5.138).  
 
A margem sul da península da BA6, e zonas mais centrais da península que compreendem 
habitats mais naturalizados foram classificadas como áreas sensíveis.  
 
É de realçar a sobreposição da pista 01/19, incluindo a extensão projetada, e das acessibilidades 
projetadas a norte com áreas muito sensíveis. A norte estas áreas tem correspondência com a 
zona se sobreposição com o SIC Estuário do Tejo e a sul com o atravessamento da faixa de 
sapal acima referida (Figura 5.138). 
(…) 
5.7.1.6 CONECTIVIDADE ECOLÓGICA  
5.7.1.6.1 INTRODUÇÃO  
 
A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB, Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 152/01, de 11 de outubro, atualmente em revisão) consagra a 
constituição de uma Rede Fundamental de Conservação da Natureza, que foi estabelecida pelo 
Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho. Esta Rede integra as áreas nucleares de conservação 
da natureza e da biodiversidade integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC, 
por sua vez incluindo as áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas, áreas da Rede Natura 
2000 e pelas demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos 
pelo Estado Português) e pelas áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), de Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) e do Domínio Público Hídrico (DPH), enquanto áreas de continuidade 
que estabelecem ou salvaguardam a ligação e o intercâmbio genético de populações de 
espécies selvagens entre as diferentes áreas nucleares de conservação, contribuindo para uma 
adequada proteção dos recursos naturais e para a promoção da continuidade espacial, da 
coerência ecológica das áreas classificadas e da conectividade das componentes da 
biodiversidade em todo o território, bem como para uma adequada integração e desenvolvimento 
das atividades humanas. Nos termos da revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT) (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), os programas regionais 
estabelecem a política ambiental a nível regional, incluindo a estrutura ecológica regional de 
proteção e valorização ambiental (Figura 5.139), traduzida, no âmbito local, pela definição da 
estrutura ecológica para efeitos de proteção e de valorização ambiental municipal. 
(…) 
Como exposto na caracterização da comunidade de quirópteros (subcapítulo 5.7.1.3.5.2), a área 
de estudo e área envolvente não são particularmente relevantes, quer a nível de diversidade e 
abundância, quer a nível de escassez de locais de abrigo disponíveis.  
 
Pelos motivos atrás descritos, no presente subcapítulo será focada em particular a conetividade 
ecológica no que diz respeito à comunidade avifaunística.  
 
5.7.1.6.2 ENQUADRAMENTO E ESTUDOS PRÉVIOS 
Não existe, à data, informação factual e sistemática que permita documentar os padrões 
espaciais de deslocação de aves na região global do Estuário do Tejo, quer a nível diário, 



 

Tribunal Administrativo e Fiscal - Almada 

                                                          Tribunal Administrativo e Fiscal – Almada      979/19.9 BEALM       Pág. 131/250 
 Largo Gabriel Pedro, 

 212726950 Fax: 21272 69 99 
E-mail: correio@almada.taf.mj.pt 

acompanhando os ciclos de maré, quer a nível sazonal, quer anual, correspondente à variação 
de efetivos, nomeadamente, devido aos fluxos migratórios.  
 
Contudo, nos últimos anos foram desenvolvidos diversos estudos que permitiram a obtenção de 
dados relativos a movimentos de algumas espécies neste Estuário. Seguidamente, são referidos 
alguns dos resultados mais relevantes no contexto do presente Projeto: 

 Moreira (1999), obteve evidências de que sazonalmente, diferentes áreas do Estuário 
assumem diferentes importâncias para aves limícolas – nomeadamente, a zona sul do 
Estuário, que não possui proteção legal e é frequentada por um número muito elevado 
de efetivos durante a época de invernada. Durante os períodos migratórios, o padrão de 
distribuição de aves no Estuário foi distinto (Moreira, 1999); 

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

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

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

 
Para além dos estudos acima referidos, no âmbito do presente Projeto, foram efetuados dois 
estudos: i) Estudos com Radar do Movimento das Aves na BA6 e ii) Estudos com Radar do 
Movimento das Aves na Ponta da Erva, que permitiram também recolher dados sobre os 
movimentos de deslocação de aves nas zonas amostradas. Os referidos estudos, realizados 
com o objetivo principal de suportar a avaliação de riscos de colisão de aves com aeronaves, 
constam do Volume III – Anexo 13.1. Nos subcapítulos seguintes sistematizam-se as principais 
conclusões passíveis de inferir, a partir dos dados recolhidos nos dois estudos de radar 
realizados.  
 
Salienta-se ainda que no âmbito da realização do EIA do Novo Aeroporto de Lisboa no Campo 
de Tiro de Alcochete (DHV et al., 2010) foi igualmente realizado o Estudo dos Movimentos de 
Avifauna com Radar.  
 
O Estudo dos Movimentos de Avifauna na Zona de Implantação do Novo Aeroporto de Lisboa 
(NAL), estudo desenvolvido pela NEMUS em 2010 para a NAER – Novo Aeroporto, S.A., foi o 
trabalho mais completo e sistemático, até à data, realizado sobre os movimentos de aves, 
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utilizando o sistema de radar. O estudo foi realizado ao longo de um ano, e teve os seguintes 
objetivos: i) a caracterização dos movimentos das aves na área de implantação do NAL, ii) a 
análise de risco de colisão de aves com aeronaves, iii) proposta de medidas de controlo da 
avifauna e de recomendações relativas aos planos de monitorização.  
 
Por se ter centrado na caracterização dos movimentos na área de implantação do NAL (na área 
do Campo de Tiro de Alcochete), não fornece informação que espacialmente se sobreponha com 
a área de intervenção do Aeroporto do Montijo. A faixa de 12 km monitorizada em redor das 
duas localizações do sistema de radar do estudo dos movimentos no NAL não se sobrepõe à 
área de varrimento do radar de monitorização da avifauna colocado, quer na BA6, quer na Ponta 
da Erva (ver Figura 5.140). 
(…) 
Em termos gerais, o estudo de radar realizado pela NEMUS para a NAER em 2010 baseou-se 
em 4000 horas de recolha de dados pelo radar de banda S (varrimento horizontal), a que 
corresponderam cerca de 5 milhões de movimentos. A grande maioria dos movimentos 
registados com o radar correspondeu a rotas curtas (locais), tendo apenas ocasionalmente sido 
registados movimentos com rotas extensas. Ainda de acordo com aquele estudo, na zona mais a 
sul, mais próxima da localização da BA6, que corresponde a uma área mais urbanizada com 
agricultura mais intensiva, a proporção de movimentos registados foi inferior à restante área 
monitorizada. Não foram detetados movimentos de rotas extensas na área monitorizada mais 
próxima da localização da BA6. No entanto, é de realçar que neste tipo de estudos se verifica um 
decréscimo de detetabilidade com a distância ao radar, pelo que este padrão pode não ser 
fidedigno.  
 
Na zona monitorizada mais próxima da BA6 foram registados movimentos predominantemente 
de direção entre sul e sudoeste (NEMUS, 2010), portanto, na direção da BA6. Os dados de 
movimentos obtidos pelo radar não permitem, na globalidade, a identificação até à espécie dos 
indivíduos detetados. Deste modo, não é possível analisar a globalidade dos padrões 
observados relativamente às espécies mais relevantes do ponto de vista da conservação; essa 
análise apenas é possível para a fração dos dados daquele estudo (menor) validados pelos 
observadores, que permitiu a identificação das espécies registadas durante um ano no estudo de 
radar do NAL. As observações de campo complementares, realizadas apenas por observadores 
e sem recurso a radar, foram realizadas apenas na área de implantação do NAL (NEMUS, 
2010), localização demasiado distante da localização da BA6 para permitir qualquer inferência 
de possível passagem por esta área.  
 
Entre os grupos de aves detetados, aqueles que voaram a alturas que comportam riscos globais 
de colisão mais elevados não incluem maioritariamente, e em geral, espécies relevantes do 
ponto de vista da conservação (NEMUS, 2010). As zonas onde se registaram maiores 
intensidades de registos de movimentos incluíram as zonas contíguas ao Estuário do Tejo 
(NEMUS, 2010). No entanto, estes locais não abrangem a localização da BA6 nem a sua 
envolvência mais próxima: as representações destas áreas de maior intensidade de movimentos 
distam aproximadamente 10 km do perímetro da BA6 (NEMUS, 2010).  
 
5.7.1.6.3 ESTUDOS COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES NA BA6 
(…) 
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No que respeita aos movimentos de atravessamento da área da BA6, destacam-se três eixos de 
atravessamento principais: 1) a este da Pista 01/19, entre o canal do Montijo e o mar da Palha a 
norte da BA6; 2) na direção noroeste-sudeste passando perto do local do radar; e 3) na direção 
este - oeste, passando a sul do radar (no extremo sul da BA6). Em termos de grupos de 
espécies mais relevantes do ponto de vista da conservação da natureza e da biodiversidade, 
destacam-se, no mês de fevereiro, no quadrante sudoeste, a prevalência de movimentos de 
limícolas e nas campanhas de setembro e outubro a intensificação no número de movimentos 
durante o período noturno e a maior utilização do troço principal do Rio Tejo, que poderá ser 
utilizado como rota migratória por muitas aves, nomeadamente limícolas. Nos restantes 
períodos, as espécies mais prevalentes não são particularmente relevantes no que diz respeito à 
conservação da natureza.  
 
Os dados das observações visuais obtidas pelos observadores fornecem informação 
essencialmente acerca dos movimentos locais, devido ao limite espacial de observação. Nestes 
registos, os indivíduos são identificados até à espécie, sempre que possível, permitindo a 
realização, no presente capítulo, de uma análise direcionada para as espécies mais sensíveis do 
ponto de vista da conservação. A consulta e visualização dos dados totais e finais (para todas as 
espécies) obtidos nestas amostragens podem ser consultados no estudo dos movimentos de 
aves com radar (Volume III – Anexo 13.1). 
(…) 
Em suma, de acordo com os dados disponíveis, durante o inverno, as gaivotas, limícolas e os 
corvosmarinhos foram os três grupos com maior representação nos movimentos de aves 
detetados.  
 
Os andorinhões foram o grupo mais frequente nas campanhas de primavera e, sobretudo, de 
verão. As gaivotas continuaram a ter uma presença importante fora do período de inverno.  
 
O radar horizontal detetou, no conjunto das campanhas 3 064 889 de alvos (movimentos de 
aves), um volume muito significativo de dados. É de realçar que estes dados se referem as aves 
de médio/grande porte (tamanho maior ou igual ao de uma rola Streptopelia spp.) e a bandos 
com mais de 10 indivíduos de qualquer espécie.  
 
Observações nos mesmos locais daqueles amostrados no âmbito do estudo do radar confirmam 
que estão presentes também, e efetuam trajetos na península da BA6, espécies de menor porte. 
Estas foram, na generalidade, registadas no âmbito das amostragens da componente dos 
sistemas ecológicos.  
 
Não é possível quantificar a significância dos movimentos registados na área da BA6 para as 
espécies mais relevantes em termos de conservação, face à globalidade do Estuário, pois não 
existem estimativas a nível do Estuário com as quais possam ser comparados e porque os 
dados do radar disponíveis se referem, à data, ao total de aves.  
 
O elenco de espécies presentes revela bastantes diferenças relativamente ao estudo do NAL 
(Nemus, 2010) - o carácter estuarino da localização do Aeroporto do Montijo é muito mais 
evidente, como expectável.  
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Mais importante, algumas das espécies registadas com maior frequência no NAL estavam muito 
associadas aos habitats florestais aí presentes, sendo que, com a sua eliminação, seria 
expectável que estas deixassem de aí ocorrer (Nemus, 2010).  
 
No caso do Aeroporto do Montijo, para as espécies detetadas com mais frequência 
(nomeadamente aves aquáticas), não é expectável que a eliminação da vegetação da zona de 
intervenção altere o seu padrão de uso do espaço, incluindo-se neste grupo diversas espécies 
relevantes do ponto de vista da conservação da natureza e da biodiversidade.  
 
O elevado número de movimentos paralelos à zona costeira, sobre o estuário, pode indiciar que 
esta é uma zona de passagem relevante para aves aquáticas, em termos de movimentos locais, 
possivelmente entre zonas de repouso e de alimentação, ou entre estas últimas, bem como no 
âmbito de movimentos migratórios de maior amplitude.  
 
Diversas espécies relevantes do ponto de vista da conservação, efetuam também, com alguma 
frequência, voos de atravessamento da Pista 01/19.  
 
5.7.1.6.4 ESTUDOS COM RADAR DO MOVIMENTO DAS AVES NA PONTA DA ERVA  
 
No que concerne a envolvente do presente Projeto, cerca de 15 km a norte desta localização (na 
zona da Ponta da Erva) há a destacar a presença de vastas áreas de arrozal que podem ser 
frequentadas, como áreas de alimentação, por vários milhares de aves nas épocas do 
outono/inverno, nomeadamente por várias espécies protegidas nos termos do Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de abril, na sua redação atual.  
 
É referida a ocorrência de voos de deslocação norte-sul, na direção da pista projetada no 
Aeroporto do Montijo (Pista 01/19), a altitudes bastante elevadas, podendo atingir alguns 
milhares de metros (Vítor Encarnação, comunicação pessoal). 
(…) 
Estes movimentos serão efetuados, essencialmente, por cegonhas (Ciconia ciconia), gaivotas 
(Larus sp.) (estas espécies podem também efetuar longos voos em movimentos circulares a 
grande altitude, também na zona da Ponta da Erva), gansos (Anser anser) e ainda flamingos 
(Phoenicopterus roseus) ou íbis-pretos (Plegadis falcinellus), embora estes dois últimos atinjam 
altitudes bastante menores (Vítor Encarnação, comunicação pessoal). No que diz respeito à 
conservação da natureza e biodiversidade, destas espécies realçam-se os gansos, invernantes 
em Portugal, incluídos no Anexo A-III do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação 
atual. É no Estuário do Tejo que ocorrem a quase totalidade dos indivíduos invernantes, 
podendo atingir efetivos de 1 500 a 5 000 aves no país.  
 
O Estudo com Radar do Movimento das Aves na Ponta da Erva foi realizado com objetivo 
principal de determinação do risco de colisão de aves com aeronaves, atendendo à utilização do 
espaço pela avifauna e aos padrões diários de utilização da área em estudo. O desenho 
experimental foi elaborado com base no objetivo principal do estudo e os resultados analisados 
em função do mesmo, encontrando-se o estudo completo no (ver Volume III – Anexo 13.1),  
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Uma vez que a zona da Ponta da Erva e zona envolvente está inserida na RNET e ZPE do Tejo, 
apresentam-se no presente subcapítulo uma análise sumária do estudo efetuado e resultados 
obtidos.  
 
O estudo em questão surgiu da recomendação do ICNF, tendo esta entidade considerado 
relevante que, para além da BA6, se estendesse a amostragem à zona da Ponta da Erva, devido 
à elevada importância da mesma no contexto do Estuário do Tejo e ao facto do projeto do 
Aeroporto do Montijo prever o sobrevoo da mesma por aeronaves, através de rotas de aterragem 
na Pista 19 e de descolagem da Pista 01 do aeródromo (ver Desenho n.º 1.4, Volume IV – 
Anexo Cartográfico).  
 
Seguindo as recomendações da mesma entidade, foram realizadas três campanhas discretas de 
amostragem nos meses de agosto, setembro e novembro de 2017, tendo cada campanha tido 
uma duração de 14 dias. O estudo abrangeu assim, em termos fenológicos para as aves, o final 
da época de dispersão e o início da época de migração. 
 
Foi utilizado o sistema de radar MerlinTM Avian Radar System, com a integração de duas 
componentes de varrimento: horizontal (HSR) e vertical (VSR). O radar horizontal – HSR esteve 
em funcionamento a 4 milhas náuticas, o que se traduz numa área de amostragem com 7408 m 
de raio. Quanto à área amostrada pelo radar vertical – VSR, esta correspondeu a uma faixa até 
uma distância de 1 milha náutica. O estudo foi realizado a partir das instalações do Espaço de 
Visitação e Observação de Aves (EVOA), onde o sistema de radar foi instalado.  
 
É de referir que não existem dados de movimentos de aves a nível de todo o estuário, de forma 
a permitir interpretar que proporção de efetivos utiliza nas suas deslocações, diárias ou sazonais. 
Mais se acrescenta que, atendendo ao período de amostragem, duração e características do 
estudo, os dados recolhidos não permitiram estabelecer padrões de uso do espaço ao longo do 
tempo na área de estudo, que constituíssem informação relevante no contexto do Estuário.  
 
O estudo realizado baseou-se na recolha de dados com base numa fonte principal, 
nomeadamente a informação recolhida com o sistema de radar. Os dados recolhidos pelo radar 
constituem informação relativa a alvos de aves (targets) e respetivos movimentos (rotas ou 
tracks), não sendo possível efetuar uma relação direta entre o número de movimentos registados 
e o número de indivíduos presente. Não obstante, constitui informação de grande utilidade, uma 
vez que os resultados se traduzem em informação relativa à utilização da área pela comunidade 
em estudo durante todo o período diurno e noturno. 
 
O sistema de radar não consegue, por si só, distinguir em que grupo funcional se insere cada 
alvo tendo sido necessário complementar a deteção automática do radar com validação no 
terreno (ground truthing), tendo para o efeito sido realizados trabalhos de campo por 
observadores especialistas. Esta atividade consistiu em fazer a observação in loco dos objetos e 
associar essa informação aos alvos que estavam a ser identificados automaticamente pelo radar. 
O objetivo desta análise foi utilizar os registos validados para machine learning, “treinando” os 
classificadores automáticos que permitiram, posteriormente, discriminar os restantes alvos 
detetados pelo radar, desde que a amostra fosse robusta o suficiente para essa classificação. No 
estudo completo que se apresenta no Volume III – Anexo 13.1, é apresentada a informação 
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recolhida durante as sessões de ground truthing, nomeadamente as espécies identificadas na 
área de estudo e grupos funcionais considerados no âmbito do mesmo. Sublinha-se, contudo, 
que a listagem de espécies não pretende corresponder à totalidade de espécies de aves 
presentes na área em questão (por não ser esse o foco do estudo), mas sim às espécies 
observadas durante as sessões de ground truthing e que foram relevantes na parametrização do 
radar.  
 
Em termos de resultados globais para a atividade de aves, o número total de rotas de aves 
registadas pelo radar horizontal no período amostrado foi de 22 413 07 (6 979 913 em agosto; 6 
724 394 em setembro; 8 708 763 em novembro). Ao nível dos padrões de atividade diária, 
verificaram-se padrões muito semelhantes entre as três campanhas de amostragem, traduzindo-
se em picos de atividade de aves nos períodos do amanhecer e entardecer.  
 
O número total de rotas registadas pelo radar vertical no período amostrado foi de 2 078 934 
(626 809 em agosto; 1 028 536 em setembro; 423 589em novembro). No que respeita aos 
padrões de utilização no plano vertical, verificou-se que a grande maioria dos movimentos de 
aves ocorre até à altitude de 2000 pés (610 metros).  
 
No que concerne aos grupos de espécies, verificou-se que o grupo das gaivotas foi aquele que 
apresentou um maior número de movimentos na área, provavelmente potenciado pelo grande 
número de movimentos de indivíduos isolados. Os seguintes grupos com maior número de 
movimentos classificados foram as cegonhas e outras planadoras, falconiiformes e aves 
aquáticas grandes e médias.  
 
Quanto à análise espacial, verificou-se que no mês de agosto, o maior número de movimentos 
concentrou-se sobretudo na zona das lagoas do EVOA, e na área de lezíria imediatamente a 
norte. Na campanha de setembro e novembro, pareceu ocorrer uma utilização relativa maior na 
área de vasa, e de forma mais dispersa pela margem/sapal, a sul da localização do radar. Tal 
poderá ter sido motivado pela presença em maior número de espécies limícolas, que dependem 
das zonas de vasa estuarina para alimentação, e da vegetação halófila para refúgio, podendo 
assim estar a contribuir de forma mais relevante para o total de movimentos registados pelo 
radar. Também a noroeste, na zona de lezíria, se verificou um número elevado de movimentos, 
que durante os trabalhos de ground truthing se concluiu corresponder a uma área com 
movimentações agrícolas, tendo sido observados grandes aglomerados de gaivotas, cegonhas, 
íbis, garças e abibes, associado a esses movimentos agrícolas.  
 
Por fim, de sublinhar que o resumo apresentado em termos de resultados deverá ser tido em 
conta com cautela, uma vez que se baseou numa amostragem de 3 meses, estando 
forçosamente os grupos de espécies presentes e respetivos movimentos associados, 
relacionados com o período fenológico em que decorreu o estudo. 
 
Ressalva-se ainda que, no estudo completo dos movimentos de aves na Ponta da Erva (Volume 
III – Anexo 13.1) os resultados expostos para o risco de colisão não são muito informativos 
relativamente à conservação da natureza e da biodiversidade, já esse fator não contribui para a 
avaliação do risco de colisão, o qual pretende, por sua vez, refletir a probabilidade de ocorrência 
de danos nas aeronaves, numa perspetiva de segurança aeronáutica. 
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5.7.2 ECOLOGIA AQUÁTICA 
(…)» nas pg. 180 a 270 do EIA Volume II - Relatório Síntese B Artigo 75º da Oposição da APA 

(Cfr. AB). 

 

No EIA Volume II - Relatório Síntese C – Impactes, Medidas de Minimização, 

Monitorização e Conclusões (955 páginas), julho 2019 – versão 3, foram analisados os 

impactes do projeto nos seguintes fatores: 

«(…) 

6.8 SISTEMAS ECOLÓGICOS (cfr. pg. 125 e seguintes) 
6.8.1 INTRODUÇÃO   
No presente capítulo serão analisados os impactes do Aeroporto do Montijo e respetivas 
Acessibilidades nos Sistemas Ecológicos para as fases prévia à construção, construção e 
exploração.  
 
No que respeita à ecologia terrestre, listam-se e caracterizam-se os principais impactes 
identificados, referindo-se as principais ações que os originam. 
 
Previamente à classificação dos impactes identificados são apresentadas as áreas afetadas 
pela Área de Intervenção do Projeto, tanto para os Biótopos como para os Habitats Naturais 
identificados.  
Os impactes sobre as comunidades aquáticas são os resultantes da ampliação, para o lado 
sul, da Pista 01/19, numa extensão de 300 m, e foram avaliados de acordo com as soluções 
alternativas de construção em estudo [uma em plataforma de aterro (Solução Alternativa 1), 
uma estrutura em betão assente em fundações indiretas (Solução Alternativa 2), e uma 
mista em estrutura de betão e plataforma em aterro (Solução Alternativa 3)], considerando 
as fases de construção e de exploração do Projeto.  
 
6.8.2 METODOLOGIA ESPECÍFICA  
 
Considerando a tipologia do Projeto em avaliação e os valores ecológicos presentes na área 
passível de afetação, os principais impactes resultam, por um lado, da alteração do meio 
onde será implantada a infraestrutura aeroportuária e os acessos associados e, por outro 
lado, pela intensificação do tráfego aeronáutico com aeronaves de tipologias distintas 
daquelas atualmente presentes na BA6.  
 
Assim, a análise dos impactes sobre os sistemas ecológicos debruçou-se sobre duas áreas 
distintas:  

 A avaliação realizada para a Flora e Vegetação e Fauna Terrestre, com exceção da 
avifauna estuarina, considerou o perímetro da BA6 e os acessos em estudo e uma 
envolvente de cerca de 500 m, designada Área de Estudo Próxima (AEP);  
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 A avaliação de impactes sobre a avifauna estuarina estendeu-se sobre o Estuário 
do Tejo, por forma a avaliar a perturbação sobre as áreas de alimentação e refúgio 
– Área de Estudo Alargada (AEA).   

 
A análise dos impactes sobre os sistemas ecológicos foi efetuada tendo por base a 
respetiva caracterização da situação de referência.  
 
Por motivos de simplificação e sintetização da análise, alguns grupos/componentes 
biológicos foram agrupados, sendo que se destacaram espécies ou subgrupos específicos 
sempre que relevante. Foram assim considerados os seguintes grupos biológicos: 

 Flora e Vegetação; 

 Invertebrados Terrestres; 

 Herpetofauna (anfíbios e répteis) e Mamofauna Terrestre; 

 Avifauna; 

 Mamofauna voadora (quirópteros). 
 
Relativamente aos invertebrados terrestres, e dada a reduzida disponibilidade de 
informação existente, não foi efetuada a análise de impactes com o mesmo detalhe que se 
apresenta para os restantes grupos faunísticos, apresentando-se em subcapítulo próprio a 
referida avaliação. Tal como já referido na Caracterização da Situação de Referência 
(Capítulo 4.7 do Volume II.B), dada a vastidão do grupo dos invertebrados, e a escassez de 
fontes bibliográficas disponíveis acerca da distribuição destes organismos, a caracterização 
foi essencialmente focada nas Ordens Odonata e Lepidóptera, grupos para os quais existe 
informação bibliográfica de distribuição à escala nacional (Maravalhas, 2003, Maravalhas & 
Soares, 2013), e que apresentam interessantes características bioindicadoras, relevantes no 
âmbito do presente Estudo. Esta caracterização foi ainda complementada com informação 
recolhida, no âmbito de um estudo de caracterização de insetos no EVOA, realizado em 
2017.   
 
A avaliação dos impactes foi efetuada seguindo a metodologia geral descrita em subcapítulo 
próprio (ver 6.1), com algumas especificações relativas ao presente fator, que se sintetizam 
na Tabela de Critérios de Avaliação de Impactes apresentada no Volume III - Anexo 15.  
 
Para cada grupo analisado, listam-se e caracterizam-se os impactes (identificando as ações 
que os induzem), seguidas de uma breve descrição dos seus efeitos e consequências.  
(…) 
6.8.4.1.2.2.2 Avifauna   
(…) 
6.8.4.1.2.3 AFETAÇÃO DA ÁREA DO SIC ESTUÁRIO DO TEJO  
(…) 
 
Relativamente aos impactes sobre os habitats naturais afetados na área do SIC Estuário do 
Tejo (PTCON0009), ou seja, os habitats 2260 e 5330, importa referir, que estes não 
constam na lista de habitats identificados na respetiva ficha do SIC, pelo que não estão 
estabelecidas medidas de gestão ou orientação que salvaguardem estes habitats. Em todo 
o caso, tratando-se de habitats naturais que são afetados, na fase de construção, pela 
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instalação do Aeroporto, considera-se este impacte negativo, significativo, de reduzida 
magnitude, certo, permanente, irreversível, direto e de âmbito local.  
 
A sobreposição da área de intervenção do projeto com o SIC Estuário do Tejo 
(PTCON0009) deverá afetar, na fase de construção, 6 biótopos: Prados e áreas agrícolas 
(1,7 ha), Pinhal (1,5 ha), Áreas artificializadas (1,1 ha), Pinhal com sobreiros (1,1 ha), Matos 
(0,8 ha) e Vegetação exótica (0,1 ha).  
 
De acordo com a avaliação atrás apresentada, para a comunidade de mamíferos terrestres, 
os principais impactes expectáveis sobre esta espécie: a) alterações comportamentais das 
espécies; b) perturbações antropogénicas do meio; c) destruição, degradação e 
fragmentação de habitats; d) destruição de locais de refúgio; e) fragmentação das 
populações dotadas de menor mobilidade e f) mortalidade por atropelamento e 
esmagamento. As medidas de gestão e orientação previstas para a área do SIC e dirigidas 
a esta espécie, que possam ser relacionadas com o projeto em análise, ou seja, que 
abranjam os biótopos da área de SIC afetados pela instalação do Aeroporto do Montijo, ou 
pelos acessos (Solução Alternativa) incluem: 
 
Construção e Infraestruturas 
- Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e taludes:  
 Microtus cabrerae (em áreas onde forem identificadas colónias).  
- Orientações específicas  
 Definir zonas de proteção para a espécie / habitat:  
 Microtus cabrerae (identificar e preservar os locais onde ocorrem colónias) 
 
Tendo em consideração o exposto, prevê-se que possam existir conflitos entre os objetivos 
de conservação definidos para o SIC e a construção do Aeroporto do Montijo. No entanto, 
tendo em consideração que a área de sobreposição com o SIC é extremamente reduzida 
face à sua extensão (cerca de 6,5 ha, o que representa 0,02% da área terrestre o SIC) e 
que a presença de rato de Cabrera é apenas potencial, este impacte classifica-se como 
negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, incerto, permanente, irreversível, 
direto e de âmbito local.  
 
Apesar dos impactes identificados, considera-se que a construção do Aeroporto do Montijo, 
não põe em causa os objetivos de conservação do SIC Estuário do Tejo. 
(…) 
 
Outro impacte a ter em conta prende-se com a mortalidade por colisão com aeronaves.  
 
Na sequência das alterações no tráfego aeronáutico (anteriormente referidas) podem 
verificar-se alterações na taxa de mortalidade por colisão de aves, prevendo-se que esta 
aumente, dado o aumento de tráfego. Dado que passarão a estar presentes aeronaves no 
espaço aéreo do Aeroporto do Montijo, com características distintas das atuais (que 
incluem, nomeadamente, menor manobrabilidade geral que as aeronaves militares atuais), é 
possível que a taxa de mortalidade seja também distinta daquela causada pelas aeronaves 
presentes neste local até à data.   
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De facto, as colisões de aves com aeronaves ocorrem com todo o tipo de aeronaves e em 
todo o globo onde, nas últimas três décadas, verificou-se um aumento do número de voos 
comerciais em cerca de 5 vezes (Avrenli & Dempsey, 2014). No mesmo sentido, tem-se 
verificado um aumento do tamanho de populações de alguns grupos de aves selvagens, 
que se relacionará, entre outros fatores, com fenómenos de alterações climáticas (Nikolajeff, 
2014), verificando-se em alguns casos o crescimento exponencial do número de indivíduos 
observados (Bradbeer et al., 2017). No caso concreto das aves limícolas, tem-se observado 
uma tendência negativa no Estuário do rio Tejo. 
(…) 
Com base nesta avaliação de perda de efetivo e probabilidade de extinção associada ao 
impacte por bird strike concluiu-se que o impacte é negativo, direto, de probabilidade 
genericamente baixa ou improvável, de duração temporária, com efeitos imediatos, 
reversíveis, de expressão espacial local, de magnitude baixa para a totalidade das espécies 
avaliadas, de importância baixa a moderada e com significância global pouco significativa.  
A análise deste impacte é descrita em maior profundidade no Estudo Complementar dos 
Efeitos do Projeto do Aeroporto Complementar do Montijo sobre a Avifauna Estuarina e ZPE 
do Estuário do Tejo (consultar Estudo Complementar no Volume III - Anexo 6.3). 
(…)» (Cfr. O). 

 

No EIA Volume II - Relatório Síntese C – Impactes, Medidas de Minimização, 

Monitorização e Conclusões (955 páginas), julho 2019 – versão 3, foram propostas as 

seguintes medidas: 

 

«7 MEDIDAS AMBIENTAIS  

7.1 INTRODUÇÃO  
 
Na sequência da identificação e da avaliação dos principais impactes ambientais decorrentes 
das fases prévia à construção, de construção e de exploração do Aeroporto do Montijo e 
Respetivas Acessibilidades, foram definidas medidas ambientais das quais fazem parte as 
medidas de minimização dos impactes negativos do Projeto, as medidas de compensação dos 
impactes passíveis de não ser minimizados, e recomendações e medidas de acompanhamento 
ou gestão que o Proponente deverá executar ou assegurar, de modo a contribuir para a 
sustentabilidade ambiental do Projeto e a limitar os impactes residuais do mesmo.   
 
Importa referir que o Projeto se encontra inserido na BA6, que já dispõe de um Plano de Gestão 
Ambiental, tendo sido distinguida com o Prémio Defesa Nacional e Ambiente 2013.  
 
Apresentam-se, seguidamente, e por descritor, as medidas de minimização, de 
gestão/acompanhamento e/ou compensatórias dos impactes ambientais negativos, dando 
especial atenção aos potencialmente significativos. Para a numeração/codificação das medidas 
foi adotada a seguinte nomenclatura: um código com duas letras que indica se se trata de uma 
Medida Minimizadora (MM), Medida de Gestão (MG) ou de uma Medida Compensatória (MC), 
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seguido de duas letras que representa o descritor. Por exemplo, MM.OT.01 é uma medida 
minimizadora (MM) para o descritor Ordenamento do Território (OT). As medidas são 
apresentadas, em cada Fator Ambiental, de uma forma sequencial, diferenciando-se sempre por 
tipologia de medida conforme a nomenclatura já apresentada.  
 
Para além das medidas específicas, é ainda apresentada uma listagem de Boas Práticas 
Ambientais (BPA) que se constituem como Medidas de Minimização aplicáveis à mitigação dos 
impactes identificados para mais do que um descritor ambiental. Para facilidade de organização 
e compreensão destas Boas Práticas Ambientais listadas, optou-se por agrupá-las por grandes 
atividades de obra. De salientar que a maioria destas Boas Práticas constituem já práticas 
habitualmente adotadas nas empreitadas da ANA. 
(…)» (Cfr. O). 
 

No EIA Volume II - Relatório Síntese C.  no que respeita à avaliação dos impactes 

sobre os Habitats Naturais, consta, por extrato: 

«6.8.3.2 FLORA E VEGETAÇÃO  
Para avaliação dos impactes sobre os Habitats Naturais em presença na área de estudo, 

foi quantificada a área a afetar de cada um destes, na Área de Intervenção do Projeto em 
análise. Tal como referido, e tendo em consideração que toda a área de intervenção no 
Aeroporto deverá ser alvo de corte da vegetação, e no interior desta área não deverá ser 
mantida vegetação lenhosa, por questões de segurança aeronáutica, são apenas apresentadas 
as áreas para a última fase. Na Tabela 6.23 apresenta-se a área ocupada por habitats naturais 
que será afetada na área de intervenção associada ao Aeroporto do Montijo, assim como a sua 
representatividade relativamente à respetiva ocupação na área de estudo. Da análise desta 
tabela, verifica-se uma afetação de cerca de 5% da área ocupada por habitats naturais (42,85 
ha), na totalidade da área de intervenção do Aeroporto. Dos quinze habitats identificados na área 
de estudo, nove serão afetados diretamente pela implementação do Projeto do Aeroporto. O 
habitat mais afetado, em área, é o habitat 2260 (Dunas com vegetação esclerófila da 
CistoLavanduetalia) (totalizando 30,54 ha, correspondentes a cerca de 19% da área total 
ocupada por este habitat na área de estudo). Contudo, o habitat que sofrerá uma maior afetação 
em termos da sua representatividade é o habitat 6420 (Pradarias húmidas mediterrânicas de 
ervas altas da MolinionHoloschoenion), do qual serão afetados 0,56 ha (cerca de 20%), dado 
que a ocupação deste habitat na área de estudo é de 2,8 ha. Não se prevê que as áreas de 
ocorrência do habitat prioritário 2130* (Dunas fixas com vegetação herbácea), na área de 
estudo, sejam afetadas diretamente pela instalação do Aeroporto. Relativamente aos acessos, 
verifica-se a afetação efetiva de cerca de 0,46% da área ocupada por habitats naturais (3,98 ha), 
na totalidade de intervenção dos futuros acessos, independentemente da solução adotada, uma 
vez que estes se encontram no troço comum às duas alternativas. Dos quinze habitats 
identificados na área de estudo, apenas três serão afetados diretamente pela construção e 
beneficiação dos acessos, sendo que o mais afetado será o habitat 2260 + 2230 (Dunas com 
vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduetalia + Dunas com prados da Malcomietalia) em cerca 
de 3,98 ha. Tal como verificado para a implantação do Aeroporto, também na área dos acessos 
não é expectável a afetação de áreas do habitat prioritário 2130* (Dunas fixas com vegetação 
herbácea). Relativamente às áreas de sobreposição com o SIC Estuário do Tejo (PTCON0009), 
prevê-se uma afetação de 2,71 hectares de área ocupada por habitats naturais. Estas 
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correspondem ao habitat 2260 (2,43 ha), ao habitat 5330 (Matos termomediterrânicos pré-
desérticos) (0,25 ha) e ao mosaico composto por estes mesmos habitats 2260+5330 (0,03 ha). 
Estas áreas serão afetadas pela implementação do Projeto do Aeroporto, dado que na área de 
sobreposição do SIC com a área de intervenção do acesso (Solução Alternativa), não foram 
identificados habitats naturais 
Pág. 129 a 131 (quadros representativos) – áreas afetadas não excedem os 20% - Volume II - 
Relatório Síntese C. » (Cfr. AC). 
 

No EIA Volume II - Relatório Síntese C ponto 6.8.4 "Análise e avaliação de impactes" 

consta, por extrato:  

«6.8.4 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE IMPACTES  
 
6.8.4.1 AEROPORTO DO MONTIJO  
 
6.8.4.1.1 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO  
Não se prevê que as ações contempladas na fase prévia à construção induzam impactes ao 
nível da componente ecológica, já que se tratam sobretudo de ações de planeamento e 
articulação das atividades militar e civil que terão que ocorrer previamente ao início da 
construção propriamente dita.  
 
6.8.4.1.2 FASE DE CONSTRUÇÃO  
6.8.4.1.2.1 FLORA E VEGETAÇÃO  
Os principais impactes expectáveis durante a fase de construção do Aeroporto do Montijo sobre 
a flora e vegetação resultarão essencialmente em:  
a) fragmentação de habitats;  
b) eliminação e perda de habitats;  
c) perda de espécimes florísticos;  
d) danificação de exemplares arbóreos e arbustivos;  
e) potenciação da proliferação de espécies exóticas. 
 
Os trabalhos associados à instalação e funcionamento dos Estaleiros, desarborização, 
desmatação e decapagem de todas as áreas de intervenção necessárias à implantação do 
Aeroporto, contribuirão para o aumento da fragmentação de habitats, através da interrupção da 
sua continuidade, quer através da remoção da vegetação, e decapagem de solos, quer pela 
instalação de novas infraestruturas. Atendendo à sensibilidade dos habitats afetados e grau de 
fragmentação, considera-se este impacte negativo, pouco significativo a significativo e de 
reduzida magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, direto e de âmbito local.  
 
As ações que incluem atividades de desarborização e de desmatação são as que contribuem 
de forma mais expressiva para a eliminação e perda de habitats. Contudo, as restantes ações 
previstas para a fase de construção, nomeadamente a decapagem de solos, contribuem para a 
sua efetivação e reduzem as condições e possibilidades de recuperação.  
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Durante a fase de construção do Aeroporto do Montijo, prevê-se que sejam afetados 9 dos 15 
habitats naturais identificados na área de estudo, perfazendo uma área de 42,63 ha (Tabela 
6.23). 
(…) 
6.8.4.1.2.2 FAUNA TERRESTRE  
Os principais impactes expectáveis durante a fase de construção do Aeroporto do Montijo sobre 
a fauna terreste resultarão essencialmente em:  
a) alterações comportamentais das espécies;  
b) perturbações antropogénicas do meio;  
c) destruição, degradação e fragmentação de habitats;  
d) destruição de locais de refúgio e alimentação;  
e) fragmentação das populações dotadas de menor mobilidade  
f) mortalidade por atropelamento e esmagamento. 
(…) 
6.8.4.1.2.2.1 Herpetofauna (anfíbios e répteis) e Mamofauna Terrestre  
 
Na fase de construção ocorrerão alterações comportamentais para as espécies de anfíbios, 
répteis e mamíferos terrestres, induzidas pelas atividades da obra e construção do Aeroporto, 
nomeadamente pela grande mobilidade e circulação de pessoas e máquinas (perturbação 
antropogénica), pela circulação de viaturas para o transporte de materiais e resíduos e pelas 
ações de demolição e construção, podem influenciar negativamente as espécies que nele 
habitam, e representam um impacte negativo. 
(…) 
A perturbação pode ser definida como qualquer evento discreto no tempo e que causa disrupção 
nos ecossistemas, comunidades ou populações, sempre que a disrupção se refere a uma 
alteração no comportamento, fisiologia, efetivo ou sobrevivência (Cayford, 1993).  
 
Esta perturbação pode também estar associada aos processos de desmatação, 
desarborização, decapagem, de terraplenagens e escavações, que levarão também à 
destruição permanente de biótopos e locais de refúgio.  
Através dos vários trabalhos de campo realizados na área de intervenção do Aeroporto, e na 
caracterização da situação de referência realizada (subcapítulo 4.7 - Volume II.B), foram 
identificadas as seguintes espécies para cada um dos grupos de fauna terreste (com exceção da 
avifauna e quirópteros):  

 8 espécies potenciais de anfíbios, entre elas uma classificada como quase ameaçada 
– rã-de focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), tendo sido possível confirmar a presença de 
5 espécies na AEP, todas sem estatuto de ameaça;  

 12 espécies potenciais de répteis, 3 relevantes para a conservação, como a víbora-
cornuda (Vipera latastei) – vulnerável, tendo sido confirmadas 4 espécies na AEP, todas sem 
estatuto de ameaça;  

 46 espécies potenciais de mamíferos terrestres (ou seja, não inclui quirópteros), onde 
se inclui como espécie potencial e com estatuto de conservação o rato de Cabrera (Microtus 
cabrerae), mas não confirmado.  
 
Foram confirmadas 12 espécies de mamíferos na AEP, todas sem estatuto de ameaça. 
(…) 
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A destruição de locais de refúgio de anfíbios, répteis e mamíferos terrestres (animais que 
podem apresentar em algum momento do seu ciclo de vida uma fase de estivação e/ou 
hibernação, não sendo estritamente obrigatória), promove um aumento de stress e de gasto 
energético, dado que esses indivíduos terão de construir/procurar outro local de refúgio. Este 
impacte é agravado quando as espécies se encontram no seu período de reprodução (época em 
que sofrem mudanças não só hormonais, como também comportamentais – estabelecimento de 
territórios). Considera-se este um impacte negativo, pouco significativo, de média magnitude 
quando se prevê afetação de biótopos que propiciam maior abundância de refúgios, certo, 
permanente, irreversível, imediato, direto e de âmbito local.  
 
A fragmentação das populações com menor mobilidade, através do efeito barreira, poderá 
também representar um impacte. A fragmentação dos habitats separa populações com menor 
mobilidade e área de distribuição mais restrita (mais sedentárias) e influencia negativamente o 
fluxo genético das espécies locais. Para além disso, promove a deslocação das espécies com 
maior mobilidade para as áreas adjacentes, aumentando a disputa por habitat e alimento com as 
espécies que lá existem e aumentando a competição intra e interespecífica, com maior pressão 
sobre os habitats similares e populações nas áreas adjacentes. Apesar das estradas 
constituírem uma barreira artificial, muitas espécies tentam atravessá-las, sendo frequentemente 
atropeladas.  
 
Por considerar-se que na área da BA6 o território envolvente já apresenta diversas barreiras 
para estes organismos, e que existe já algum nível de fragmentação de populações, considera-
se este impacte negativo, de reduzida magnitude, pouco significativo, sendo ainda provável, 
permanente, irreversível, indireto e de âmbito local. 
 
Devido ao aumento da presença e circulação de veículos durante as obras, é expectável que 
ocorram situações de mortalidade por atropelamento. Apesar de o funcionamento da BA6 
acarretar já a existência de alguma perturbação, no presente está restrita às vias de acesso 
existentes. Dado que se trata de um evento cuja probabilidade está dependente do volume de 
tráfego e da sensibilidade ecológica dos biótopos atravessados, considerou-se o impacte 
negativo, pouco significativo e de reduzida magnitude, incerto, permanente, irreversível, 
imediato, direto e de âmbito local. 
(…) 
6.8.4.1.2.2.2 Avifauna 
 
No que respeita à avifauna a presença e deslocação de pessoas e máquinas afetas aos 
trabalhos, a instalação e funcionamento do estaleiro, e o desenvolvimento dos trabalhos 
inerentes às demolições e ações de construção do Aeroporto, influenciam negativamente as 
comunidades em questão. A presença humana ocasiona o afugentamento da maioria das 
espécies de aves, nomeadamente das mais sensíveis e mais relevantes do ponto de vista da 
conservação da natureza e da biodiversidade. 
 
Foram identificadas como potenciais 184 espécies de aves, tendo sido confirmadas na área de 
implantação 122 espécies. Do elenco avifaunístico total, 36 espécies apresentam estatutos de 
ameaça, de acordo com Cabral et al. 2005 (36 na área de estudo alargada - AEA, e 33 na área 
de implantação do Aeroporto do Montijo).  
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As aves estão presentes em todos os biótopos naturais na área de estudo próxima do Aeroporto 
do Montijo, podendo referir-se como mais importantes, embora de menor dimensão, o sapal 
(4,55 ha), o estuário zona-intertidal (3,22 ha) e as salinas (2,71 ha), e onde foi identificada a 
presença de espécies protegidas (presentes no anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
abril, na sua redação atual) como o colhereiro (Platalea leucorodia), o flamingo (Phoenicopterus 
roseus), o alcaravão (Burhinus oedicnemus) ou o pilrito-de-bico-comprido (Calidris ferruginea).  
 
Foram também confirmadas, mas sem estatuto legal de proteção, espécies como o chapim-azul 
(Cyanistes caeruleus) e o charneco (Cyanopica cooki), presentes no biótopo pinhal, a petinha-
dosprados (Anthus pratensis) nos prados e áreas agrícolas, ou o chapim-real (Parus major) e o 
verdilhão (Carduelis chloris) nos eucaliptais.  
 
Entre as alterações comportamentais possíveis, devido às perturbações antropogénicas, ao 
ruído e à poluição luminosa, incluem-se a alteração dos locais de repouso, alimentação, 
reprodução e de passagem habituais, influenciando negativamente as espécies, especialmente 
as mais sensíveis, como a generalidade das limícolas; interrupção de atividades alimentares e 
outras, com o consequente acréscimo de dispêndio energético ou diminuição de taxa de 
ingestão, entre outros. Considera-se este impacte negativo, significativo e de média magnitude 
sempre que se prevê afetação permanente de biótopos que deixarão de ser utilizados, reduzindo 
a extensão de habitat potencial, certo, temporário, reversível, imediato, direto e de âmbito local. 
 
O afugentamento das aves, ocasionando a interrupção do comportamento no momento e 
motivando a ocorrência de voo, é o efeito mais visível de perturbação sobre estas espécies (Smit 
& Visser, 1993). 
 
A perturbação de aves não territoriais frequentemente força-as a abandonar as áreas mais 
perturbadas (Smit & Visser 1993, Goss-Custard et al., 2006), para ocuparem outras áreas. No 
que diz respeito às aves que se alimentam nas zonas entre-marés, este efeito irá ocasionar 
maiores densidades de aves em territórios de alimentação não perturbados, o que poderá 
diminuir a sua taxa de ingestão (Zwarts 1980, Goss-Custard, 1980). Aves que exibam algum 
nível de territorialidade reagem de forma distinta, aparentemente abandonando os habitats de 
forma mais duradoura (Zegers, 1973). 
 
Aves em zonas de repouso, como por exemplo em refúgios de preia-mar, são perturbadas pela 
presença humana, podendo levantar voo à aproximação de pessoas a poucas dezenas de 
metros (Tensen & van Zoest, 1983). A perturbação pode inclusive levar ao abandono dos 
refúgios (Smit & Visser, 1993, Colwell et al., 2003). A tolerância à aproximação humana depende 
da espécie, das condições climatéricas, da densidade de aves presente (bandos maiores são 
geralmente menos tolerantes à perturbação, Zwarts, 1982), entre outros fatores. 
 
Dado que podem ser afetadas espécies legalmente protegidas, este impacte é negativo, 
significativo e de média magnitude, essencialmente para as ações mais continuadas no tempo, 
como as que envolvem desarborização e a construção do Aeroporto. 
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A poluição luminosa poderá influenciar as espécies de passeriformes diurnos, essencialmente 
pela alteração do seu ritmo circadiano, por exemplo na alteração do ritmo circadiano do canto 
(Miller, 143 2006) e na extensão da atividade alimentar para o período noturno, nomeadamente 
para espécies insetívoras (Lebbin et al., 2006). 
 
Dado o desconhecimento destes efeitos sobre estas populações e o facto de o Estuário do Tejo 
ser uma zona já alvo de elevados níveis de luminosidade artificial, leva a que este impacte seja 
considerado indeterminado em termos de significância. 
 
A concretização do Aeroporto Montijo implicará a destruição de locais de refúgio, nomeadamente 
de antigas salinas localizadas na área sul da BA6, utilizadas atualmente como refúgio por aves 
aquáticas, ainda que a área afetada não seja elevada (2,71 ha). Há evidências de que os 
refúgios de preia-mar para aves aquáticas no Estuário do Tejo são um recurso limitado (Dias et 
al., 2006, Catry et al., 2011). É também reconhecido que esta limitação terá tido uma influência 
importante na diminuição de aves limícolas registada no Estuário do Tejo nos últimos anos 
(Catry et al., 2011). 
 
A perda de locais de refúgio aumenta a probabilidade de as aves terem de realizar voos mais 
longos, e energeticamente mais dispendiosos, entre áreas de alimentação e repouso, que 
podem influenciar negativamente a sua condição corporal, assim diminuindo a sua probabilidade 
de sobrevivência (Rehfisch et al., 2003). 
 
Existem também evidências que apontam para a importância da localização de refúgios na 
distribuição de aves em alimentação, observando-se uma diminuição da densidade de aves com 
a distância ao refúgio utilizado (Dias et al., 2006), provavelmente como resultado de uma 
estratégia para minimizar o dispêndio de energia na deslocação entre locais de alimentação e 
refúgios (Luís et al., 2001, Rogers, 2003). Para além disso, o padrão de utilização de áreas 
intertidais de alimentação, para algumas espécies, pode resultar de uma interação entre a 
distância aos locais de refúgio e a qualidade (van Gils et al., 2006) ou a segurança dos locais de 
alimentação (Rehfisch et al. 1996, Rogers et al., 2006, Martins et al., 2015).  
 
Assim, a perda de locais de refúgio de preia-mar pode aumentar a inacessibilidade a importantes 
áreas intertidais de alimentação para as aves, e áreas de boa qualidade podem tornar-se 
demasiado distantes para poderem ser utilizadas (Dias et al., 2006, van Gils et al., 2006). Em 
consequência, as aves poderão ser forçadas a alimentar-se em áreas de menor qualidade, em 
última análise influenciando a sua condição física e, potencialmente, a sua taxa de 
sobrevivência. 
 
Apesar de os refúgios de preia-mar localizados no perímetro da BA6 evidenciarem, em termos 
globais, efetivos bastante reduzidos relativamente a outros refúgios do Estuário do Tejo, 
albergam um conjunto de espécies interessantes do ponto de vista da conservação, 
inclusivamente durante o período reprodutor.  
 
A construção do Aeroporto do Montijo implicará ainda a destruição de outras tipologias de 
refúgios, utilizadas por outras espécies, como sejam árvores e outros tipos de vegetação e 
mesmo estruturas humanas. Contudo, a disponibilidade e qualidade de eventuais refúgios em 
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árvores não se prevê que seja elevada na área da BA6. Tal como para as estruturas humanas, 
na maior parte dos casos não deverá envolver muitas espécies relevantes do ponto de vista da 
conservação, embora possa ter como efeito possível a redução global da riqueza específica. 
 
Dado que é certa a destruição de locais de refúgio escassos e de reduzida extensão no Estuário 
e que esta resultará na diminuição de habitat disponível para espécies legalmente protegidas, 
considera-se este impacte negativo, significativo, e de média magnitude, certo, permanente, 
irreversível, imediato, direto, e de âmbito local a regional. 
 
Para além da perda de áreas de refúgio, a construção do Projeto induzirá impactes ao nível da 
destruição, degradação e fragmentação de habitats em populações de aves locais, impactes 
esses cuja significância estará dependente de vários fatores, principalmente da disponibilidade e 
proximidade de habitat adequado. Se os locais alternativos estiverem de alguma forma limitados 
em quantidade e qualidade, e se já tiverem atingido, ou estejam muito próximos, da sua 
capacidade de suporte, o aumento de densidade de aves pode levar a uma competição intensa 
pelos recursos disponíveis (GossCustard, 1985, Goss-Custard et al., 2002) 
 
Através dos impactes nas taxas de sobrevivência e sucesso reprodutor e no aumento potencial 
da emigração, a perda de habitat pode assim causar declínios populacionais locais (Wright et al., 
2014). Para além disso, para as espécies migradoras, estas consequências numa dada altura do 
seu ciclo anual podem ter continuidade nas fases subsequentes, reduzindo o sucesso reprodutor 
e a sobrevivência, potencialmente impactando as populações tanto localmente num período 
fenológico, como noutras fases posteriores (Wright et al., 2014).  
 
Durante a fase de construção, desaparecerá, conforme já referido anteriormente, uma área de 
antigas salinas, e a extensão projetada da Pista 01/19 para sul irá sobrepor-se a áreas 
intertidais de alimentação. A ocupação destas últimas áreas intertidais ocorrerá em pequena 
extensão. A presença humana associada à fase de construção irá, contudo, diminuir a qualidade 
deste habitat pelo menos durante esta fase.  
 
Dado que é certa a destruição de habitat utilizado por espécies legalmente protegidas, 
considera-se este impacte significativo, e de média magnitude, certo, permanente, irreversível, 
imediato, direto e de âmbito local. 
 
A destruição de ninhos e crias poderá ocorrer em consequência da desarborização, decapagem 
de solos e restantes ações previstas para a fase de construção, caso seja realizada durante o 
período de reprodução. Este será um impacte negativo, pouco significativo, de reduzida 
magnitude, provável, permanente, irreversível, imediato, direto e local.  
 
A ocorrência de eventuais derrames de óleos minerais no solo pode afetar as aves. A 
composição tóxica dos combustíveis fósseis torna-os nocivos para as aves, nomeadamente 
quanto à ocorrência de derrames nos habitats utilizados por estas espécies. No entanto, a 
probabilidade deste impacte ocorrer é bastante reduzida, dado que inclusivamente, a ocorrer, 
será essencialmente em vias de acesso.  
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Os resíduos resultantes da obra (como restos de betuminoso e betão), e outros previamente 
existentes (como vestígios de material militar), caso não sejam geridos de forma adequada na 
obra, podem também ter efeitos nocivos nos habitats utilizados pelas aves, à semelhança do que 
foi descrito para o impacte anterior, considerando-se, no entanto, que a probabilidade de 
ocorrência deste impacte é também reduzida. Este impacte caracteriza-se como sendo negativo, 
pouco significativo, de reduzida magnitude, de baixa probabilidade, temporário, reversível, de 
médio prazo, indireto e de âmbito local. 
 (…) 
6.8.4.1.2.3 AFETAÇÃO DA ÁREA DO SIC ESTUÁRIO DO TEJO  
 
Relativamente aos impactes sobre os habitats naturais afetados na área do SIC Estuário do Tejo 
(PTCON0009), ou seja, os habitats 2260 e 5330, importa referir, que estes não constam na lista 
de habitats identificados na respetiva ficha do SIC, pelo que não estão estabelecidas medidas de 
gestão ou orientação que salvaguardem estes habitats. Em todo o caso, tratando-se de habitats 
naturais que são afetados, na fase de construção, pela instalação do Aeroporto, considera-se 
este impacte negativo, significativo, de reduzida magnitude, certo, permanente, irreversível, 
direto e de âmbito local. 
 
A sobreposição da área de intervenção do projeto com o SIC Estuário do Tejo (PTCON0009) 
deverá afetar, na fase de construção, 6 biótopos: Prados e áreas agrícolas (1,7 ha), Pinhal (1,5 
ha), Áreas artificializadas (1,1 ha), Pinhal com sobreiros (1,1 ha), Matos (0,8 ha) e Vegetação 
exótica (0,1 ha). 
 
Relativamente aos valores faunísticos associados à área do SIC Estuário do Tejo (PTCON0009), 
são identificadas na respetiva ficha as seguintes espécies de vertebrados terrestres, também 
elencadas para a AEP: cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa), rato de Cabrera (Microtus 
cabrerae) e lontra (Lutra lutra). Tendo em consideração os biótopos a afetar na área de SIC, 
considera-se apenas o rato de Cabrera poderá ocorrer nestas áreas. De acordo com a avaliação 
atrás apresentada, para a comunidade de mamíferos terrestres, os principais impactes 
expectáveis sobre esta espécie: a) alterações comportamentais das espécies;  b) perturbações 
antropogénicas do meio; c) destruição, degradação e fragmentação de habitats; d) destruição de 
locais de refúgio; e) fragmentação das populações dotadas de menor mobilidade e f) mortalidade 
por atropelamento e esmagamento.  
 
As medidas de gestão e orientação previstas para a área do SIC e dirigidas a esta espécie, que 
possam ser relacionadas com o projeto em análise, ou seja, que abranjam os biótopos da área 
de SIC afetados pela instalação do Aeroporto do Montijo, ou pelos acessos (Solução Alternativa) 
incluem: 
 
Construção e Infraestruturas  

 Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e taludes:  
Microtus cabrerae (em áreas onde forem identificadas colónias).  
 
Orientações específicas  

 Definir zonas de proteção para a espécie / habitat:  
Microtus cabrerae (identificar e preservar os locais onde ocorrem colónias).  
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Tendo em consideração o exposto, prevê-se que possam existir conflitos entre os objetivos de 
conservação definidos para o SIC e a construção do Aeroporto do Montijo. No entanto, tendo em 
consideração que a área de sobreposição com o SIC é extremamente reduzida face à sua 
extensão (cerca de 6,5 ha, o que representa 0,02% da área terrestre o SIC) e que a presença de 
rato de Cabrera é apenas potencial, este impacte classifica-se como negativo, pouco 
significativo, de reduzida magnitude, incerto, permanente, irreversível, direto e de âmbito local.  
 
Apesar dos impactes identificados, considera-se que a construção do Aeroporto do Montijo, não 
põe em causa os objetivos de conservação do SIC Estuário do Tejo. 
(…) 
6.8.4.1.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 
(…) 
6.8.4.2 ACESSOS RODOVIÁRIOS À A12 E AO CAIS DO SEIXALINHO  
6.8.4.2.1 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO  
Não se prevê que as ações contempladas na fase prévia à construção induzam impactes ao 
nível da componente ecológica.  
(…) 
6.8.4.2.2 FASE DE CONSTRUÇÃO  
(…) 
6.8.4.2.2.2.2 Avifauna  
No que respeita à avifauna, apesar dos impactes não se fazerem sentir com a magnitude e 
significância prevista para a construção do Aeroporto, visto que os biótopos afetados não são tão 
importantes para a avifauna, a presença e deslocação de pessoas e máquinas afetas aos 
trabalhos, a instalação e funcionamento do estaleiro, e o desenvolvimento dos trabalhos 
inerentes às demolições e ações de construção dos acessos, influenciam negativamente as 
comunidades em questão.  

 
Entre as alterações comportamentais possíveis, devido às perturbações antropogénicas, ao 
ruído e à poluição luminosa, incluem-se a alteração dos locais de repouso, alimentação, 
reprodução e de passagem habituais, influenciando negativamente as espécies, especialmente 
as mais sensíveis; interrupção de atividades alimentares e outras, com o consequente acréscimo 
de dispêndio energético ou diminuição de taxa de ingestão, entre outros. Considera-se este 
impacte negativo, significativo e de reduzida magnitude, certo, temporário, imediato, reversível, 
direto e de âmbito local.   

 
A construção dos acessos implicará ainda a destruição de refúgios, como sejam árvores e outros 
tipos de vegetação e mesmo estruturas humanas. Contudo, a disponibilidade e qualidade de 
eventuais refúgios em estruturas humanas não se prevê que seja elevada na área dos acessos, 
e na maior parte dos casos não deverá envolver muitas espécies relevantes do ponto de vista da 
conservação.  
 
A destruição de locais de refúgio aumenta ainda a probabilidade de as aves terem de realizar 
voos mais longos, e energeticamente mais dispendiosos, entre áreas de alimentação e repouso, 
que podem influenciar negativamente a sua condição corporal, assim diminuindo a sua 
probabilidade de sobrevivência (Rehfisch et al., 2003).   
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Considera-se assim este impacte negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, certo, 
permanente, imediato, irreversível, direto e de âmbito local.   
 
Para além da perda de áreas de refúgio, a construção dos acessos induzirá impactes ao nível da 
destruição, degradação e fragmentação de habitats em populações de aves locais. No entanto, 
face às características da área de implantação dos acessos, considera-se que este impacte será 
negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, certo, permanente, imediato, irreversível, 
direto e de âmbito local.  
 
A destruição de ninhos e crias poderá ocorrer em consequência da desarborização, decapagem 
de solos e restantes ações previstas para a fase de construção, caso estas coincidam com o 
período reprodutor. Este será um impacte negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, 
provável, permanente, imediato, irreversível, direto e local.  

 
A ocorrência de eventuais derrames de óleos minerais no solo pode afetar as aves. A 
composição tóxica dos combustíveis fósseis torna-os nocivos para as aves, nomeadamente 
quanto à ocorrência de derrames nos habitats utilizados por estas espécies. No entanto, a 
probabilidade deste impacte ocorrer é bastante reduzida, dado que inclusivamente, a ocorrer, 
será essencialmente em vias de acesso. 

 
Tal como já referido, os resíduos resultantes da obra, podem também ter efeitos nocivos nos 
habitats utilizados pelas aves, considerando-se, no entanto, que a probabilidade de ocorrência 
deste impacte é também reduzida. Este impacte caracteriza-se como sendo negativo, pouco 
significativo, de reduzida magnitude, de baixa probabilidade, temporário, reversível, direto e de 
âmbito local. 
(…) 
6.8.4.2.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 
(…) 
6.8.4.2.3.2 Avifauna e Quirópteros  
A nível da avifauna e quirópteros, e de uma forma geral, os impactes identificados para o grupo 
dos anfíbios, répteis e mamíferos são semelhantes, salientando-se que será favorecida a 
presença de espécies oportunistas. 
(…) »(Cfr. AD). 
 

Na “Nota à Comunicação Social nº 56/2019” divulgada pela Agência Portuguesa do 

Ambiente em 30 de setembro de 2019 intitulada “Avaliação de Impacte Ambiental do 

Aeroporto do Montijo e Respectivas Acessibilidades – Proposta de Declaração de Impacte 

Ambiental Favorável Condicionada” consta, por extrato: 

 
«A proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao aeroporto do Montijo e 
respetivas acessibilidades foi hoje emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A DIA é 
favorável condicionada, viabilizando assim o projeto na vertente ambiental. A DIA inclui um 
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pacote de medidas de minimização e compensação ambiental que ascende a cerca de 48 
milhões de euros. 
 
A DIA vem na sequência do parecer, igualmente favorável condicionado, emitido pela Comissão 
de Avaliação composta por dezenas de especialistas e organismos da administração pública. 
A Avaliação de Impacte Ambiental que levou a esta DIA dirimiu três preocupações ambientais 
principais. a saber: 

• avifauna (e seu habitat); 
• ruído; e 
• mobilidade. 

Resultante desta AIA, é imposto um pacote de medidas de minimização e compensação 
ambiental que ascende a cerca de 48 milhões de euros, que se passa a resumir: 
 
Avifauna: foi estimada pelo ICNF a afetação (direta e indireta) de cerca de 2.500 hectares 
utilizados para nidificação e alimentação das diferentes espécies de avifauna que ocorrem no 
estuário do Tejo. Para compensar esta afetação significativa, são impostas medidas como: 

- Áreas de compensação física com a extensão de 1,600ha (incluindo, por exemplo o 
Mouchão da Póvoa); 
- Constituição de um mecanismo financeiro para a gestão da área afetada, a gerir pelo 
ICNF e pago pelo proponente, com um montante inicial de cerca de 7,2 milhões de euros 
e uma contribuição anual na casa dos 200,000 euros; 
- Dinamização do CEMPA-Centro de Estudos para a Migração e Proteção de Aves, 
gerido pelo ICNF. 

(…) 
Foram também estabelecidas várias medidas de compensação ao nível dos sistemas 
ecológicos: 

 Assegurar o suporte financeiro à operacionalização e implementação das medidas de 
compensação ambiental pela sociedade veículo que vier a ser criada, designadamente 
as atividades diretamente conexas com a proteção e conservação das aves selvagens 
(alocação do Mouchão da Póvoa, requalificação do CEMPA bem como das instalações 
de Vale de Frades e Saragoça, outras aquisições de terrenos - salinas, terrenos 
agrícolas, etc., contratos de gestão por perda de rendimento, intervenções de 
requalificação ou recuperação de habitats), através do pagamento de valor mínimo de 
7,2 M€ (sete milhões e duzentos mil euros) aquando da assinatura do contrato de 
concessão, complementado pelo pagamento de uma taxa 4,5€ (quatro euros e 
cinquenta cêntimos) por movimento aéreo, uma vez que os principais impactes no 
Estuário ao nível da avifauna decorrem do ruído causado pelas aeronaves, a atualizar 
numa base anual, por indexação ao índice de preços do consumidor excluindo 
habitação.»(Cfr. AT) 

 
Em sede de procedimento AIA verifica-se que a Comissão de Avaliação analisou o risco 

de colisão das aeronaves com aves, o que fez no âmbito da apreciação do Fator "Sistemas 

Ecológicos", em 5.4.2. "Sistemas ecológicos" (páginas 84 a 112 do Parecer da CA), que inclui 

um ponto intitulado "Risco de Bird strike" nas páginas 106 a 109. (Cfr. AN)  
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A Comissão de Avaliação avaliou ainda os impactes do projeto nas aves no ponto "5.4.2. 

Sistemas Ecológicos", que se refere, à Avifauna e consta das pgs. 93 a 112 do Parecer Final da 

CA, no qual se pode ler que: ―Para além da pesquisa bibliográfica de base, foram realizadas 

contagens de aves aquáticas”, tendo sido "realizadas um total de cinco campanhas de 

contagem”. "Foram elencadas 184 espécies de aves (confirmadas e potenciais) na área de 

estudo alargada e 147 na área de estudo próxima” - (Cfr. AO)  

 

A DIA em relação às aves, contém, entre outras, medidas de minimização n.° 90 e de 

compensação n.° 154 no âmbito do ponto Sistemas Ecológicos - cfr. páginas 11 a 13 da DIA. 

(Cfr. BH)  

 

O EIA Volume III - Anexos Temáticos, contém um Estudo Complementar Avifauna, em 

concreto o Anexo 6.3, acessível através da hiperligação 

http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/anexo 6 eia am voliii sistema e 

cologicos201972719480.pdf. – (cfr. AE). 

 

A Comissão de Avaliação avaliou os impactes do projeto nas aves no ponto "5.4.2. 

Sistemas Ecológicos", que se refere, à Avifauna e consta das pgs. 93 a 112 do Parecer Final da 

CA, no qual se pode ler que:  

―Para além da pesquisa bibliográfica de base, foram realizadas contagens de aves 

aquáticas”, tendo sido "realizadas um total de cinco campanhas de contagem”. "Foram 

elencadas 184 espécies de aves (confirmadas e potenciais) na área de estudo alargada e 147 na 

área de estudo próxima” - (Cfr. AO)  

 

Vejamos então. 

 

A área de intervenção do Aeroporto do Montijo constitui o tema primordial do dissenso 

em causa devido aos significativos impactos ambientais que produz devido à localização 

prevista. 
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Tal como vem descrito no Ponto 4. do RNT, «O Aeroporto do Montijo será implantado 

dentro dos limites da BA6, que se localiza na margem esquerda do rio Tejo, a 25 quilómetros de 

Lisboa, na sua quase totalidade no concelho do Montijo, na União de Freguesias de Montijo e 

Afonsoeiro. Uma pequena área da BA6, a nordeste, fica integrada no concelho de Alcochete, na 

freguesia do Samouco, mas que não será afetada pela construção do Aeroporto.». Sendo que 

«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.» 

 

A nascente, a BA6 confina ainda com as salinas do Samouco, que fazem parte integrante da 

ZPE do Estuário do Tejo. Este espaço resultou de uma medida de compensação ambiental 

associada à construção e à exploração da Ponte Vasco da Gama.  

Na zona sul, a BA6 confina com o esteiro do Montijo, uma área com extensões significativas de 

salinas e de sapais.» 

 

No Ponto 5 do mesmo RNT explicita-se que:«No que respeita à área de implantação 

do Acesso rodoviário à A12, a área de estudo dos acessos interseta áreas de Reserva 

Agrícola Nacional (RAN), em cerca de 23% da área total de intervenção. As áreas afetadas 

correspondentes a cerca de 3,3% da área de RAN do concelho de Alcochete e a cerca de 1,5% 

da área de RAN do concelho do Montijo.» 

 

A Tabela 5.46 esclarece as áreas ocupadas por hectare e percentagem. Apenas 57,09% 

das áreas ocupadas não correspondem a habitats naturais. 

 

Tabela 5.46 – Ocupação e representatividade dos habitats naturais cartografados na área de 
estudo 
 
CÓDIGO EUR 
28 

HABITATS ÁREA OCUPADA 
(Ha) 

PERCENTAGEM 
(%) 

1130+1110 Estuários + Bancos de areia 100,72 4,99 
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permanentemente cobertos por água 
do mar pouco profunda  

1130 + 1110 + 
1140 

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

466,56  23,13 

1130 + 1140 Estuários + Lodaçais e areias a 
descoberto na maré baixa  

20,35  1,01 

1130 + 1140 + 
1320 

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

3,49  0,17 

1210 Vegetação anual das zonas de 
acumulação de detritos da maré  

3,89  0,19 

1320 Prados de Spartina (Spartinion 
maritimae)  

0,04  0,00 

1410 Prados salgados mediterrânicos 
(Juncetalia maritimi)  

1,94  0,10 

1420 + 1430 Matos halófilos mediterrânicos e 
termoatlânticos (Sarcocornetea 
fruticosi) + Matos halonitrófilos 
(PeganoSalsoletea)  

8,88 0,44 

1420 Matos halófilos mediterrânicos e 
termoatlânticos (Sarcocornetea 
fruticosi)  

24,75  1,23 

1430 Matos halonitrófilos (Pegano-
Salsoletea)  

18,42  0,91 

2110 + 2120 Dunas móveis embrionárias + Dunas 
móveis do cordão litoral com 
Ammophila arenaria (“dunas 
brancas”)  

0,19  0,01 

2110 + 2120 + 
2130* 

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

0,13  0,01 

2110 + 2120 + 
2230 + 2130* 

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

0,26 0,01 

2110 + 2230 Dunas móveis embrionárias + Dunas 
com prados da Malcomietalia  

0,59 0,03 

2120 + 2130* Dunas móveis do cordão litoral com 
Ammophila arenaria (“dunas 
brancas”) + Dunas fixas com 
vegetação herbácea  

1,64  0,08 

2130* Dunas fixas com vegetação herbácea  0,19  0,01 

2230 Dunas com prados da Malcomietalia  0,87  0,04 

2260 Dunas com vegetação esclerófila da 157,69  7,82 
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Cisto-Lavanduetalia  

2260 + 2230 Dunas com vegetação esclerófila da 
Cisto-Lavanduetalia + Dunas com 
prados da Malcomietalia  

50,30  2,49 

5330 Matos termomediterrânicos pré-
desérticos  

1,31  0,06 

5330 + 2260 Matos termomediterrânicos pré-
desérticos + Dunas com vegetação 
esclerófila da Cisto-Lavanduetalia  

0,42  0,02 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de 
ervas altas da Molinion-
Holoschoenion  

2,83  0,14 

Áreas sem 
habitats Naturais 

 1151,52 57,09 

 Total 2016,98 100,00 

 

É devido ao local proposto no Estudo de Impacte Ambiental /EIA) submetido ao 

procedimento Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) junto da Agência Portuguesa do Ambiente 

APA, I.P que foi objeto da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável, condicionada cuja 

suspensão vem pedida que foram identificados os impactos amplamente descritos nos vários 

fatores ambientais estudados, designadamente, nas populações em termos de impactos do ruído 

e da qualidade do ar na saúde humana, na fauna (aves), na flora (habitats), na extensão da Pista 

sobre o Estuário em 300 metros, na questão da sismicidade e de eventual tsunami. 

 

A caraterização do local apresentada quanto aos ―Sistemas Ecológicos‖ é a seguinte: 

«A localização de implantação do Aeroporto do Montijo insere-se numa região onde estão presentes 
diversas Áreas Classificadas e outras áreas sensíveis que conferem um elevado valor ecológico do 
território. O Projeto do Aeroporto do Montijo apresenta uma sobreposição tangencial com o Sítio de 
Interesse Comunitário (SIC) do Estuário do Tejo, sendo que o desvio do caminho a norte da Pista 01/19, 
necessário para a sua extensão, se sobrepõe marginalmente com a Zona de Proteção Especial (ZPE) do 
Estuário do Tejo. O perímetro da BA6 encontra-se a cerca de 6 quilómetros da Reserva Natural do 
Estuário do Tejo (RNET). 

 

E a caraterização do local quanto à «Flora e Vegetação», a seguinte 

CARACTERIZAÇÃO LOCAL 
«Na área estudada foi confirmada a presença de 260 espécies vegetais na área de estudo, das quais 
nove são endemismos (espécies próprias de uma determinada região) ibéricos e três são endemismos 
lusitânicos. Duas das espécies endémicas identificadas estão protegidas pela legislação nacional e 
comunitária, às quais se juntam outras quatro espécies, não endémicas, também protegidas pela mesma 
legislação. Foram identificados 15 habitats naturais, um dos quais prioritário (Dunas fixas com vegetação 
herbácea, o qual não será afetado), na maioria dos casos habitats estuarinos. Dos 15 habitats 
identificados, 9 são diretamente afetados pela implementação do Projeto do Aeroporto do Montijo e 3 são 
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afetados pela construção do novo Acesso. Tal como no caso das espécies protegidas, os habitats 
localizam-se, quase na totalidade da sua extensão, nas margens costeiras da península da BA6.» 

 

Os IMPACTES NEGATIVOS NA FASE DE CONSTRUÇÃO: 

«Os principais impactes identificados na fase de construção encontram-se relacionados com  
 
a) eliminação, perda e fragmentação de habitats;  
 
b) perda de espécimes florísticos, por abate, arranque ou pisoteio e danificação de exemplares arbóreos 
e arbustivos, por descuido ou negligência; e  
 
c) potenciação da propagação de espécies exóticas.  
 
Dada a sensibilidade dos habitats afetados e a sua extensão, prevê-se que as ações construtivas 
associadas ao Aeroporto do Montijo e respetivos Acessos, tenham um impacte negativo e pouco 
significativo a significativo, sobre os habitats identificados. » 

 

Ou seja, verifica-se a afetação de doze dos quinze habitats identificados no EIA situação  

considerada como impacte negativo e pouco significativo a significativo. 

 

Quanto, aos IMPACTES NEGATIVOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO: 

 
«Na fase de exploração, não se espera a ocorrência de impactes relevantes sobre os habitats na área de 

incidência do Aeroporto do Montijo e respetivos Acessos, pois tanto a área do Aeroporto, como a Área de 
Acesso principal, será vedada, evitando assim e a perda de espécimes florísticos por pisoteio ou 
danificação acidental de exemplares arbóreos e arbustivos.» 

 

Assim, não foram considerados impactes negativos na fase de exploração. O que 

significa que, fica totalmente em aberto a questão decorrente da viabilidade posterior dos 

«Sistemas ecológicos» depois da fragmentação de doze dos quinze habitats pela construção do 

aeroporto e do acesso e da aptidão dos habitats fragmentados para assegurar a continuidade 

dos sistemas ecológicos que integram. Sendo certo que, tal não ocorrerá nas zonas construídas.  

 

Por sua vez, a caracterização do local no que respeita à «Fauna» é: 

«A caracterização efetuada para a fauna permitiu elencar um número bastante elevado de espécies para 
a área de estudo, totalizando 260 espécies. Das espécies identificadas, 45 aves apresentam estatuto de 
proteção, tal como outros 19 vertebrados, pertencentes a outras Classes. As aves aquáticas assumem 
uma grande relevância na totalidade das espécies detetadas, dada a sua diversidade e número de 
espécies com estatuto de proteção. A zona da BA6 evidencia uma taxa de movimentos de aves muito 
significativa, indiciando que esta é uma zona de passagem bastante utilizada no contexto do estuário, 
nomeadamente para aves aquáticas.» 
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Os IMPACTES NEGATIVOS NA FASE DE CONSTRUÇÃO: 

«Os principais impactes expectáveis durante a fase de construção do Aeroporto do Montijo sobre a 
fauna terreste resultarão essencialmente em:  
 
a) alterações comportamentais das espécies;  
b) perturbações humanas do meio;  
c) destruição, degradação e fragmentação de habitats;  
d) destruição de locais de refúgio;  
e) fragmentação das populações dotadas de menor mobilidade  
f) mortalidade por atropelamento e esmagamento. » 

 

No que respeita a «aves e os quirópteros poderão ser afetados de forma negativa e 

significativa durante a fase de construção, pela perturbação associada à presença de pessoas e 

máquinas. De salientar que nestes grupos foi identificado um significativo número de espécies legalmente 

protegidas na área de intervenção 

 

Quanto, aos IMPACTES NEGATIVOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO: 

«Na fase de exploração as alterações comportamentais para os vários grupos deverão agravar-se, uma 
vez que há maior mobilidade de pessoas, veículos e aeronaves.  
No entanto, os impactes mais importantes nesta fase são para as aves, e decorrem da circulação de 
aeronaves sobre o Estuário do Tejo, em especial para norte, e que irá causar uma elevada perturbação 
ao nível do ruído nos habitats de alimentação e refúgio para este grupo. Estes impactes são mesmo 
considerados como os mais significativos do Projeto.  
 
No entanto, uma vez que está em causa a afetação de habitats de refúgio/alimentação de várias espécies 
importantes, é proposto um conjunto de medidas de compensação/mitigação que visa a beneficiação de 
habitats. Este conjunto de medidas permite reduzir a significância do impacte identificado.  
 
Outro impacte a ter em conta prende-se com a mortalidade de aves por colisão com aeronaves (bird 
strike). Foi no entanto possível concluir, através dos estudos realizados que, para o elenco estudado, 
nenhuma das espécies terá as suas populações afetadas de forma importante pela mortalidade imposta 
por bird strike.» 
 

Ainda relativamente à caracterização do local, atente-se no «Uso do Solo e 

Ordenamento do Território» 

A área envolvente ao local de implantação do Aeroporto do Montijo e respetivos Acessos tem um 
carácter predominantemente suburbano, com ocupação do solo diversa: infraestruturas aeroportuárias e 
militares, áreas de indústria e logística, tecido urbano denso e disperso, áreas agrícolas e florestais e, 
finalmente, o rio Tejo, praias, sapais e zonas intermarés.  
 
A área do futuro Aeroporto é atualmente uma base aérea militar com uso florestal na sua envolvente. A 
faixa de território onde se prevê a criação dos acessos ao futuro Aeroporto é uma zona de características 
rurais de proximidade a núcleos urbanos, caracterizada pela presença de áreas exploradas para 
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produção agrícola, mas também pequenas parcelas com agricultura para consumo próprio, associada a 
habitação e a pequenas unidades de serviços e de pequena indústria. 

 

Os IMPACTES previstos: 

Os impactes decorrentes da construção do Aeroporto do Montijo e respetivos acessos traduzem-se, 
fundamentalmente,  
 
a) na articulação do projeto com as várias figuras de ordenamento do território, nomeadamente o 
contributo do Projeto para a concretização dos planos e programas analisados, ou a alteração aos planos 
na classificação e qualificação do solo, que o Projeto implicará; b) na afetação de áreas com servidões e 
restrições de uso incompatíveis com a nova utilização prevista; e c) na alteração no uso atual do solo na 
área de implantação do mesmo, com a transformação de áreas florestais e naturais, em áreas 
artificializadas de caráter urbano.  
 
No que respeita a planos e programas nacionais e regionais, a implementação do Aeroporto do Montijo, 
potencia o aumento de capacidade para movimentação de passageiros e aeronaves no corredor da 
fachada atlântica e contribui para o aumento de acessibilidades aéreas, indo de encontro às estratégias 
definidas nesses planos, para o reforço da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Desta forma, o 
projeto terá um impacte positivo na concretização dos objetivos destes planos. 
 
Relativamente ao estabelecido nos PDM do Montijo e Alcochete, a criação do Aeroporto do Montijo vai 
implicar a reclassificação das áreas afetadas pelas infraestruturas a criar, no âmbito da revisão destes 
PDM, tal como acontecerá com Acesso à A12, cuja implantação afeta espaços agrícolas, florestais, 
espaços urbanos e a espaços afetos a instalações de interesse público. Essa reclassificação traduz-se 
num impacte negativo e pouco significativo.  
 
No que respeita a Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública, a área do futuro 
Aeroporto está classificada como espaço militar; sobrepõe-se ainda a áreas da Rede Natura 2000 - SIC e 
a ZPE Estuário do Tejo – e a áreas classificadas em Reserva Ecológica Nacional (REN). O impacte 
considera-se assim negativo e muito significativo. São ainda afetadas áreas de Domínio Público Hídrico, 
sob jurisdição da Administração do Porto de Lisboa.  
 
A área onde se prevê a construção dos novos acessos ao Aeroporto do Montijo sobrepõe-se a áreas 
de REN e RAN, resultando assim num impacte muito significativo, mas minimizado através da obtenção 
de autorização por parte das entidades competentes.  
 
Ainda ao nível das Condicionantes, destaca-se a afetação dos perímetros de proteção alargada de 
captações para abastecimento público, cujo atravessamento é interdito para transportes de 
hidrocarbonetos. No caso das captações públicas de Alcochete (CBR2 e FR2), pelo Troço Comum das 
duas Soluções de Traçado, o impacte poderá no entanto ser anulado, pois está prevista a relocalização 
destas captações, sendo sempre garantido o abastecimento de água às populações.  
 
Já o atravessamento do perímetro de proteção alargada da captação F26 no concelho do Montijo, apenas 
pelo nó de ligação com a A12 da Solução Base, é nesta fase impossível de minimizar, face à 
impossibilidade de relocalização desta captação muito importante para o concelho.  
 
A atratividade que o Aeroporto do Montijo terá para a população e para as empresas, alterando as 
dinâmicas urbanísticas e territoriais, representa um impacte positivo significativo nos concelhos 
envolventes ao Projeto. Através da análise realizada prevê-se que a capacidade de acolhimento prevista 
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em Plano Diretor Municipal (PDM), para os concelhos de Alcochete, Moita e Montijo (apenas a parte 
ocidental) seja suficiente para responder a esta procura, concluindo-se que a exploração do Aeroporto 
do Montijo e as atividades consequentemente induzidas permitirão uma utilização mais completa da 
capacidade urbanística existente, sem implicar a sua alteração.  
 (…) 

 

No EIA Volume II - Relatório Síntese A, desde logo na definição do seu âmbito, refere 

que: 

«(…) 
Importa evidenciar que a área da BA6 se sobrepõe, ainda que marginalmente, a norte e a poente 
com a ZPE - Zona de Proteção Especial Estuário do Tejo (PTZPE0010), ao abrigo da Diretiva 
Aves, e sobrepõe-se, em reduzida extensão, também nos limites, norte e poente, ao Sítio de 
Importância Comunitária (SIC) do Estuário do Tejo (PTCON0009) da Lista Nacional de Sítios (ao 
abrigo da Diretiva Habitats). A área da BA6 dista ainda cerca de 6 km da Reserva Natural do 
Estuário do Tejo (RNET), a qual se implanta também a norte. O Desenho n.º 1.1, constante do 
Volume IV - Anexo Cartográfico apresenta a delimitação das áreas sensíveis mencionadas e a 
sua implantação relativamente à área da BA6. 
 
Importa ainda referir que, a Área de Intervenção do Projeto, onde se inclui o desvio do 
caminho a norte da Pista, ação necessária para permitir a extensão da mesma em 90 m, se 
sobrepõe também, marginalmente, à ZPE, mas os limites do Aeroporto do Montijo encontram-se 
fora desta área protegida, afetando apenas em reduzida extensão o SIC.  
 
As Áreas Classificadas identificadas integram o Sistema Nacional de Áreas Classificadas 
(SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, e alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, sendo o SNAC constituído pela Rede Nacional de 
Áreas Protegidas (RNAP), pelas Áreas Classificadas que integram a Rede Natura 2000 e pelas 
demais Áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado 
Português.  
 
Pelas razões expostas, o estudo da avifauna e da conservação e biodiversidade assume, a par 
do estudo do risco relativo de colisão de aeronaves com aves, uma especial importância, 
surgindo estes como aspetos de maior importância a merecer uma atenção particular.  
 
E na parte «4.2.2. ÁREAS SENSÍVEIS  

A BA6, localização prevista para o Aeroporto do Montijo: 
 

• Situa-se a cerca de 6 km a sul (em linha reta) da Reserva Natural do Estuário do Tejo 
(RNET, criada pelo Decreto-Lei n.º 565/76, de 19 de julho e com Plano de Ordenamento 
publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 177/2008, de 24 de novembro); 
 
• Sobrepõe-se em pequena extensão, ao Sítio de Importância Comunitária (SIC) do 
Estuário do Tejo (PTCON0009, Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 
156-A/2013, de 8 de novembro); 
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• Sobrepõe-se marginalmente, nos seus limites, norte e poente, com a Zona de Proteção 
Especial (ZPE) do Estuário do Tejo (PTZPE0010, Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 
na sua redação mais atual).  

 
No Desenho n.º 1.1, do Volume IV - Anexo Cartográfico, e na Figura 1.1 é possível visualizar o 
enquadramento geográfico do Projeto relativamente às áreas sensíveis presentes.  
 
Importa referir que a Área de Intervenção do Projeto, tal como a área da BA6, se sobrepõem em 
pequena extensão ao SIC e marginalmente à ZPE. Já os limites do futuro Aeroporto do Montijo 
confinam apenas com a ZPE, sobrepondo-se em reduzida extensão ao SIC (ver Desenho n.º 
4.1, do Anexo Cartográfico).  
 
A Área de Intervenção do Projeto para além dos limites do Aeroporto contempla também o 
desvio do caminho a norte da Pista 01/19, ação necessária para a extensão em 90 m da mesma. 
 
A nascente, a BA6 confina ainda com as salinas do Samouco, que fazem parte integrante da 
ZPE do Estuário do Tejo. A integração das salinas do Samouco na ZPE resultou da medida de 
compensação ambiental associada à construção e à exploração da Ponte Vasco da Gama. 
Neste âmbito, foram expropriados 360 ha de salinas com o objetivo de criar uma área de 
conservação.  
 
Na zona sul, a BA6 confina com o esteiro do Montijo, uma área com extensões significativas de 
complexos salinas e de sapal.  
 
O Estuário do Tejo está também classificado como Zona Húmida com interesse internacional 
para as aves aquáticas (área 3PT007, de acordo com a Convenção de Ramsar, Decreto n.º 
101/80, de 9 de outubro).  
 
De referir, ainda, a classificação do Estuário do Tejo como IBA (Important Bird Area) - Zona 
Importante para as Aves - designada pela BirdLife International (Heath & Evans, 2000): IBA 
Estuário do Tejo (PT021).  
 
De salientar que os futuros sobrevoos para norte, correspondentes à descolagem das aeronaves 
da Pista 01 e aproximação à Pista 19, farão o atravessamento da ZPE e SIC anteriormente 
referidas. 
(…)» (Cfr. U)  
 

Mais se refere que. 
 
«Relativamente à área da BA6, as Áreas Classificadas do Estuário do Tejo são atualmente 
também sobrevoadas por aeronaves militares que a utilizam, possuindo estas aeronaves uma 
tipologia e padrão de voo diferentes das aeronaves civis.  
 
Atendendo a que o Projeto prevê a extensão da Pista 01/19 da BA6 para norte em 90 m e para 
sul, em 300 m a contar da cabeceira da Pista 01, afetando já a zona húmida a sul, será 
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importante a avaliação da importância ecológica dessa zona no âmbito da ecologia aquática. A 
solução construtiva será também importante no sentido de reduzir a perturbação do meio.  
 
Assume ainda grande relevância o facto de a sul da BA6, no enfiamento da Pista 01/19, e 
distando desta cerca de 3 km, se localizar uma área urbana consolidada de elevada densidade, 
correspondendo a diversas freguesias do concelho da Moita e do Barreiro, e que passarão a ser 
sobrevoadas pelas aeronaves civis que aterrarem na Pista 01 e descolarem da Pista 19 do 
Aeroporto do Montijo. Assumem por esta razão particular relevância os fatores ambientais 
ambiente sonoro e saúde humana.» 
 

Dos inúmeros impactes significativos e negativos que a simples leitura do EIA elucida e 

não obstante a apreciação efetuada pela CA, ressaltam, os seguintes: 

 

- A importância do Estuário do Tejo como a zona húmida mais importante de Portugal e 

uma das mais importantes da Europa; 

- A importância deste Estuário para as aves, a nível europeu que foi reconhecida através 

da designação da ZPE Estuário do Tejo (PTZPE0010, Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na 

sua redação mais atual); 

- O Estuário do Tejo foi classificado como zona húmida de importância internacional pela 

Convenção de Ramsar e reveste-se também de grande importância para a avifauna aquática 

migradora durante as épocas de migração, estimando-se que nalguns anos possam ultrapassar 

os 120 000 efetivos (http://www.icnf.pt/portal/ap/r-nat/rnet/fauna).  

- Verifica-se a afetação de doze dos quinze habitats identificados no EIA o que é 

considerado um impacte negativo e pouco significativo a significativo. 

- Tanto as áreas de alimentação intertidais como os refúgios de preia-mar consistem em 

habitats ameaçados pela presença humana, dado localizarem-se, tanto no caso do Estuário do 

Tejo, como na generalidade da Europa e mesmo do globo, em áreas densamente urbanizadas e 

utilizadas em diversas atividades, tais como industriais, portuárias, etc. (e.g. Moreira, 1999, Rosa 

et al., 2003, Dias et al., 2006, Catry et al., 2011).  

- No caso dos refúgios de preia-mar, à ameaça sobre o habitat soma-se a sua escassez 

no Estuário do Tejo, fator que constitui uma séria ameaça à conservação destas espécies (Dias 

et al., 2006, Catry et al., 2011) e que se estima ter uma influência importante na diminuição de 

efetivos registada no Estuário do Tejo nos últimos anos (Catry et al., 2011).  
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- Não é possível quantificar a significância dos movimentos registados na área da BA6 

para as espécies mais relevantes em termos de conservação, face à globalidade do Estuário, 

pois não existem estimativas a nível do Estuário com as quais possam ser comparados e porque 

os dados do radar disponíveis se referem, à data, ao total de aves.  

- O resumo apresentado em termos de resultados deverá ser tido em conta com cautela, 

uma vez que se baseou numa amostragem de 3 meses, estando forçosamente os grupos de 

espécies presentes e respetivos movimentos associados, relacionados com o período fenológico 

em que decorreu o estudo. 

 
Dos dados constantes do EIA pode-se concluir, sem carecer de uma apreciação e 

indagação exaustivas que a construção e depois a exploração do aeroporto, na medida em que 

vai afetar aves migratórias, para além do impacto local, apresenta impacto europeu e 

internacional e, acima de tudo, verifica-se a falta de estudos sobre o Estuário, sendo que o 

estudo efetuado referente às aves, assume-se, como incompleto, o que impossibilita sequer 

projetar os efeitos negativos do projeto, na fase de construção e nos sequentes 50 anos de 

duração prevista para a exploração da infraestrutura. 

 

Ou seja, trata-se de um projeto com impactes negativos cuja globalidade se desconhece, 

num local de relevante importância em termos ambientais, reconhecido pela lei nacional, 

comunitária e internacional, único e irrepetível em Portugal e aos níveis europeu e internacional, 

no qual prevê-se uma construção, sendo o prazo de exploração da infraestrutura com a duração 

de 50 anos. 

 

Acresce que se desconhece o plano de desativação, ao contrário do legalmente 

estabelecido no Ponto 8 do Anexo V, porquanto é assumido que: «No que respeita a esta fase não 

se antecipa proceder à desativação do Aeroporto do Montijo findo o horizonte do projeto considerando 

(2062), pelo que não se procedeu à avaliação dos impactes ambientais desta fase do Projeto.»,. 

 

Omite-se ainda, entre muitos outros aspetos, o previsto no ponto 3. do mesmo Anexo V, 

ou seja, para além da descrição do estado atual do local “o esboço da sua provável evolução, 

caso o projecto não seja executado”. 
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De igual modo as medidas de minimização e de compensação também elas não se 

afigura serem suscetíveis de obviar aos impactes significativos (os identificados, pelo menos a 

destruição da área de 42,91% de habitats naturais) e os demais que não foram identificados. 

(cfr. O e R). 

 

O local proposto foi escolhido, com acordo prévio entre o Concedente (Estado) e a 

Concessionária (ANA, SA), invocando-se uma situação de urgência, (que supervenientemente 

face à Pandemia deixou de se verificar) pela proximidade e complementaridade com o aeroporto 

de Lisboa.  

 

A escolha do local na Base Aérea do Montijo descura de modo evidente e manifesto os 

impactos ambientais, quer na fase de construção, quer na fase de exploração, nas áreas 

sensíveis legalmente protegidas, de importância nacional, comunitária e internacional, impactos 

esses que são, designadamente, a vasta destruição no local, na fase da construção e a sua 

afetação irremediavel no futuro durante os cinquenta anos da fase de exploração, sem qualquer 

possibilidade de reconstituição in natura, desde que comece a fase de construção. 

 

Sendo a dimensão, uso e quantitivo dos movimentos esperados na extensão do 

aeroporto incomparável com a da atual Base Aérea do Montijo que convive no local com as 

zonas e espécies protegidas há largos anos, sem danos ambientais conhecidos. 

 

O local escolhido com as implicações que apresenta em áreas sensíveis e legalmente 

protegidas, contraria a legislação ambiental invocada relevando ainda a violação manifesta do 

Decreto-Lei nº 140/99, porquanto o EIA apresentado, apenas poderia fundamentar, naquele 

local, uma DIA desfavorável, de acordo com as leis de proteção dos locais, áreas protegidas, 

aves e habitats e o princípio da prevenção e da precaução. As 200 condicionantes exigidas, para 

remediar a situação, apenas demonstram a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de 

cumprimento dos objetivos de proteção e conservação ambiental que devem ser prosseguidos 

pela Autoridade de AIA de cada Estado-Membro, como adiante melhor se explicitará. 
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Verifica-se pois, o incumprimento dos objetivos da AIA, previstos no artigo 5º, al. a) e b) 

do RJAIA, porquanto o procedimento AIA deve assegurar uma decisão sobre a viabilidade 

ambiental do projeto, viabilidade ambiental que no caso concreto e pelo que antecede, afigura-

se-nos evidente não acontecer. 

 

B - Dos fatores ambientais apreciados no EIA, na proposta DIA e na DIA 

 

Do probatório resulta que. 

 

No Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), é feita menção 

aos fatores ambientais analisados. 

«O EIA analisou os seguintes Fatores Ambientais, para além de ter incluído uma Análise de 
Riscos do Projeto:  

I. Clima,  
II. Geologia e Geomorfologia,  
III. Solos e Capacidade de Uso do Solo,  
IV. Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos,  
V. Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos,  
VI. Sistemas Ecológicos (Flora e Vegetação, Fauna e Ecologia Aquática),  
VII. Uso do Solo e Ordenamento do Território,  
VIII. Paisagem,  
IX. Acessibilidades e Transportes,  
X. Ambiente Sonoro,  
XI. Qualidade do Ar Ambiente e Emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE),  
XII. Socioeconomia,  
XIII. Saúde Humana (Qualidade do Ar e Ruído),  
XIV. Património Cultural, 
XV. Alterações Climáticas.» (cfr. I). 

 

Mais consta na página 10 do EIA Volume II - Relatório Síntese A. que: 

«1.7. METODOLOGIA GERAL E ESTRUTURA DO EIA  
 
1.7.1. METODOLOGIA GERAL  
 
A metodologia do EIA foi definida com base no estipulado no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua última redação. Relativamente ao conteúdo específico do EIA, atendeu-se ao definido no 
Anexo V do referido diploma e às Normas Técnicas para a Elaboração de Estudos de Impacte Ambiental 
e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução – Projetos não abrangidos pelas 
Portarias n.º 398/2015 e n.º 399/2015, de 5 de novembro (Documento n.º 01/2016/GPF, aprovado em 
dezembro de 2015) emitidas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Para além dos requisitos 
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legais e normativos, foram tidos em conta outros documentos orientadores emitidos pela APA e 
disponíveis na respetiva página da Internet, designadamente: 
• Critérios para a Fase de Conformidade em AIA; 
• Critérios de Boa Prática para Resumos Não Técnicos; 
• Medidas de Minimização Gerais para a Fase de Construção.  
 
Os requisitos de conteúdo constantes da legislação de impacte ambiental em vigor foram criteriosamente 
seguidos para o presente Relatório, identificando-se, para além das medidas minimizadoras ou 
mitigadoras dos impactes negativos potencialmente significativos, as medidas do âmbito da 
monitorização ambiental que garantirão o adequado enquadramento ambiental do Projeto e a sua pós-
avaliação, nos casos em que se julgue necessário.  
 
Um dos aspetos relevantes para o estabelecimento de um referencial técnico adequado como suporte à 
metodologia geral e específica de um EIA, nos diferentes domínios de análise, diz respeito à definição do 
âmbito do Estudo. De facto, uma boa definição do âmbito do EIA deve identificar, de uma forma simples, 
objetiva e operacional, o grau diferenciado de desenvolvimento das diversas matérias (fatores 
ambientais) a analisar, função da importância potencial dos impactes esperados, o que traduz a 
significância dos mesmos. 

Pág. 10» (cfr. P) 
 

A Requerente, discorda do afirmado na pg. 10 do EIA Volume II - Relatório Síntese A. 

e põe em causa a conformidade do EIA com a legislação ambiental aplicável.  

 

Dos factos indiciariamente provados levados ao probatório resulta que foram 

considerados os fatores indicados no RNT.  

 

Questão distinta, porém, é a da apreciação da sua suficiência, completude e adequação 

do EIA à prolação da DIA favorável condicionada, sendo essa a controvérsia que a Requerente 

apresenta nos autos. 

 

Em consequência, há que enunciar, o que consta da documentação subjacente à DIA 

impugnada, em relação a cada um dos fatores ambientais indicados pela Requerente. 

 

B.1 - Das alterações climáticas e aumento do nível do mar. 

 

A Requerente alega que não foram tidos em conta fatores, tais como, a emergência das 

alterações climáticas e o aumento do nível das águas do mar, nem o respetivo impacto na 
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exploração do aeroporto. Mais alega que não foi tido em conta o aumento significativo das 

emissões de gases com efeitos de estufa, que induz o aquecimento planetário. 

 

As Entidades Requeridas e a Contrainteressada vieram dizer que: 

- No EIA submetido (particularmente Vol. II, parte C, capítulo 6.17, pp. 662 e seguintes) 

decorre expressamente que foi efetuada uma análise sobre as alterações climáticas e nível do 

mar, e bem assim alterações de temperatura, alterações de precipitação, alterações no regime 

dos ventos e eventos externos); 

- Preocupação que também foi vertida na DIA, que prevê por um lado como descritor da 

avaliação efetuada as alterações climáticas (p.16 da DIA) e bem assim, recomenda a elaboração 

de um Plano de Adaptação às Alterações Climáticas do Aeroporto do Montijo, com o intuito de se 

prever e equacionar medidas que minimizem o impacto previsto (p. 53 da DIA). 

 

Do probatório resulta que: 

 

Na definição do âmbito do EIA foram enunciados os Fatores Ambientais estudados, 

designadamente, o referente às alterações climáticas e ao aumento do nível das águas do mar, 

na pg. 5 a 9 do EIA Volume II - Relatório Síntese A, como se transcreve: 

«(…) 
Tendo em conta o tipo de projeto em causa e as características gerais da sua área de implantação, e 
respeitando a ordem pela qual cada fator ambiental é apresentado no EIA foi considerado o seguinte 
âmbito para o Estudo de Impacte Ambiental: 
 

 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. A caracterização climática no que diz respeito aos nevoeiros é 
importante para a segurança aeronáutica, no entanto, ambas as pistas do Aeroporto do Montijo 
(Pista 01 e Pista 19) vão estar dotadas de instrumentos para permitir operações de aterragem 
em condições de pouca ou nula visibilidade; 

(…) 

 Alterações Climáticas, é considerado um fator ambiental de maior significância, dado que a 
implantação e operação do Aeroporto do Montijo será geradora de Gases com Efeito de Estufa 
(GEE) até ao horizonte temporal de análise, originados pelo tráfego aéreo previsto; pelas 
atividades de suporte ao serviço prestado, que inclui os edifícios e toda a atividade aeroportuária 
em terra; e ainda pelo tráfego decorrente das opções de mobilidade que asseguram a chegada 
dos passageiros dos principais polos de origem ao Aeroporto, bem como a saída dos 
passageiros do Aeroporto até aos principais destinos. No contexto da mitigação climática, 
pretende-se reduzir as emissões de GEE para a atmosfera. Portugal ratificou o Acordo de Paris 
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e assumiu a expetativa de uma economia neutra em carbono em 2050 (Roteiro para a 
Neutralidade Carbónica para 2050), a nível nacional, pelo que o Projeto deverá tentar minimizar, 
no possível, a emissão de GEE. No EIA são estimados os GEE associados às várias atividades 
do Aeroporto do Montijo tendo por base as emissões geradas pelo Projeto em avaliação. Para 
fazer face ao problema das alterações climáticas há ainda que considerar a componente da 
adaptação. Enquanto a mitigação é o processo que visa reduzir a emissão de GEE para a 
atmosfera, a adaptação é o processo que procura minimizar os efeitos negativos dos impactes 
das alterações climáticas nos sistemas biofísicos e socioeconómicos. Pela sua localização e 
características, considera-se que as principais vulnerabilidades climáticas se poderão prender 
com a subida do nível médio da água do mar, e com o aumento da temperatura do ar e a 
ocorrência de ondas de calor. No presente EIA estes aspetos encontram-se 
considerados/analisados na perspetiva dos riscos induzidos pelas alterações climáticas - 
impactes sobre as infraestruturas aeroportuárias e operações aeroportuárias. 

 

Pág. 5-9 » (cfr. P) 
 

No EIA Volume II - Relatório Síntese B, os impactes decorrentes das alterações 

climáticas e do aumento no nível das águas do mar no projeto foram avaliados, nele se 

fazendo menção a: 

«(…) 
5.16 EMISSÃO DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  
5.16.1 INTRODUÇÃO  
 
A consideração das Alterações Climáticas no quadro da avaliação de impacte ambiental do Aeroporto do 
Montijo deve ser reconhecida como fundamental, quer face à evolução do conhecimento sobre a 
mudança climática global94, quer em relação à significância que o tema da adaptação do setor da 
aviação civil às alterações climáticas futuras tem vindo a despertar, em particular no que respeita à 
resiliência das infraestruturas, operações e serviços aeroportuários ao aquecimento global, à subida do 
nível médio do mar e a eventos climáticos extremos mais intensos e frequentes (…)»  pg. 687 a 720 do 

EIA Volume II - Relatório Síntese B;» (cfr. Q) 
 

No EIA Vol III do EIA ―Anexos temáticos‖, o Anexo 15 - critérios de avaliação de 

impactes, prevê os critérios aplicáveis a cada um dos Fatores Ambientais estudados, e no que 

respeita aos critérios previstos para proceder à avaliação do fator ―Gases com efeito estufa‖ 

(GEE), na perspetiva do seu impacte ambiental no tema das ―alterações climáticas‖ foi previsto 

que:«(…) 

GASES COM EFEITO ESTUFA 
 

PARÂMETRO CLASSIFICAÇÃO 
DOS  

IMPACTES 

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Natureza Negativo 
Positivo 

Um impacte positivo decorre de uma ação direta ou indireta, que 
promove a redução ou eliminação de emissão de GEE.  
Um impacte negativo ou prejudicial decorre de uma ação direta 
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ou indireta, que promove o aumento de emissão de GEE. 

Significância Muito 
Significativos 
Significativos 
Pouco 
Significativos 

A significância do impacte depende da relevância que as ações 
previstas com o projeto promovam em termos de emissão de 
GEE, face ao verificado atualmente em termos nacionais. 
Os impactes são muito significativos se as ações previstas com 
o projeto promoverem emissões consideráveis de GEE face ao 
valor típico nacional (acima dos 50%).  
São significativos se com o projeto ocorrer uma emissão de 
GEE, que corresponda a cerca de 50% das emissões nacionais 
verificadas atualmente. 
São pouco significativos se as ações previstas com o projeto 
não promoverem emissão de GEE ou se a emissão de GEE 
corresponder a menos de 50% das emissões nacionais. 

Magnitude Elevada 
Média 
Reduzida 

A magnitude do impacte depende da ordem de grandeza da 
diferença entre as emissões de GEE inventaridas após o projeto e 
as emissões de GEE inventaridas sem o projeto, tendo em 
consideração as fontes representativas do local em estudo e os 
concelhos afetados. A magnitude é elevada caso se determine um 
aumento considerável (acima dos 50%)das emissões de GEE. É 
média se ocorrer um aumento das emissões de GEE (entre os 
30% e os 50%). A magnitude é reduzida se as emissões de GEE 
com o projeto forem reduzidas (inferiores a 30% face ao atual). 

Probabilidade Certo 
Provável 
Incertos 

(…) 
As características específicas do empreendimento conjugadas 
com a possibilidade do estabelecimento de relações dose-efeito 
unânimes fazem com que os impactes no descritor alterações 
climáticas sejam prováveis. 

Duração TemporáriA 
Permamente 

A duração do impacte, ou seja, do efeito induzido pela ação 
impactante nos recetores sensíveis pode ser temporária ou 
permanente.  
Considera-se, usualmente, no descritor alterações climáticas, que 
o impacte na fase de construção é temporário e na fase de 
exploração é permanente 

Início  
 

Imediato 
Médio Prazo 
Longo Prazo 

O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o 
intervalo de tempo que decorre entre a ação que provoca o 
impacte e o impacte propriamente dito.  
Considera-se, normalmente, que no descritor os impactes são a 
médio/longo prazo. 

Reversibilidade Reversível 
Irreversível 

O impacte é reversível se os respetivos efeitos se anularem a 
curto, médio ou longo prazo. É irreversível se esses efeitos 
permanecerem por tempo indeterminado.  
Ao nível do descritor alterações climáticas o impacte é, 
normalmente, reversível. 

Incidência Direto 
Indireto 

(…) 

Dimensão 
espacial 

Local 
Regional 
Nacional 

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma 
expressão apenas a nível local. É regional se esses efeitos se 
fazem sentir a uma escala regional. É nacional se esses efeitos 
possuem uma expressão espacial a nível nacional.  
Tendo em conta o efeito da emissão de GEE, na problemática 
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alterações climáticas, considera-se que os impactes são 
nacionais. 

(cfr. N). 

 

No EIA Volume II - Relatório Síntese C – Impactes, Medidas de Minimização, 

Monitorização e Conclusões (955 páginas), julho 2019 – versão 3, foram analisados os 

impactes do projeto nos seguintes fatores: 

«(…) 

6.17 EMISSÃO DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA, ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E 
IMPACTES SOBRE AS INFRAESTRUTURAS E OPERAÇÕES AEROPORTUÁRIAS (cfr. 
pg. 662 e seguintes) 

 
6.17.1 EMISSÃO DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA 
(…) 
6.17.1.3.1 SÍNTESE  
(…) 

Analisando as emissões de GEE inerentes às fontes associadas/afetadas pelo Aeroporto do Montijo, 
verifica-se que o transporte rodoviário das principais vias afetadas pelo projeto gera emissões mais 
significativas que as restantes fontes associadas (tráfego aéreo e tráfego fluvial), com impacte negativo 
para a economia neutra em carbono, como se perspetiva. Ao nível do tráfego fluvial, é expectável uma 
redução das emissões determinadas, tendo em conta a atualização da frota, para embarcações elétricas 
e/ou híbridas, com menores emissões associadas. Considerando todas as fontes contempladas no 
estudo, verifica-se que o tráfego rodoviário das vias externas ao projeto, corresponde à fonte com 
maiores emissões de CO2 equivalente. Em termos de consumos energéticos, tendo em conta os valores 
previstos, verifica-se que o Terminal e o Lado Ar correspondem às áreas operacionais do Aeroporto do 
Montijo, tendo em conta os três anos em análise, com maiores consumos e, consequentemente, com 
maiores emissões de GEE. Por outro lado, o Lado Terra corresponde à área operacional com menores 
consumos e, consequentemente com menores emissões de GEE. Verifica-se também que a instalação 
da central para produção de energia elétrica a partir de painéis solares, promove uma redução pouco 
significativa das emissões de GEE, de cerca de 1%. Face ao exposto, e tendo em conta que as emissões 
atuais rondam os 67 mil kton de CO2 equivalente, a nível nacional 108, e os 495 kton de CO2 
equivalente, nos principais concelhos afetados potencialmente afetados pelo projeto (Alcochete, Barreiro, 
Moita e Montijo)109 , considera-se que o impacte inerente à emissão de GEE, tanto na vertente 
aeroportuária, como na vertente das acessibilidades, será negativo, pouco significativo, de média 
magnitude, certo, permanente, médio a longo prazo, direto e nacional. 
(…) 

6.17.3 RISCOS DE NATUREZA CLIMÁTICA E IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTES  
 
A problemática da adaptação às Alterações Climáticas é já um dos temas centrais quando se trata de 
avaliar riscos associados ao setor da aviação no futuro. As referências recentes a trabalhos de 
sistematização, monitorização e projeção de impactes, a nível internacional, são múltiplas e relevantes.   
 
No Relatório Ambiental 2016111, a ICAO - International Civil Aviation Organization, dedica um capítulo 
inteiro à questão da adaptação e resiliência às Alteração Climáticas, sublinhando a importância e a 
necessidade de considerar estas questões num primeiro nível de prioridade em matéria de planeamento 
e implementação de infraestruturas aeroportuárias:  
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“…Consciente da necessidade de desenvolver orientações específicas para o setor sobre a 
adaptação às alterações climáticas durante o planeamento aeroportuário, a ICAO incluiu um 
novo Capítulo sobre Adaptação às Alterações Climáticas e Resiliência no seu Manual de 
Planeamento de Aeroportos ICAO, Parte 2 (Doc 9184). Pela primeira vez, os impactos das 
mudanças climáticas foram incluídos nas considerações de planeamento aeroportuário, 
juntamente com o ruído das aeronaves, que historicamente tem sido a principal preocupação 
ambiental no que respeita aos aeroportos.”1  

 
A questão, aliás, é colocada não só ao nível das infraestruturas no solo, mas igualmente no plano da 
afetação das operações de suporte em terra e das próprias circunstâncias e rotinas em voo.   
 
No contexto da avaliação dos impactes esperados do processo de mudança climática, existe um 
consenso generalizado em relação aos principais vetores a considerar no quadro da avaliação das 
suscetibilidades do setor da aviação: 

 Aumento da temperatura; 

 Alteração nos padrões de precipitação; 

  Aumento de frequência de fenómenos convectivos 

 Alteração nos regimes de vento 

 Subida do Nível do Mar e sobre-elevações meteorológicas.  
 
Na tabela seguinte procurou-se sistematizar os efeitos e riscos potenciais das alterações climáticas em 
aeroportos, as suas circunstâncias ambientais, o risco potencial que geram e os impactes esperados, 
com particular enfâse no que concerne ao planeamento e operação das instalações aeroportuárias. 
(…) 
 
6.17.5 SÍNTESE CONCLUSIVA  
 
No âmbito da presente avaliação de vulnerabilidades, foi selecionado um conjunto de cenários com o 
objetivo de caraterizar a evolução do sistema climático, a nível regional, e passíveis de serem tomados 
como enquadradores das exigências / limitações / restrições particulares que pudessem recair sobre o 
projeto, construção e operação do Aeroporto do Montijo, contribuindo para tomadas de decisão ou 
considerações de novas situações de fronteira, que apoiassem a avaliação em curso de impacte 
ambiental do Projeto.  
 
Nesse sentido, pelo impacto objetivo sobre o desenvolvimento do projeto que poderia acarretar, o vetor 
considerado crítico, numa avaliação apriorística, foi o da subida do Nível Médio do Mar e o do risco 
consequente de situações de inundação das instalações da estrutura aeroportuária, e em particular das 
pistas de descolagem/aterragem. Desta forma, investiu-se, neste caso, numa abordagem mais específica 
e quantitativa, através do recurso a um modelo hidrodinâmico específico do estuário do Tejo, que 
permitisse uma simulação de condições particulares e a construção de uma cartografia de áreas de 
inundação potencial. 
 
Relativamente aos restantes parâmetros, sejam a temperatura, a precipitação, os ventos, e os eventos 
meteorológicos extremos, a análise realizada possuiu contornos menos objetivos e específicos, 
permitindo, no entanto, esboçar uma matriz de circunstâncias que determinou um conjunto de conclusões 
e de orientações, nesta fase de desenvolvimento do Projeto.   
 
Em resumo, foi possível concluir que, muito embora a área envolvente do Aeroporto do Montijo seja 
particularmente suscetível a situações de inundação periódica, no horizonte de umas dezenas de anos (o 
trabalho foi balizado por um horizonte temporal limitado ao ano de 2070), não parece que, pelo menos até 
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esse horizonte, se possam vir a verificar problemas com situações esporádicas de inviabilização da 
utilização da pista por via de situações de inundação, relativas à elevação do nível das águas do rio.  
 
Relativamente às restantes variáveis, muito embora se possam antever circunstâncias penalizadoras do 
funcionamento normal do aeroporto (quer relativamente à ocorrência de temperaturas e precipitações 
muito elevadas, ou eventos meteorológicos extremos), não só algumas destas poderão ser acomodadas 
desde já, com um dimensionamento adequado de estruturas e equipamentos, como a incerteza sobre a 
sua intensidade e frequência justifica antes um acompanhamento, por via da monitorização de um 
conjunto adequado de variáveis, ao longo do tempo, de modo a permitir a devida avaliação consequente 
em tempo útil, em momentos de decisão futura.  
 
Face ao referido, e à importância que o tema impõe no âmbito do desenvolvimento e implementação do 
Aeroporto, enuncia-se desde já uma recomendação específica: a elaboração de um Plano de Adaptação 
às Alterações Climáticas do Aeroporto do Montijo, onde se deverão equacionar e, tanto quanto possível 
calendarizar, as iniciativas concretas que minimizem o impacte que a mudança no sistema climático 
acabará por acarretar sobre a infraestrutura aeroportuária em operação, e que englobe, um sistema de 
acompanhamento e monitorização ao longo do tempo que permita salvaguarda dos tempos de decisão e 
de concretização das eventuais medidas a tomar.   
 
Este Plano será importante, nomeadamente no acompanhamento das variáveis climáticas que não 
determinam presentemente medidas concretas a ter em conta na conceção da infraestrutura 
aeroportuária (por exemplo alteração do regime de ventos), mas que no futuro poderão determinar a 
necessidade de implementação de medidas de minimização. Deverão naturalmente ser também 
monitorizadas as variáveis cuja evolução prevista no âmbito do presente EIA determinou já opções 
concretas ao nível da conceção do Aeroporto do Montijo (por exemplo, a subida do Nível Médio do Mar).» 
(cfr. O e R) 
 

Por fim, no Resumo Não Técnico (RNT) que acompanhou o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA), a questão foi abordada nos temas XI. Qualidade do Ar Ambiente e Emissão de 

Gases com Efeito de Estufa (GEE) e XV. Alterações Climáticas.» (cfr. I). 

 

No ponto I. do Resumo Não Técnico (RNT) consta: 

«CLIMA 
CARACTERIZAÇÃO LOCAL 

A região onde se insere a localização do Projeto apresenta um clima temperado (temperatura do ar média 
anual de 16,6°C) e moderado (amplitude térmica de 12,7°C), húmido (humidade relativa média às 9 
horas de 80%) e moderadamente chuvoso (precipitação anual média de 540,7 mm).  
 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS  
Ao nível do clima não são esperados impactes induzidos pelo Projeto.» 

 

No ponto XV. do Resumo Não Técnico (RNT) consta: 

«ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
O âmbito deste descritor é analisar os efeitos potenciais das alterações climáticas sobre o projeto.  
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No que diz respeito aos riscos das alterações climáticas e identificação das respetivas vulnerabilidades 
do Aeroporto do Montijo, foi selecionado um conjunto de cenários com o objetivo de caracterizar a 
evolução do sistema climático, a nível regional, e passíveis de serem considerados, a nível local, para 
determinar a vulnerabilidade do Aeroporto do Montijo às alterações climáticas que se perspetivam 
venham a ocorrem a médio/longo prazo.  
 
Face à localização do Projeto, a subida do Nível Médio do Mar (NMM) foi considerado o parâmetro mais 
crítico, devido ao risco de inundação das instalações da estrutura aeroportuária, e em particular das 
pistas de descolagem / aterragem. Através de modelação foram simuladas as condições de 
funcionamento do Aeroporto do Montijo para o ano 2070. Concluiu-se que no pior cenário a pista do 
Aeroporto não corre risco de ser afetada – a cota máxima que se prevê atingir é de 3,42, sendo a cota 
prevista no projeto para implantação da pista de 5,0.  
 
Relativamente aos restantes parâmetros (temperatura, a precipitação, os ventos, e os eventos 
meteorológicos extremos) deverá ser elaborado um Plano de Adaptação às Alterações Climáticas do 
Aeroporto do Montijo onde se deverão propor e, tanto quanto possível calendarizar, as iniciativas 
concretas que minimizem os efeitos negativos que a mudança no sistema climático acabará por acarretar 
sobre a infraestrutura em estudo, e a sua operação, incluindo um sistema de acompanhamento e 
monitorização ao longo do tempo que permita a salvaguarda dos tempos de decisão e de concretização 
das eventuais medidas a tomar. 

(…)» (cfr. I). 

 

Mais resulta do probatório que: 

 

Os impactes decorrentes das alterações climáticas e do aumento no nível das águas do 

mar foram objeto de análise pela Comissão de Avaliação (cfr. nomeadamente ponto "5.11. 

Alterações climáticas" nas páginas 184 a 186 e ainda ponto 5.1.3. "Perigosidade geológica" nas 

páginas 55 a 59 do Parecer final da CA). (cfr. AI) 

 

O parecer da Comissão de Avaliação no capítulo 5.11 (Alterações Climáticas) conclui 

"que os principais pontos relativos aos impactes das alterações climáticas no âmbito da 

adaptação foram devidamente abordados no EIA, admitindo-se que as alterações climáticas não 

suscitam consequências relevantes no projeto, desde que se cumpra o supramencionado 

(medidas de minimização)." – (Cfr. AJ). 

 

Os impactes do projeto na Emissão de gases com efeito de estufa, alterações climáticas 

e impactes sobre as infraestruturas e operações aeroportuárias foram objeto de análise pela 

Comissão de Avaliação como consta no seu parecer final. - (Cfr. AK). 
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A menção aos impactes decorrentes das alterações climáticas e do aumento no nível 

das águas do mar constam na DIA nomeadamente nas pg. 16 da DIA, na qual se pode ler: 

―Na vertente adaptação, dada a localização do projeto, o único aspeto relevante é a 

subida do nível médio das águas do mar (NMM) no médio e longo prazo (até 2100). Neste 

sentido, foi definida a cota altimétrica da pista, incluindo a sua extensão, por forma a 

salvaguardar subidas do nível médio das águas do mar devido a alterações climáticas no longo 

prazo (em 2100), aspeto que se considera determinante considerar na solução final.‖ (Cfr. BI, BJ 

e BR). 

 

Vejamos. 

 

Dos factos indiciariamente provados levados ao probatório resulta que foram 

considerados os fatores referentes às alterações climáticas e ao aumento do nível das águas do 

mar.  

 

Resulta da documentação que integra a AIA, em concreto, do Resumo RNT que, na 

perspetiva do impacte das alterações climáticas no funcionamento do Aeroporto, foi efetuada 

modelação simulada para o ano 2070, com os resutados de «no pior cenário a pista do Aeroporto 

não corre risco de ser afetada – a cota máxima que se prevê atingir é de 3,42, sendo a cota 

prevista no projeto para implantação da pista de 5,0. » 

 

Sendo que, quanto ao aumento do nível das águas do mar refere a página 16 da DIA:  

―Na vertente adaptação, dada a localização do projeto, o único aspeto relevante é a 

subida do nível médio das águas do mar (NMM) no médio e longo prazo (até 2100). Neste 

sentido, foi definida a cota altimétrica da pista, incluindo a sua extensão, por forma a 

salvaguardar subidas do nível médio das águas do mar devido a alterações climáticas no longo 

prazo (em 2100), aspeto que se considera determinante considerar na solução final.‖ (Cfr. BR). 

 

Quanto aos aspetos do fator alterações climáticas e o do aumento do nível das águas do 

mar, ao que resulta dos autos, a DIA na pág. 16 remete para uma solução que pondere esse 

nível em 2100. E, no que respeita aos demais parâmetros, designadamente, temperatura, 
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precipitação, ventos e eventos meteotológicos extremos o EIA, remete para a elaboração de 

«um Plano de Adaptação às Alterações Climáticas do Aeroporto do Montijo onde se deverão 

propor e, tanto quanto possível calendarizar, as iniciativas concretas.». 

 

A DIA em sede de avaliação de conformidade ambiental, em fase posterior, exige a 

apresentação de um "Estudo para quantificar o impacte de inundação originada por eventual 

tsunami, onde conste simulação de cenários resultantes de inundação daquela origem, 

cumulativamente com a subida de nível do mar previsível derivado de alterações climáticas, para 

o horizonte temporal do projeto”. – (Cfr. BT). 

 

Assim ficou adiado para momento futuro a apreciação do impacto ambiental que, atento 

o contéudo do Anexo V, deveria ser previamente ponderado em sede de EIA e eventualmente 

fundamentar uma DIA desfavorável o que contraria o nº1 do artigo 5º do Decreto-Lei n.° 151-

B/2013 que deve ponderar a viabilidade ambiental do projeto. 

 

B.2 - A qualidade de vida e a saúde pública:  

Efeitos do ruído e da poluição atmosférica. 

 

A Requerente alega que: 

- A proposta de DIA não tem por base um estudo completo que avalie todos os impactos 

ao nível do ruído, quer para a fauna, quer para as pessoas, designadamente, não são tidos em 

conta todos os impactos para o descanso, para a saúde e para a qualidade de vida física e 

mental das populações do Montijo, Barreiro, Moita e Seixal, cuja residência ou local de trabalho 

se localiza debaixo dos corredores de aproximação ao novo aeroporto; 

- Não foram considerados todos os efeitos que o ruído e a poluição atmosférica 

provocados pelo tráfego aéreo causam na saúde das pessoas, sono, sistema cardiovascular, 

doenças respiratórias, etc. 

- Uma exposição continuada a poluição sonora causa stress, depressão, perda de 

capacidade de audição, agressividade, perda de atenção, concentração, rendimento escolar, 

trabalho, sono, ansiedade, etc; 
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- A poluição sonora atinge outros seres vivos, todo o meio ambiente, animais de 

companhia e o comportamento das aves; 

- O ruído da passagem e aterragem é superior a 65 decibeis (dB) de dia e 55 dB de noite 

na zona da Moita e arredores da infraestrutura, que por serem zonas de habitação e onde 

existem escolas, centros de saúde, hospitais, etc, têm um limite máximo inferior em 10 dB; 

- Os estudos técnicos são remetidos para fase de execução do projeto: minimização 

ruído e medidas minimizadoras ou compensadoras de impactes ambientais negativo; 

- Não foi considerada a diminuição da qualidade do ar em Alcochete, Barreiro, Moita e 

Seixal; 

- Não foi tido em conta o aumento significativo das emissões de gases com efeitos de 

estufa. 

 

As Entidades Requeridas e a Contrainteressada vieram alegar, relativamente ao ruído: 

- A Requerente limita-se a referir insuficiências sobre a DIA, sem qualquer base legal 

e/ou documental, a que acresce uma descrição, não científica, dos principais problemas de 

saúde para as populações mais próximas, incluindo animais de companhia; 

- O anexo 11 do vol. III do EIA consiste num estudo complexo e desenvolvido sobre o 

impacto que o ruído poderá provocar na saúde humana e do qual resulta que impacto está 

dentro dos limiares permitidos por lei; 

- Tal estudo acima referido foi ainda mais longe e considerou as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (―OMS‖) - que são mais exigentes do que os limites impostos 

pela lei; 

- Não se depreende qual a fonte/fundamento afirmação referida e de onde resulta que o 

ruído irá ultrapassar os limites legais; 

- Sem prejuízo, o EIA, no anexo 8, do vol. III concluiu expressamenle que os limites 

impostos no Regulamento Geral do Ruído não iriam ser violados, encontrando-se também tal 

aspeto plasmado na DIA (p. 13); 

- Os impactes do ruído sobre a avifauna encontram-se devidamente ponderados e 

analisados no anexo 6, do vol. III do EIA; 

- Igual preocupação ficou também vertida na DIA (p. 21) que sublinhou a constituição de 

uma Comissão de Acompanhamento Ambiental, cujo objetivo consiste no acompanhamento do 
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desenvolvimento do projeto particularmente do programa de reforço de condicionamento 

acústico de edifícios de uso sensível (p. 25 da DIA), que será detalhado na fase do RECAPE. 

Acrescente quanto à temática dos Gases de efeito estufa (GEE) que: 

- No EIA, no seu capítulo 6.17,3, do vol. II., da parte C, são apresentadas as estimativas 

de GEE, ao nível do tráfego aéreo, tráfego fluvial, tráfego rodoviário para a situação atual e para 

3 anos (2022, 2032, 2042, 2062); 

- Na DIA é assegurado (p. 16) que as emissões do NAL estarão em conformidade com a 

meta estabelecida de emissões previstas ate' 2050, além de que faz também menção (página 

109) ao Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030), particularmente 

as metas para o setor dos transportes. 

- Acresce que a DIA (pp, 34 a 43) estipulou a implementação de um conjunto de 

medidas de minimização para permitir um aumento de eficiência energética das infraestruturas e 

minimizar as emissões de GEE. 

 

Resulta dos autos que o ruído, a poluição atmosférica e respetivo impacto na qualidade 

de vida e saúde da população foram considerados no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e na 

respetiva Declaração de Impacto Ambiental (DIA), como a seguir se enuncia.  

 

Deste modo, no EIA Volume II - Relatório Síntese A, consta, por extrato: 

«1.5 ÂMBITO DO EIA 
(,,,) 

Assume ainda grande relevância o facto de a sul da BA6, no enfiamento da Pista 01/19, e distando desta 
cerca de 3 km, se localizar uma área urbana consolidada de elevada densidade, correspondendo a 
diversas freguesias do concelho da Moita e do Barreiro, e que passarão a ser sobrevoadas pelas 
aeronaves civis que aterrarem na Pista 01 e descolarem da Pista 19 do Aeroporto do Montijo. Assumem 
por esta razão particular relevância os fatores ambientais ambiente sonoro e saúde humana. 
 
Tendo em conta o tipo de projeto em causa e as características gerais da sua área de implantação, e 
respeitando a ordem pela qual cada fator ambiental é apresentado no EIA foi considerado o seguinte 
âmbito para o Estudo de Impacte Ambiental: 
(…) 

 Ambiente Sonoro, este fator ambiental deve ser considerado como de maior significância, 
atendendo a que as áreas envolventes à linha de aproximação à Pista 01 (e descolagem da 
Pista 19) são constituídas por zonas densamente urbanizadas dos concelhos da Moita (Baixa da 
Banheira) e do Barreiro, com presença de recetores sensíveis (habitações) e especialmente 
sensíveis (creches, escolas). A avaliação do ruído foi realizada com base em campanhas de 
medição dos níveis de ruído em diferentes recetores sensíveis, nos três períodos de referência 
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legal e nos alinhamentos mais desfavoráveis para este fator, tendo em conta a consulta dos 
Mapas de Ruído dos municípios, sempre que disponíveis, e com recurso a software de 
modelação acústica. 

(…) 

 Saúde Humana, considerado um fator com maior significância, atendendo nomeadamente aos 
aspetos já mencionados ao nível do ruído e da qualidade do ar. Tendo em atenção as alterações 
induzidas pelo Projeto que se perspetivam venham a ocorrer ao nível do ambiente sonoro e 
qualidade do ar ambiente para a população em geral e à afetação de grupos particularmente 
sensíveis (ex.: crianças e idosos), foi realizada uma análise de risco para a saúde humana que 
prevê, no caso da qualidade do ar, o recurso a modelos específicos para a sua determinação, e 
no caso do ruído com base nas relações exposição-resposta para os parâmetros da saúde 
relevantes, em linha com as diretrizes mais recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

(…)» (cfr. P). 

 

No EIA Volume II - Relatório Síntese A, em relação à ―Qualidade do ar‖, consta: 

«(…) 

 Qualidade do Ar, fator ambiental de moderada significância, pois apesar de, no 
cômputo global das emissões atmosféricas nacionais, o fator Qualidade do Ar poder 
apresentar significância reduzida, o mesmo tem expressão a nível local, quando as 
linhas de aproximação e descolagem das pistas atravessam zonas densamente 
povoadas. Pelo facto, este fator ambiental foi avaliado em profundidade, com recurso a 
modelação.» (Cfr. P)  

 
No EIA Volume II - Relatório Síntese C consta a menção aos impactes do projeto no 

Ambiente Sonoro (cfr. pg. 311 e seguintes), na Saúde Humana (cfr. pg. 601 e seguintes) e na 
Emissão de gases com efeito de estufa, alterações climáticas e impactes sobre as infraestruturas 
e operações aeroportuárias (cfr. pg. 662 e seguintes EIA Volume II - Relatório Síntese C; (Cfr.R). 
 

O EIA Volume III - Anexos Temáticos, dedica-se ainda ao «Ambiente Sonoro» no 

Anexo 8 e à «Saúde Humana» no Anexo 11 (Cfr. S) 

 

No Vol III “Anexos temáticos”, Anexo 15 - critérios de avaliação de impactes, prevê-se 

que: 

«SAÚDE HUMANA - RUÍDO 
 
PARÂMETRO CLASSIFICAÇÃO 

DOS  
IMPACTES 

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Natureza Negativo 
Positivo 

Um impacte negativo traduz o facto de ser previsível que a Saúde 
Humana devida ao Ruído associada à existência de uma 
determinada ação devida ao Projeto se deteriore face à 
correspondente à da Situação de Referência, devido a aumento 
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da incomodidade, perturbação do sono, perturbações da leitura, 
hipertensão e/ou número de óbitos por doenças cardiovasculares 
devido à exposição ao ruído.  
Um impacte positivo traduz o facto de ser previsível que a Saúde 
Humana devida ao Ruído melhore face à correspondente à da 
Situação de Referência, devido a diminuição da incomodidade, 
perturbação do sono, perturbações da leitura, hipertensão e/ou 
número de óbitos por doenças cardiovasculares devido à 
exposição ao ruído. 

Significância Muito Significativo 
Significativo 
Pouco 
Significativo 

A significância do impacte depende da severidade/efeito benéfico 
obtido na situação futura. 
 
Os impactes são muito significativos caso se verifiquem reações 
relevantes da comunidade traduzidas nos seguintes indicadores: 
potenciais reclamações de ruído de caráter grave e em 
incumprimento legal ao nível do ruído para as Zonas Mistas, i.e. 
caso o Lden seja superior a 70 dB(A)2 ou caso se verifique que o 
Ln é superior a 60 dB(A).  
 
Os impactes são significativos caso se verifiquem reações da 
comunidade traduzidas nos seguintes indicadores: potenciais 
reclamações de ruído comuns ou esporádicas e em 
incumprimento legal ao nível do ruído para as Zonas Mistas, i.e. 
caso o Lden se situe entre 65 dB(A) e 70 dB(A)3 ou caso se 
verifique que o Ln se situa entre 55 e 60 dB(A).  
 
Os impactes são pouco significativos caso não se verifiquem 
reações da comunidade traduzidas nos seguintes indicadores: 
ausência de reclamações de ruído, sendo o Lden inferior a 65 
dB(A)) ou caso se verifique que o Ln é inferior a 55 dB(A). 
Atendendo às diferentes sensibilidades dos seres humanos ao 
ruído, entendeu-se que os impactes pouco significativos deveriam 
ser, por segurança, entendidos como pouco significativos a 
significativos. 

Magnitude Elevada 
Média 
Reduzida 

A magnitude do impacte depende da ordem de grandeza da 
exposição em termos percentuais da população exposta ao ruído.  
 
Os parâmetros da saúde humana devidos ao ruído e relações 
exposição resposta com efeitos suficientemente demonstrados, 
considerados para efeitos da magnitude foram os seguintes: 
Elevada Incomodidade (EI) e Elevadas Perturbações do Sono 
(EPS).  
 
Para o estabelecimento dos intervalos de magnitude foram tidos 
em consideração os intervalos de confiança de 95% definidos pela 
OMS (2018) para as funções exposição-resposta de cada um dos 
parâmetros.  
Os impactes são de magnitude elevada se a população com 
potencial incidência do parâmetro de saúde humana (EI e EPS) 
devidos ao ruído for mais de 4 vezes superior à população atual 
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exposta ao ruído na área considerada.  
São de magnitude média se a população com potencial 
incidência do parâmetro de saúde humana (EI e EPS) devido ao 
ruído se situar entre 2 a 4 vezes da população exposta ao ruído na 
área considerada. São de magnitude reduzida se a população 
potencial incidência do parâmetro de saúde humana (EI e EPS) 
devido ao ruído for menos de 2 vezes superior à população atual 
exposta ao ruído na área considerada. 
 
Note-se que se deve ter em conta a redução da magnitude 
decorrente da ausência de uma grande parte da população por 
deslocação para os respetivos locais de trabalho fora da Área de 
Estudo, no período diurno, no caso do parâmetro Elevada 
Incomodidade (EI). Deve também ter-se em consideração que o 
tempo de exposição ao ruído no período noturno será reduzido 
(apenas das 23h às 0h e das 6h às 7h) face ao pressuposto de 
ausência de voos entre as 0h e as 6h. 

Probabilidade Certo 
Provável 
Incertos 
 

O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é 
determinado com base no conhecimento das características 
intrínsecas das ações impactantes, da sua localização espacial e 
do grau de proximidade aos recetores sensíveis.  
Os impactes são certos se resultam de uma afetação inequívoca 
e conhecida, são prováveis ou pouco prováveis quando estão 
em causa efeitos não certos, mas com graus diversos de 
probabilidade de ocorrência.  
As características específicas do Projeto conjugadas com a 
possibilidade de estabelecimento de relações dose-efeito fazem 
com que os impactes no descritor Saúde Humana devidos ao 
Ruído sejam incertos a prováveis 

Duração Temporário 
Permamente 

A duração do impacte é considerada temporária quando as 
perturbações originadas, e que possam ter expressão a nível 
deste fator, cessem com as ações de projeto que as induzem. 
Considera-se permanente se os efeitos tiverem um caráter mais 
duradouro à escala do projeto e persistirem ao longo de toda a 
sua Fase de Exploração.  
Considera-se que os impactes na Fase de Construção são 
temporários e na Fase de Exploração são permanentes. 

Início  
 

Imediato 
Médio Prazo 
Longo Prazo 

O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o 
intervalo de tempo que decorre entre a ação que provoca o 
impacte e o impacte propriamente dito.  
Considera-se o impacte como imediato se ocorrer logo após a 
ação ou, a médio e longo prazo se existir um intervalo de tempo 
de menor ou maior duração entre a ação e o impacte. Considera-
se que os impactes na Fase de Construção são imediatos e na 
Fase de Exploração são de médio/longo prazo. 

Reversibilidade Reversível 
Irreversível 

O impacte é considerado reversível se após a cessação das 
ações que os induzem cessar o seu efeito e é irreversível se o 
seu efeito permanecer por tempo indeterminado.  
Ao nível do descritor Saúde Humana devida ao Ruído os impactes 
são, normalmente, reversíveis. Exceção deverá ser efetuada para 
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os impactes ao nível das doenças cardíacas e acidentes 
vasculares. 

Incidência Direto 
Indireto 

O impacte é direto se for provocado diretamente pela construção 
ou exploração do Projeto e indireto se for induzido por atividades 
decorrentes ou ligadas ao Projeto. 

Dimensão 
espacial 

Local 
Regional 
Nacional 

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma 
expressão apenas a nível local. É regional se esses efeitos se 
fazem sentir a uma escala regional. É nacional se esses efeitos 
possuem uma expressão espacial a nível nacional.  
No caso da componente Saúde Humana devida ao Ruído, os 
impactes devem ser considerados como regionais no caso dos 
sobrevoos das aeronaves e da movimentação dos veículos 
automóveis nas rodovias (conforme fundamentação apresentada 
para o fator Ambiente Sonoro), e como locais nos restantes casos. 

(…)» (Cfr. N)  
 

E, no Vol III “Anexos temáticos”, Anexo 15 - critérios de avaliação de impactes, no 

que à ―Qualidade do Ar‖ respeita, consta por extrato:  

 

«QUALIDADE DO AR 
 

PARÂMETRO CLASSIFICAÇÃO 
DOS  

IMPACTES 

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Natureza Negativo 
Positivo 

Um impacte positivo decorre de uma ação direta ou indireta, que 
promove a redução ou eliminação de emissão de poluentes 
atmosféricos, verificando-se assim uma melhoria na qualidade do 
ar.  
Um impacte negativo ou prejudicial traduz o facto de ser 
previsível que a qualidade do ar associada à inexistência de uma 
determinada ação seja melhor do que a qualidade do ar sob a 
influência dessa ação. 

Significância Muito 
Significativos 
Significativos 
Pouco 
Significativos 

A significância do impacte depende do grau de ultrapassagem, ou 
não ultrapassagem dos limites legais.  
 
Os impactes são muito significativos se ocorrer incumprimento 
(excedências em número superior ao permitido) da legislação em 
vigor em termos de proteção para a saúde humana e/ou 
ecossistemas.  
 
São significativos se ocorrer ultrapassagem ao valor limite, mas 
sem incumprimento da legislação em vigor (ultrapassagem em 
número inferior ao número de excedências permitidas na 
legislação). 
 
São pouco significativos se não ocorrer incumprimento dos 
limites legais. 

Magnitude Elevada A magnitude do impacte depende da ordem de grandeza da 
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Média 
Reduzida 

diferença entre a qualidade do ar sob a influência do projeto e a 
qualidade do ar sem a influência do projeto  
 
A magnitude é elevada caso se determine um considerável 
afastamento dos níveis de qualidade do ar verificados atualmente 
e se a extensão das áreas afetadas for importante, com afetação 
de recetores sensiveis. 
 
É média se ocorrer algum afastamento aos níveis de qualidade do 
ar atuais imputável ao projeto, não se verificando, no entanto,  
uma extensão das áreas afetadas. 
 
A magnitude é reduzida se o projeto não contribuir para o 
afastamento aos níveis de qualidade do ar atualmente verificados 
na envolvente. 
 

Probabilidade Certo 
Provável 
Incertos 

O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é 
determinado com base no conhecimento das características 
intrínsecas das ações impactantes, da sua localização espacial e 
do grau de proximidade aos recetores sensíveis.  
As características específicas do empreendimento conjugadas 
com a possibilidade de estabelecimento de relações dose-efeito 
unânimes fazem com que os impactes no descritor qualidade do 
ar sejam certos. 
 

Duração Temporário 
Permamente 

A duração do impacte, ou seja, do efeito induzido pela ação 
impactante nos recetores sensíveis pode ser temporária ou 
permanente. Considera-se, usualmente, no descritor qualidade do 
ar, que o impacte na fase de construção é temporário e na fase de 
exploração é permanente 

Início  
 

Imediato 
Médio Prazo 
Longo Prazo 

O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o 
intervalo de tempo que decorre entre a ação que provoca o 
impacte e o impacte propriamente dito.  
Considera-se, normalmente, que no descritor qualidade do ar os 
impactes são imediatos. 

Reversibilidade Reversível 
Irreversível 

O impacte é reversível se os respetivos efeitos se anularem a 
curto, médio ou longo prazo. É irreversível se esses efeitos 
permanecerem por tempo indeterminado. Ao nível do descritor 
qualidade do ar o impacte é, normalmente, reversível. 

Incidência Direto 
Indireto 

O impacte é direto se for provocado diretamente pela construção 
ou exploração do projeto e indireto se for induzido por atividades 
decorrentes ou ligadas ao projeto. 

Dimensão 
espacial 

Local 
Regional 
Nacional 

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma 
expressão apenas a nível local. É regional se esses efeitos se 
fazem sentir a uma escala regional. É nacional se esses efeitos 
possuem uma expressão espacial a nível nacional. Tendo em 
conta o efeito de dispersão dos poluentes atmosféricos, considera-
se que no descritor qualidade do ar os impactes são, na sua 
maioria, locais. 

…» (Cfr.N). 
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Mais consta a parte relativa a ―Gases com efeito estufa‖ acima referida em sede de 

alterações climáticas. 

 

No EIA Volume II - Relatório Síntese C – Impactes, Medidas de Minimização, 

Monitorização e Conclusões (955 páginas), julho 2019 – versão 3, foram analisados, 

designadamente, os seguintes fatores e respetivos os impactes do projeto: 

«(…) 

6.11 ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES  (cfr. pg. 210 e seguintes) 
 
6.11.1 ENQUADRAMENTO  
Neste capítulo apresentam-se e avaliam-se os impactes no sistema de Acessibilidades e 
Transportes da área de estudo que decorrem da implantação do Aeroporto do Montijo na 
área da BA6.  
 
De um modo geral, os principais Projetos previstos, no que à componente das 
acessibilidades diz respeito, no âmbito do Aeroporto do Montijo, são:  

 Ligação rodoviária entre o IP1/A12 (Ponte Vasco da Gama) e o Aeroporto do 
Montijo, (…) 

 Criação de um serviço de transporte coletivo (shutlle) entre o AHD - Lisboa e o 
Aeroporto do Montijo, podendo ter naturalmente ligações futuras à expansão da 
rede do Metropolitano Sul do Tejo (MST) e indo ao encontro das orientações do 
PROT-AML;  

 Reforço das ligações fluviais entre o Montijo (Cais do Seixalinho) e Lisboa 
contribuindo para o reforço das ligações em TP (Transporte Público) na AML, 
diminuindo-se a dependência do TI (Transporte Individual) nas deslocações entre a 
AML Sul e Norte.  

 
É de salientar que os impactes gerados em matéria de acessibilidades e transportes pela 
construção deste Projeto têm efeitos diretos nesta componente, com o aumento da 
necessidade de viagens e o consequente crescimento de tráfego na rede rodoviária de 
acesso ao futuro aeroporto e o aparecimento de novas ofertas de transporte e, 
complementarmente, fornecem também inputs para o cálculo de impactes ambientais nas 
componentes de ruído, socioeconomia, ordenamento do território e qualidade do ar que 
decorrem do já referido aumento de tráfego rodoviário. 
 
6.12 AMBIENTE SONORO (cfr. pg. 311 e seguintes) 
6.12.1 INTRODUÇÃO  
 
Uma vez que o fenómeno sonoro se constitui como uma relação física entre uma fonte sonora 
(emissor) e um recetor, através de um meio de propagação, interessa, do ponto de vista do modelo 
físico a desenvolver, para poder prever os níveis sonoros a que os recetores vão ficar expostos, 
conhecer as características com influência para os três estágios principais referidos:  
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 Características da fonte sonora (emissor);  

 Características do meio de propagação; 

 Características do recetor. 
(…) 
6.13 QUALIDADE DO AR  (cfr. pg. 461 e seguintes) 
6.13.1 INTRODUÇÃO  

Tendo por base as ações de projeto na Tabela 6.1 do Capítulo 6, foram selecionadas as 
ações com relevância para a avaliação de impactes na Qualidade do ar e emissão de GEE 
e que se sistematizam e são avaliadas nos subcapítulos seguintes. 
(…) 
SÍNTESE  
Tendo em consideração os resultados das simulações efetuadas, para os três anos de 
exploração do Aeroporto do Montijo (2022, 2032 e 2042), verifica-se, de uma forma geral, 
que:  
 1) Os grupos de fontes associados/afetados pelo funcionamento do Aeroporto 
promovem o cumprimento dos valores limite impostos na legislação para proteção da saúde 
humana;  
 2) Das fontes associadas ao funcionamento do Aeroporto, verifica-se que o tráfego 
fluvial e o tráfego rodoviário correspondem aos setores com maior contribuição para os 
valores estimados. Ainda assim, destaca-se a contribuição do tráfego fluvial, face ao tráfego 
rodoviário. Ressalva-se, no entanto, a possibilidade de redução das emissões provenientes 
do tráfego fluvial, caso se promova a atualização da frota, para embarcações menos 
poluentes e/ou elétricas;  
 3) A implementação de medidas de redução das emissões provenientes do tráfego 
rodoviário tem um efeito positivo ao nível dos valores de concentração estimados, uma vez 
que se verifica, tendencialmente, uma redução das concentrações estimadas ao longo dos 
anos avaliados;  
 4) O setor com menor contribuição para os valores de concentração estimados, 
corresponde à Infraestrutura Aeroportuária.   
 
Face ao exposto, o impacte na qualidade do ar, durante a fase de exploração do Aeroporto 
do Montijo, tanto na vertente aeroportuária, como na vertente das acessibilidades, para os 
três anos (2022, 2032, 2042), será negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, 
certo, permanente, imediato/médio prazo, reversível, direto e de âmbito local.  
 
Por fim, apesar do ano horizonte do projeto (2062) não ter sido englobado no estudo de 
dispersão, tendo em conta as emissões características desta fase, pode concluir-se que os 
impactes na qualidade do ar local, não serão muito distintos dos impactes expectáveis para 
os restantes anos analisados. 

(…) 

6.15 SAÚDE HUMANA (cfr. pg. 601 e seguintes) 

6.15.1 SAÚDE HUMANA – QUALIDADE DO AR  
6.15.1.1 POPULAÇÃO E QUALIDADE DO AR  
A avaliação dos riscos para a saúde humana relacionados com a qualidade do ar decorrentes do 
funcionamento do futuro Aeroporto do Montijo é limitada exclusivamente às emissões atmosféricas 
modeladas no fator ambiental Qualidade do Ar.   
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A análise dos resultados estimados é efetuada para três anos de exploração do Aeroporto do 
Montijo, nomeadamente 2022 (ano do início da exploração), 2032 (ano de planeamento) e 2042 (ano 
horizonte de projeto dos acessos).  
 
A metodologia seguida para a avaliação dos impactes é equivalente à da Caracterização da 
Situação Atual (ver 5.14.2.2.3 do Volume II.B). Conforme aí explicitado, foi utilizado o software 
AirQ+ da OMS para o cálculo dos riscos associados à exposição a PM2,5, PM10 e NO2, e o Método 
da US-EPA para o cálculo do risco de cancro e o risco de não cancro devido à exposição ao 
benzeno. Também é apresentada a fundamentação para a não avaliação dos efeitos que podem 
advir da exposição combinada entre o SO2 e as PM, que resulta do “estado da arte” atual cujas 
diretrizes apontam para a avaliação em separado dos efeitos destes dois poluentes.  
 
Os dados utilizados para a situação atual foram os do ano 2015, uma vez que os dados de 2016 
relativos aos óbitos e suas causas, não estão disponíveis e na componente de Qualidade do Ar, o 
ano de referência foi também o de 2015.   
 
Na tabela seguinte apresenta-se uma projeção da população residente para a área em estudo para 
os anos 2015 (situação de referência), 2022, 2032 e 2042. 
(…)» (Cfr. O) 

 

Como acima referido, o EIA Volume II - Relatório Síntese C identificou, descreveu e 

avaliou os impactes do projeto no Ambiente Sonoro (cfr. pg. 311 e seguintes), na Qualidade Do 

Ar (cfr. pg. 461 e seguintes), na Saúde Humana (cfr. pg. 601 e seguintes) e na Emissão de 

gases com efeito de estufa, alterações climáticas e impactes sobre as infraestruturas e 

operações aeroportuárias (cfr. pg. 662 e seguintes). – (Cfr. R)  

 

O EIA Volume III - Anexos Temáticos, aborda nomeadamente, a questão da 

perturbação do sono com comparação dos decibéis verificados na situação presente e pós 

execução do aeroporto, bem como as alterações nas emissões de gases de efeito estufa. (Cfr. 

T). 

 

Consta do RNT que o EIA analisou os Fatores Ambientais ―X. Ambiente Sonoro‖ e “XIII 

Saúde Humana (qualidade do Ar e Ruído)‖ (Cfr. I). 

 

Deste modo, no Resumo Não Técnico (RNT) que acompanhou o Estudo de Impacte 

Ambiental consta, designadamente, no que ao «uso do solo e ordenamento do território», 

«ambiente sonoro», «socioeconomia» e «ruído» respeita, o seguinte: 

«(…) 
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USO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
(…) 
Um dos impactes negativos esperado para a fase de exploração do Aeroporto do Montijo está associado 
à perturbação pelo ruído decorrente do atravessamento de aeronaves numa parte do território do Barreiro 
e da Moita, que poderá condicionar a expansão urbanística prevista para este território. 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. 
(…) 
AMBIENTE SONORO 

CARACTERIZAÇÃO LOCAL  
Para a avaliação dos impactes no Ambiente Sonoro, foi definida uma área de estudo significativa, e que 
abrange: i) Para os sobrevoos futuros de aeronaves do Aeroporto do Montijo: os concelhos de Moita, 
Barreiro e Seixal e ii) Para o tráfego rodoviário futuro de acesso ao Aeroporto do Montijo: os concelhos de 
Montijo e Alcochete. 
(…) 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS  
Para a fase de construção do Aeroporto do Montijo e respetivos acessos, os principais impactes estão 
relacionados com o ruído produzido pelas máquinas e equipamentos, que são utilizados na execução das 
obras, e ainda os associados ao tráfego de veículos pesados de acesso à obra, prevendo-se a ocorrência 
de impactes negativos nos recetores sensíveis junto às vias de acesso, os quais, apesar de pouco 
significativos, podem assumir alguma magnitude, pelos concelhos que afetam.  
 
Os principais impactes do projeto ocorrerão, no entanto, na fase de exploração. Os dados de tráfego 
disponíveis para o futuro, quer de sobrevoos quer de tráfego rodoviário, permitiram prever, através de 
utilização de modelação, os valores a que ficarão expostos os recetores presentes na área estudada. De 
uma forma geral, os níveis sonoros na Área de Estudo aumentarão devido aos sobrevoos e ao 
funcionamento do acesso rodoviário.  
 
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 adoção de procedimentos de 
aterragem e descolagem menos ruidosos, espera-se que os impactes possam ser minimizados, 
passando a ser pouco significativos.  
 
Para os recetores sensíveis localizados na proximidade da nova via, e também em vias existentes, como 
a Estrada Real, por exemplo, os principais impactes negativos encontram-se associados ao aumento dos 
níveis sonoros, pela acessibilidade dos passageiros ao Aeroporto e pela utilização nova via pela restante 
população.  
 
Estes impactes apesar de em alguns casos serem considerados significativos, poderão ser minimizados 
através das medidas ambientais. 
(…) 
SOCIOECONOMIA 
(…) 

CARACTERIZAÇÃO LOCAL  
Em 2015 viviam cerca de 215 mil pessoas nos concelhos do Montijo, Alcochete, Moita e Barreiro, com 
acréscimos populacionais nos concelhos de Alcochete e Montijo e decréscimos populacionais nos 
concelhos do Barreiro e da Moita. A sul do Canal do Montijo, no alinhamento da Pista 01, e 
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consequentemente sobrevoada pelas aeronaves, evidenciam-se as zonas densamente povoadas do 
Barreiro/Lavradio, da Baixa da Banheira/Vale da Amoreira e do Pinhal do General (Seixal), com ocupação 
predominantemente urbana.  
(…) 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS 
Ao nível da Socioeconomia 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.  
 
Ao nível dos edifícios de habitação, a exploração do Aeroporto do Montijo também deverá contribuir para 
alguma atração demográfica, que poderá ocupar parte significativa dos fogos vagos nos concelhos de 
Alcochete, Moita e Montijo.  
 
No entanto, são também identificados alguns impactes negativos associados à afetação de uma área 
destinada a fins militares, e que terá de ser necessariamente reposta noutro lugar da base e/ou noutra 
unidade da Força Aérea, em função da relocalização de meios aéreos. 
 
A afetação negativa na fase de construção na zona urbana envolvente ao futuro Aeroporto do Montijo 
decorre, essencialmente, do aumento da circulação de viaturas pesadas nas diferentes necessidades de 
transporte inerentes a qualquer construção com as características do Aeroporto do Montijo. Ainda assim, 
as afetações negativas poderão ser minimizadas com a adoção das medidas propostas.  
 
A fase de exploração do Aeroporto do Montijo, para além dos impactes positivos identificados, terá 
também alguns impactes negativos associados, maioritariamente relacionados com o aumento dos níveis 
de ruído, com maior incidência no eixo de aproximação sul/norte, e aumento das emissões de poluentes 
atmosféricos.  
 
No entanto, é de referir que, a afetação da qualidade de vida das populações na área dos sobrevoos, 
decorrente do ruído dos sobrevoos a baixa altitude, poderá ser minimizada pela implementação de 
medidas específicas identificadas no Ambiente Sonoro e Saúde Humana. 
 (…) 

RUÍDO 
CARACTERIZAÇÃO LOCAL  

Atualmente, na Área de Estudo, a população está maioritariamente exposta ao ruído do tráfego rodoviário 
e, em menor escala, do tráfego da linha ferroviária do Sado, de movimentação de pessoas em zona de 
lazer e outras, do tráfego fluvial, de atividades agrícolas e industriais, e das operações aéreas militares da 
BA6. Estimam-se que, dados os níveis sonoros atuais a que a população se encontra exposta, já ocorrem 
efeitos negativos na saúde. Dos cerca de 94 000 adultos residentes na área de estudo, estima-se que 
cerca de 11 a 12% possam sofrer de elevada incomodidade, 17% de incomodidade e cerca de 3% de 
elevadas perturbações do sono. 
 
A incomodidade é entendida como um conjunto de reações negativas como irritação, insatisfação, raiva, 
ansiedade, agitação ou distração, que ocorre quando o ruído perturba as atividades diárias de um dado 
indivíduo, correspondendo a incomodidade de longo prazo. As perturbações do sono abrangem o 
seguinte: adormecer, despertar, duração reduzida do sono, alterações das fases e profundidade do sono, 
e aumento do número de movimentos corporais durante o sono. 
 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS  
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Na Fase de Construção, tanto do Aeroporto como dos Acessos Rodoviários, prevê-se a ocorrência de 
impactes negativos nos recetores sensíveis na zona envolvente aos acessos rodoviários à obra, tanto ao 
nível do parâmetro Elevada Incomodidade como ao nível do parâmetro Elevadas Perturbações do Sono, 
decorrentes também do transporte de materiais de construção para as obras.  
 
Na Fase de Exploração, decorrente do aumento dos níveis sonoros associados sobretudo à descolagem 
e aterragem das aeronaves, existirá um aumento da população afetada no que diz respeito ao parâmetro 
Elevadas Perturbações do Sono, em que se prevê a potencial afetação de 6 555 (2022) a 7 744 (2042) 
adultos, e ao parâmetro Elevada Incomodidade, prevendo-se uma potencial afetação de 12 455 (2062) a 
13 723 (2022) adultos. Os impactes que decorrem desta afetação resultam em pouco significativos a 
significativos, sendo os concelhos mais afetados a Moita e o Barreiro.  
 
Ainda na Fase de Exploração, devido à acessibilidade de passageiros ao Aeroporto por via rodoviária e à 
presença e funcionamento dos novos Acessos, estima-se que exista um aumento da população afetada 
no que diz respeito ao parâmetro Elevadas Perturbações do Sono, entre 1 200 (em 2022) a 1 400 (em 
2042) adultos, que se traduz num impacte negativo pouco significativo a muito significativo. No que diz 
respeito ao parâmetro Elevada Incomodidade, prevê-se a potencial afetação de cerca de 3 300 (2022) e 
de 4 200 (2042) adultos, que se traduz num impacte negativo pouco significativo a significativo nos 
concelhos do Montijo e Alcochete.  
 
As medidas ambientais propostas para o Ambiente Sonoro servirão também para minimizar os impactes 
identificados na Saúde Humana devido aos efeitos do ruído. 

(…)» (Cfr.I). 

 

Ainda no Resumo Não Técnico (RNT) consta, no que ao ruído respeita, que: 

«8. QUE MEDIDAS SE PREVEEM PARA GARANTIR UM MELHOR 

ENQUADRAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO 

(…) 

A
M
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 Definição de Comissão Consultiva do Ruido (CCR), que integre representantes de diferentes 
entidades como autarquias, associações, a APA, o Delegado de Saúde e o Concessionário 
Aeroportuário. Tal comissão deverá ter acesso privilegiado à concretização das medidas de 
minimização do ruido, de forma a poder produzir recomendações viáveis devidamente 
fundamentadas às boas práticas acústicas. Esta CCR estender-se à fase de exploração, por um 
período de tempo que deverá ser definido entre esta e a ANA.  

 Plano de Isolamento Sonoro de Fachada para os Isolamentos Sonoros deficitários, a 
determinar com base em avaliação in situ dos Isolamentos Sonoros existentes, e tendo em 
conta definições de prioridade e de cofinanciamento a estabelecer em concertação com a CCR;  

 Proposta de cofinanciamento à Câmara Municipal para Beneficiação e Valorização do Parque 
Ribeirinho da Moita, que ficará mais exposto ao ruído dos sobrevoos (em alternativa, 
apresentação de proposta de cofinanciamento para criação de outro parque de lazer em zona 
não afetada pelo ruído dos sobrevoos;  

 Adoção de pavimento menos ruidoso no novo acesso à A12 a construir;  

 Implementação de barreiras acústicas no novo acesso a construir. 

(…) 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
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Propõe-se a implementação de programas de monitorização: 
(…) 

A
M

B
IE

N
T

E
 

S
O

N
O

R
O

  

com o objetivo de informar sobre os níveis sonoros em pontos julgados pertinentes, de forma 
a verificar os níveis efetivos de ruido, ou outros, se são necessárias medidas de 
minimização, qual a eficácia das medidas implementadas, se é necessário complementar 
essas medidas.  
 
O plano de monitorização abrange:  

i) Aeroporto do Montijo: monitorização contínua e por amostragem  

ii) Vias de acesso: monitorização por Amostragem 
…». Cfr.I. 
 

E, no que se refere à Qualidade do Ar, no Resumo Não Técnico (RNT) consta que: 

« (…) 
 
QUALIDADE DO AR 

CARACTERIZAÇÃO LOCAL  
Atualmente, e com base nos valores de concentração no ar ambiente obtidos para as partículas com 
dimensão inferior a 10 micra (PM10 e 2,5 micra (PM2,5), para o dióxido de azoto (NO2) e para o 
benzeno, estima-se que possam já ocorrer alguns problemas associados a doenças cardiovasculares e 
respiratórias, devido à exposição da população a estes poluentes na área de estudo. 
 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS  
No EIA foram avaliados os eventuais riscos decorrentes do normal funcionamento do futuro Aeroporto do 
Montijo sobre a saúde da população nos concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo, ao nível da 
qualidade do ar.  
 
Através da análise dos resultados verificou-se que não são expectáveis efeitos negativos significativos na 
saúde associados à exposição a PM10 e PM2,5 induzidos pelo Projeto, durante a sua fase de 
exploração, dado que as concentrações estimadas para estes poluentes no ar ambiente são semelhantes 
às que se verificam na situação atual. 
 
Relativamente ao dióxido de azoto, e em comparação com a situação atual, é expectável que as 
concentrações máximas horárias aumentem ligeiramente na área de estudo, não se traduzindo, no 
entanto, este aumento em impactes na saúde (curto prazo).  
 
No que respeita aos efeitos a longo prazo, induzidos pela exposição a concentrações máximas de dióxido 
de azoto, e dado que se perspetiva que ocorra uma diminuição das concentrações deste poluente devido 
à redução das emissões provenientes do tráfego rodoviário, através da introdução de veículos elétricos, é 
expectável uma melhoria da saúde humana na área de estudo, embora não imputável ao projeto.  
 
No que se refere aos efeitos cancro e não-cancro decorrentes da exposição ao benzeno, os resultados 
obtidos permitem concluir que os efeitos do Projeto sobre a saúde devidos à exposição por inalação de 
benzeno são negligenciáveis. De referir que, a contribuição dos sobrevoos das aeronaves para a emissão 
deste poluente é muito reduzida (a percentagem de benzeno no combustível utilizado pelas aeronaves é 
0,02%). 
(…) 
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QUALIDADE DO AR E EMISSÃO DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA 
 

CARACTERIZAÇÃO LOCAL  
(…) 
A zona de implantação do Aeroporto do Montijo e a sua envolvente apresenta características 
essencialmente urbanas, com elevada ocupação humana, estando as principais fontes de poluição 
atmosférica associadas à circulação automóvel, ao tráfego fluvial, ao tráfego aéreo associado à atividade 
militar da BA6 e à existência de unidades industriais com algum relevo, maioritariamente na zona do 
Barreiro e de Alcochete. 
(…) 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS  
Tendo em consideração o resultado das simulações efetuadas para a fase de exploração, verifica-se que, 
de uma forma geral, o funcionamento do Aeroporto do Montijo, conjuntamente com o tráfego rodoviário e 
fluvial previsto, não ultrapassam os valores limite impostos na legislação para proteção da saúde 
humana, sendo evidente uma maior contribuição proveniente do tráfego fluvial. De facto, a atual frota 
fluvial é mais poluente, mas espera-se no futuro que a mesma seja substituída por navios menos 
poluentes.  
 
A implementação de medidas nacionais de redução das emissões provenientes do tráfego rodoviário, 
como por exemplo a introdução de veículos elétricos, terá ainda um efeito muito positivo ao nível dos 
poluentes atmosféricos.  
 
Verificou-se também, pela análise dos resultados obtidos, que o tráfego aéreo tem uma a contribuição 
mínima nos valores obtidos.  
 
Face ao exposto, o impacte na qualidade do ar, durante a fase de exploração do Aeroporto do Montijo, 
será negativo e pouco significativo. 
 
Ao nível da Emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE), foi efetuada também uma estimativa da 
emissão destes gases associada à exploração do Aeroporto do Montijo e acessibilidades rodoviária e 
fluvial, tendo-se concluído que, para o ano 2022, o setor rodoviário é o que contribui mais para as 
referidas emissões. No entanto, devido à introdução de veículos automóveis elétricos, o tráfego fluvial 
assumirá progressivamente um maior peso em termos de contributo para as emissões de GEE.  
 
Para o Aeroporto do Montijo, e em termos de consumos energéticos, verifica-se que o Terminal e o Lado 
Ar correspondem às áreas operacionais com maiores consumos e, consequentemente, com maiores 
emissões de GEE.  
 
O Aeroporto do Montijo prevê a aplicação de várias medidas para a redução dos consumos energéticos, 
e, consequentemente, das emissões de GEE associadas. Está também a ser avaliada a possibilidade de 
instalação de uma central de produção de energia elétrica a partir de painéis solares, que permitirá uma 
produção anual de energia na ordem dos 1 200 MWh.  
 
Considera-se assim que o impacte inerente à emissão de GEE será negativo podendo, no entanto, ser 
minimizado. 
(…) 

8. QUE MEDIDAS SE PREVEEM PARA GARANTIR UM MELHOR ENQUADRAMENTO 
AMBIENTAL DO PROJETO 

 

MEDIDAS AMBIENTAIS 
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No sentido de garantir um melhor enquadramento ambiental do Projeto foram previstas medidas de dois 
tipos: 

 medidas minimizadoras, mitigadoras/compensatórias ou de gestão e acompanhamento - 
medidas e ações que poderão contribuir para reduzir/atenuar ou compensar os efeitos negativos 
identificados; 

 programas de monitorização – com o objetivo de avaliar a eficácia das medidas previstas no 
procedimento de AIA, e permitir a eventual reformulação das medidas minimizadoras adotadas, 
caso se justifique. Uma vantagem indireta será o estabelecimento de um registo histórico de 
valores de parâmetros indicadores ambientais, que poderá ser útil localmente para outras 
finalidades e/ou fornecer informações que possam ser úteis em processos futuros de AIA de 
projetos similares.  

 
Foram também consideradas para a execução do projeto as Boas Práticas Ambientais para a fase de 
obra. 
 
Quanto às medidas ambientais específicas propostas para cada fator ambiental, salientam-se as 
seguintes (a implementar na fase prévia à construção, fase de construção ou fase de exploração, 
consoante o aplicável): 
(…) 

Q
U

A
LI

D
A

D
E

 D
O

 A
R

 E
 

E
M

IS
S

Ã
O

 D
E

 G
A

S
E

S
 

C
O

M
 E

F
E

IT
O

 D
E

 

E
S

T
U

F
A

 

 Desenvolver o projeto do Terminal de Passageiros de modo a obter um edifício mais 
sustentável ao nível dos consumos energéticos (considerar a instalação de painéis 
solares/fotovoltaicos, sistemas de iluminação mais eficientes e controlados por sensores, 
equipamentos de climatização mais eficientes);  

 Instalação de postos de carregamento para veículos elétricos;  

 Disponibilizar bicicletas para circulação dentro do aeroporto (trabalhadores). 
 
 

 (…) 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
Propõe-se a implementação de programas de monitorização: 
(…) 
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 com o objetivo de proceder à medição da concentração, no ar ambiente, dos poluentes 
abrangidos pela legislação nacional, quer na fase de construção, quer na fase de 
exploração. 
 

 (…)» Cfr. I. 

 

Mais resulta do probatório que: 

 

Os impactes do projeto, designadamente, no Ambiente Sonoro, na Qualidade do Ar, na 

Saúde Humana foram objeto de análise pela Comissão de Avaliação (cfr. nomeadamente ponto 

"5.5. Ruído" nas páginas 112 a 126, ponto "5.6. Qualidade do ar" nas páginas 126 a 132 e ainda 

ponto "5.12. Saúde humana", nas páginas 186 a 197 do Parecer final da CA). -. (Cfr. AK)  
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Na “Nota à Comunicação Social nº 56/2019” de 30 de setembro de 2019, divulgada pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, intitulada “Avaliação de Impacte Ambiental do Aeroporto 

do Montijo e Respectivas Acessibilidades – Proposta de Declaração de Impacte Ambiental 

Favorável Condicionada” fez-se menção às «Medidas Minimização ruído»: 

«Ruído: tendo em conta que o aeroporto do Montijo passará a ser um aeroporto comercial, 
aumentando assim significativamente o nível de exposição ao ruído das populações afetadas, 
impõe-se a minimização dos impactes nos recetores sensíveis, a apurar mediante estudos 
técnicos a apresentar na fase de projeto de execução. Essa compensação assumirá a forma de 
apoio financeiro a medidas de isolamento acústico, num valor estimado entre 15-20 milhões de 
euros (em edifícios públicos e privados).  
(…) 
Foram considerados como fatores determinantes para a avaliação: 

 A Socioeconomia, os Sistemas Ecológicos e o Ambiente Sonoro, no que se refere à 
infraestrutura aeroportuária; 

 

Esta decisão implica um quadro extenso de condições (perto de 200) que a ANA terá de dar 
cumprimento. Destas, destacam-se as seguintes: 

 Implementação da solução fundada em estacas para a extensão da pista; 

 Implementação da Ligação Rodoviária à A12, na solução que não afeta os perímetros de 
proteção das captações do Pólo do Montijo; 

 Proibição do tráfego aéreo no aeroporto do Montijo, no período 0h-6h; 

 Condicionar a operação do Aeroporto do Montijo nas faixas horárias 23h00-00h00 e 
06h00-07h00 à disponibilização de slots horários para o ano de 2022 de 2983 
movimentos anuais; 

 Definir e adotar procedimentos de aterragem e descolagem menos ruidosos e que 
evitem ou minimizem o impacte sobre as áreas mais sensíveis; 

 Implementação do Programa de Reforço do Condicionamento Acústico de Edifícios 
deficitários na área delimitada pelas isófonas de ruído particular; 

 Para efeitos da promoção da restruturação e ao aumento da oferta de transporte fluvial 
em resposta ao aumento de procura perspetivado, assegurar o reforço da frota 
existente, pelo suporte financeiro à aquisição de 2 embarcações, alocada em 
exclusividade ao transporte entre o Cais do Seixalinho e Lisboa; 

 Implementação de um Plano de redução de emissões de GEE, de consumos primários, 
de resíduos e de consumos energéticos, durante a fase de exploração do Aeroporto do 
Montijo. 

 (…)» (Cfr. AT)  
 

Resulta ainda dos autos que: 
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A DIA fez menção aos fatores determinantes para a avaliação da infraestrutura 

aeroportuária, designadamente o ―Ambiente Sonoro‖, tendo por referência o quadro 

regulamentar aplicável, nomeadamente, o Regulamento Geral do Ruído. (…) ―o EIA assumiu a 

ausência de movimentos no Aeroporto do Montijo entre as 00h00 e as 06h00, pelo que as 

simulações em termos do indicador Lnoite (Ln) resultam da contribuição dos voos a ocorrer das 

23h00 às 24h00 e das 06h00 às 07h00." - (Cfr. BJ e BK) 

 

Na DIA mais consta que: ―como condicionante ao projeto, durante todo o período de 

concessão, a proibição de voos em período 00h00-06h00, e o controlo do número de voos nas 

restantes horas do período noturno (23h00-24h00 e 06h00-07h00) de forma a viabilizar o 

cumprimento dos valores limite de ruído, em particular no período noturno de maior sensibilidade 

para as populações” - (Cfr. BL) 

No que se refere ao ruído de tráfego rodoviário associado à fase de exploração do novo 

acesso rodoviário à A12, consta da DIA que "em fase de projeto de execução, será necessário 

apresentar um estudo adicional de ruído, com previsões rigorosas do ruído nos diversos 

recetores afetados e que concretize medidas de minimização adequadas.". - (Cfr. BM)  

 

Relativamente ao ruído a DIA fixa as seguintes condicionantes: 

«(…) 

(d) proibir o tráfego aéreo no período 0h-6h, a constar do AIP (Aeronautical Information 

Publication) do Aeroporto do Montijo; 

(e) condicionar a operação do Aeroporto do Montijo nas faixas horárias 23h00-00h00 e 06h00-

07h00 à disponibilização de slots horários para o ano de 2022 de 2983 movimentos anuais. 

A revisão deste valor pode ser efetuada ao fim dos primeiro, segundo e quarto anos civis de 

exploração e, depois, quinquenalmente, em função dos resultados do sistema de 

monitorização em contínuo de ruído ambiente, com vista a que a isófona Ln = 55 dB(A) não 

abranja área habitada. 

(f) adotar procedimentos de aterragem e descolagem menos ruidosos e que evitem ou 

minimizem o impacte sobre as áreas mais sensíveis, segundo recomendações da ICAO e 

validação pela NAV, designadamente a utilização de procedimento ICAO_A na descolagem 
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da Pista 19 e de procedimento Reduced Landing Flap e a não utilização de Reverse Thrust 

na Aterragem na Pista 01, sempre que a segurança na operação não seja posta em causa. 

Estes procedimentos devem ser validados pela NAV e pelas companhias aéreas que irão 

efetivamente operar no Aeroporto do Montijo, devendo constar do AIP do Aeroporto do 

Montijo.» (Cfr. BY)  

Relativamente ao ruído a DIA prevê, designadamente: As medidas de minimização n.° 

65 – ―evitar para a construção da extensão da Pista 01/19 a execução dos trabalhos no período 

noturno‖ - e n.° 132 – ―criar um sistema online ou telefone para reclamações de ruído por parte 

das populações‖, com informação à ARSLVT.- (Cfr. BZ) 

 

Na página 9 da DIA é feita menção à ―Qualidade do ar‖ como fator relevante:  

 “Consideraram- se ainda como fatores relevantes: (....) Qualidade do Ar (...) verifica-se 

que na área potencialmente mais afetada pelo Aeroporto do Montijo não existem atualmente 

incumprimentos dos valores limite definidos para os poluentes atmosféricos relevantes para este 

projeto. Os impactes previstos na fase de construção serão negativos, reversíveis e mitigáveis 

podendo ser significativos, em particular para as partículas em suspensão, junto aos recetores 

mais próximos da área de intervenção e acessos, e caso não sejam tomadas a devidas medidas 

de minimização. No que diz respeito à fase de exploração do Aeroporto do Montijo, tanto na 

vertente aeroportuária, como na vertente das acessibilidades, e para os três anos (2022, 2032, 

2042), é expectável um impacte negativo ao nível da qualidade do ar, devendo as questões 

relativas às opções de transporte de trabalhadores e passageiros ser particularmente geridas e 

acompanhadas para que esse mesmo impacte seja pouco significativo. Não é, contudo, 

expectável que as atividades associadas ao aeroporto venham a pôr em causa o cumprimento 

dos valores limite impostos na legislação para proteção da saúde humana." - (Cfr. BO)  

 

A DIA, na sua página 16, quanto à Qualidade do Ar refere que: 

"Em particular no que concerne o aumento do tráfego aéreo perspetivado, sublinha-se que existe 

um conjunto de instrumentos de política a que a maioria dos operadores de aeronave estão 

sujeitos, que os incentiva a reduzir as suas emissões de GEE, promovendo assim uma maior 

eficiência na aviação” e que "Em qualquer caso, as emissões resultantes desta infraestrutura 
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aeroportuária estão incluídas nas emissões previstas para 2050 num contexto de neutralidade 

carbónica". - (Cfr.BP) 

 

Aspetos estes, referentes ao fator «Qualidade do Ar» abordados igualmente na parte 

«Alterações Climáticas» acima mencionada. (Cfr. O, P, Q, R, T, AK e AQ) 

 

Vejamos. 

 

A Requerente alega que na proposta de DIA não tem por base um estudo completo que 

avalie todos os impactos ao nível do ruído, quer para a fauna, quer para as pessoas, 

designadamente, não são tidos em conta todos os impactos para o descanso, para a saúde e 

para a qualidade de vida física e mental das populações do Montijo, Barreiro, Moita e Seixal, cuja 

residência ou local de trabalho se localiza debaixo dos corredores de aproximação ao novo 

aeroporto. 

 

Da documentação constante do procedimento, designadamente a acima indicada foram 

apreciados e mencionados tais impactos. De novo questão distinta é a da sua suficiência e 

adequação. 

 

Sendo que na DIA, quanto às medidas de minimização e condicionantes ao projeto 

prevê-se que:“ durante todo o período de concessão, a proibição de voos em período 00h00-

06h00, e o controlo do número de voos nas restantes horas do período noturno (23h00-24h00 e 

06h00-07h00) de forma a viabilizar o cumprimento dos valores limite de ruído, em particular no 

período noturno de maior sensibilidade para as populações” - (Cfr. BL) 

 

O que significa, numa análise imediata, que a partir das 6h00 da manhã o ruído não será 

compatível com períodos de descanso das populações. O mesmo se diga, quando à 

necessidade de proteção dos edifícios com isolamento sonoro. Acontece que as populações 

abrangidas ter-se-ão que deslocar nas ruas e outros locais a céu aberto, estando 

permanentemente confrontadas, diariamente, com níveis de ruído acima dos níveis existentes, 

sem a infraestrutura objeto da DIA. 
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Quanto a este aspeto, a informação disponibilizada no EIA e as medidas previstas na 

DIA, não possibilita a conclusão sobre o cumprimento dos objetivos da AIA de assegurar a 

viabilidade ambiental da decisão previstos no º1 do artigo 5º do Decreto-Lei n.° 151-B/2013. 

 

B.3 – Da extensão do comprimento da Pista para Sul  

 

A Requerente alega que: 

-  A extensão comprimento da Pista para Sul em pelo menos 500m, altera a rota de 

catamarans e aumenta a erosão Ilha do Rato o que afeta local de nidificação, situação que não é 

passível de mitigação através de medidas de compensação; 

- Não foram devidamente ponderados os efeitos da localização da infraestrutura no local 

em causa com a conservação da natureza, dado que a exiguidade de espaço disponível implica 

a instalação - no lado do rio - das antenas do Localizer dos ILS (Instrument Landing System) e 

das luzes de aproximação em zonas de sapal e salinas; 

-  O que significa que a extensão das infraestruturas, pista, localizer, etc em pelo menos 

800m para lado sul em direção ao Barreiro provocando danos irreparáveis a toda a avifauna e 

demai sistema ecológico (Ilha do Rato). 

 

As Entidades Requeridas e a Contrainteressada vieram dizer que: 

- A respeito do tema em referência, o mesmo encontra-se devidamente considerado no 

EIA, particularmenle no Volume II.C - Capítulo 6.7.4 - Impactes ao nível da dinâmica sedimentar, 

no qual se explica detalhadamente onde irá ser o projeto e se refere que o aumento da pista será 

de 300 metros (e não de 500 metros como alega a Requerente); 

- A conclusão foi que, relativamente ao aumento da frequência de navios para transporte 

de passageiros induzido pelo projeto (em fase de exploração), não se prevê que contribua para 

agravar significativamente o impacte do aterro sobre a dinâmica sedimentar, pelo que se 

considera tratar-se de um impacte negativo, certo, direto, permanente, curto/longo prazo, 

irreversível, de âmbito local, de reduzida magnitude e pouco significativo. 

- O impacte é de âmbito local, de reduzida magnitude e pouco significativo, já que as 

taxas de sedimentação de finos sofrerão pequenas alterações (cerca de 1-3 cm/ano), e todas 
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restringidas à zona intertidal localizada na zona limítrofe do aterro e na margem do estuário 

localizada a sul; 

- Ao longo da zona limítrofe do aterro não existe uma tendência definida: existem zonas 

alternadamente de aumento e redução das taxas de assoreamento da ordem de 1-3 cm/ano; 

- Na margem do Estuário localizada a sul do aterro existe claramente um aumento das 

taxas de sedimentação de 1-3 cm/ano ao longo de uma faixa com cerca de 300 m de 

comprimento por cerca de 100 m de largura. 

 

Dos autos resulta que: 

 

A pista, para sul, vai aumentar 300 metros (cfr. pg. 47 do EIA - Volume II - Relatório 

Síntese A), concretizando o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental que a 

extensão proposta é de 90 metros a norte e 300 metros a sul. (Cfr. W e X)  

 

De acordo com o que resulta do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), os impactos 

decorrentes da extensão da pista para sul foram avaliados, a pág. 115 e 116 e 213 no EIA 

Volume II - Relatório Síntese A,: 

«(…) 
Figura 4.23 - Extensão da Pista (a sul) proposta no THR 01. Área de intervenção  
 
Para a construção da extensão da THR 01, em 300 m a sul, as três soluções alternativas encontradas 
foram: i) Solução 1 - construção de uma plataforma em aterro devidamente protegida das interações com 
o rio por uma retenção marginal; ii) Solução 2 - construção de uma estrutura em betão armado assente 
numa fundação por estacas (estrutura do tipo ponte); ou iii) Solução 3 – solução que combina uma 
plataforma em aterro com a construção de uma estrutura em betão armado.  
 
Nos subcapítulos seguintes apresentam-se os elementos de projeto relevantes relativos a cada uma das 
soluções alternativas propostas. No presente EIA são avaliados os impactes ambientais das várias 
soluções de extensão da Pista propostas e apresentada a correspondente comparação de alternativas. 
 
4.5.4.4.1. ESTABELECIMENTO DA COTA DA PLATAFORMA DA PISTA A área de intervenção para a 
extensão sul da Pista 01/19 localiza-se na margem sul do Estuário do Tejo, numa zona que forma uma 
espécie de esporão natural de cotas baixas, onde está localizada a BA6, no Montijo. Esta base é 
delimitada a norte e a oeste pelo Rio Tejo, a sul pelo Canal do Montijo. As cotas altimétricas da atual 
Pista 01/19 são claramente baixas quando se considera um Horizonte de Projeto de 50 ou 100 anos. 
Desta forma, a futura Pista terá de ter uma cota altimétrica superior, por forma a salvaguardar possíveis 
subidas do nível médio das águas devido a alterações climáticas.  
Pg 115 EIA Volume II - Relatório Síntese A 
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Toda esta zona está inserida numa reentrância do Estuário do Tejo, onde há um alargamento do mesmo, 
caracterizada por baixas profundidades e sulcada por canais servindo as múltiplas instalações portuárias 
da margem sul.  
 
Em novembro de 2017 foi realizado um levantamento topo-hidrográfico da zona de intervenção com o 
objetivo de recolher informação hidrográfica e topográfica atualizada.  
 
A área do levantamento situa-se em local, dinâmico e mutável, sujeito à ação mecânica das ondas, das 
correntes e das marés, com um dinamismo elevado característico das zonas estuarinas.  
 
A maioria dos trabalhos a desenvolver localizar-se-ão na zona intertidal, ou seja, sujeita à ação das 
marés.  
 
Foi ainda elaborada uma caracterização do local ao nível do regime de ventos, das marés, sobrelevações 
meteorológicas, correntes, agitação marítima e geologia e geotécnica, a qual pode ser consultada no 
Estudo Prévio de Extensão para Sul da Pista 01/19.  
 
A cota de referência proposta inicial foi a +4,00 m NMM (Nível Médio do Mar); no entanto, depois de 
analisados todos os condicionalismos, decidiu-se que a mesma deveria subir para a cota +5,00 m NMM.  
 
A proposta de subida da cota da plataforma é fundamentada pelos seguintes considerandos:  

• Atualmente a Preia-mar de águas vivas máxima registada no Montijo é de 4,59 m ZH (2,51 m 
NMM), em situação meteorológica normal.  
• Levando também em consideração os fenómenos de sobrelevação meteorológica (ocorrência 
de ventos fortes ou de prolongada duração, ou de pressões atmosféricas anormalmente baixas 
ou elevadas) estima-se que a cota máxima do nível de água poderá atingir 5,00 m ZH (aprox. 
3,00 NMM).  
• Quanto aos níveis de cheia, estes deverão ser aqui pouco relevantes, recomendando-se no 
entanto a consideração de uma margem da ordem de 0,1 m, para o período de retorno máximo.  
• As projeções de variação de nível médio devido a alterações climáticas poderão induzir num 

horizonte de 50 anos um acréscimo de 30 cm no nível e de 70 cm num horizonte de 100 
anos. Estes valores são consistentes com os estimados posteriormente no decurso da realização 
do presente EIA, para os dois cenários considerados no âmbito da avaliação das 
vulnerabilidades do Projeto às alterações climáticas (ver Volume II.C, Capítulo 6.17 relativo às 
Alterações Climáticas).  
• A agitação marítima com origem no vento pode-se considerar residual. No entanto, os navios 
de transporte de passageiros geram grupos de ondas periódicos com alturas da ordem das 
dezenas de centímetros, podendo mesmo atingir os 50 cm de altura (estimativa visual).» 

Pg 115 EIA Volume II - Relatório Síntese A 
 

«O estudo hidráulico da passagem hidráulica foi efetuado através do software americano HY-8 
7.5, desenvolvido pela FHWA (Federal Highway Administration) em cooperação com a Aquaveo (LLC) e o 
Environmental Modeling Research Laboratory. Este software automatiza o procedimento de cálculo de 
passagens hidráulicas descrito no documento Hydraulic Design Series (HDS) n.º 5, desenvolvido pela 
FHWA, e amplamente utilizado. O dimensionamento da PH01 foi efetuado para o caudal de ponta de 
cheia correspondente a T = 100 anos e no seu dimensionamento considerou-se que a altura de água a 
montante não excede a cota da plataforma da via para o caudal de ponta de cheia correspondente a T = 
100 anos e o escoamento no culvert será em superfície livre. 

(…)» 

Pg 213 EIA Volume II - Relatório Síntese A. (cfr. P) 
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Quanto aos aspetos do Resumo Não Técnico (RNT) que acompanhou o Estudo de 

Impacte Ambiental relativamente ao ponto 4., referente à localização do projeto, às 

características atuais da Base Aérea nº6, que tem atualmente duas pistas, a Pista 01/19, com 

orientação sul/norte ―estando prevista a sua extensão para norte (em cerca de 90 m dentro do perímetro 

existente da BA6), e para sul em cerca de 300 m, com reabilitação do seu pavimento. A extensão para sul da Pista 

01/19 será efetuada sobre o Estuário do Tejo” e a Pista 08/26, que tem uma orientação oeste/este. 

 
No que extensão sul da Pista 01/19 respeita ponderou-se em: 
 
«GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

CARACTERIZAÇÃO LOCAL 
A área terrestre de implantação do Aeroporto do Montijo, o acesso de ligação à A12 e o acesso 
ao Cais do Seixalinho, localizam-se em formações arenosas chamadas Areias da Formação de 
Santa Marta. O acesso abrange também depósitos de terraços fluviais. Na área do Estuário do 
Tejo onde se localizará o prolongamento para sul da Pista 01/19, na Cala do Montijo, os fundos 
são constituídos por uma sequência de lodos e areias de vários diâmetros, intersetadas por 
algumas camadas de argilas e seixos.  
 
A sismicidade da área de estudo é elevada.  
 
Na área de intervenção na BA6, os solos existentes apresentam boas características para 
utilização em aterros. No entanto, no setor sul da área de estudo os solos são relativamente 
lodosos e arenosos, o que leva à necessidade de utilização de fundações indiretas ou semi-
diretas. O mesmo acontece na área imersa do prolongamento para sul da Pista.  
 
O nível freático na área de estudo varia entre 3,5 e 7,5 metros de profundidade, e está muito 
relacionado com o ciclo de maré, devido à grande proximidade ao estuário do Tejo. 
(…) 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS  
Os impactes geomorfológicos da movimentação de terras na área do Aeroporto consideram-se 
negativos e pouco significativos, pois a área da BA6, onde se vai construir o Aeroporto, é já uma 
área muito artificializada, e as alterações geomorfológicas são reduzidas, uma vez que se 
preveem escavações e aterros com alturas diminutas (inferiores a 1 m), e a maior intervenção 
será confinada à área norte do Aeroporto. 
(…) 
Relativamente à extensão sul da Pista 01/19, e atendendo ao volume total de aterro (480 mil 
metros cúbicos) previsto para a Solução 1 (plataforma em aterro), e às consequentes alterações 
geomorfológicas induzidas, considera-se que o impacte será negativo e pouco significativo a 
significativo por alterar a geomorfologia da linha litoral do Estuário.  
 
Caso o prolongamento da pista seja efetuado por uma estrutura porticada assente em estacas 
(Solução 2), não ocorrerão movimentos de terras significativos (volumes de terras da ordem dos 
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13 mil metros cúbicos), nem será necessária a criação de diques de proteção ao aterro, pelo que 
o impacte é considerado negativo e pouco significativo.  
 
A Solução 3 com um aterro estimado em 148 mil metros cúbicos, mais expressivo que a Solução 
2, mas bastante mais reduzidos que a Solução 1, terá um impacte negativo e pouco significativo 
na geomorfologia da linha litoral do Estuário. 
(…) 
HIDRODINÂMICA E TRANSPORTE DE SEDIMENTOS  
 

CARACTERIZAÇÃO LOCAL 
Tendo em conta as características atuais da linha de costa na zona onde se pretende realizar a 
extensão sul da Pista 01/19, foram determinadas, com recurso a modelação, as características 
atuais de hidrodinamismo e dinâmica sedimentar, ou seja, caracterizou-se a forma como ocorre 
a circulação da água (direção e velocidade) e como ocorre, nas condições atuais, a deposição 
do material sólido/sedimentos. 
 

EFEITOS ESPERADOS ANTES DAS MEDIDAS AMBIENTAIS  
Para avaliar os impactes do Projeto nesta componente, e mais uma vez recorrendo a 
modelação, foi efetuada a mesma análise, considerado a introdução do novo elemento no 
Estuário do Tejo resultante da extensão para sul da Pista 01/19. Com base nos resultados 
obtidos concluiu-se que no caso da plataforma em betão assente em estacas (Solução 2) as 
alterações esperadas são negligenciáveis. No caso das plataformas em aterro ou parcialmente 
em aterro (Solução 1 e Solução 3, respetivamente), concluiu-se que a interferência com o 
escoamento no canal do Montijo é reduzida, dada a pequena velocidade das correntes que se 
verifica neste local, pelo que o impacte foi considerado negativo e pouco significativo. É de referir 
que não foram consideradas soluções que implicassem a realização de dragagens pelos 
impactes ambientais associadas a este tipo de intervenção.» (cfr I) 
 

No EIA Volume II - Relatório Síntese A, consta, por extrato: 

«1.5 ÂMBITO DO EIA 
 (…) 

Tendo em conta o tipo de projeto em causa e as características gerais da sua área de 
implantação, e respeitando a ordem pela qual cada fator ambiental é apresentado no EIA foi 
considerado o seguinte âmbito para o Estudo de Impacte Ambiental: 
(…) 

 Geologia, Geomorfologia e Geotecnia, fator de maior significância, atendendo 
nomeadamente ao facto de se prever a ampliação/extensão sul da Pista 01/19 sobre 
zona húmida, pelo que as características locais do dispositivo geotécnico se assumem 
como relevantes.  

 
A questão da geotecnia assume particular relevância, dadas as formações geológicas 
presentes, com comportamento menos favorável em termos de estabilidade geotécnica. 
A sismicidade do local de implantação do Aeroporto do Montijo tem significado e 
relevância a nível regional e nacional. 

(…)» cfr. P. 
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No EIA - Volume II - Relatório Síntese A pg. 47 descreve-se o projeto e como vai ser 

feita a extensão da pista: 

«3.5. ALTERNATIVAS DE PROJETO  
3.5.1. AEROPORTO DO MONTIJO - EXTENSÃO DA PISTA  

As únicas alternativas de projeto equacionadas para o Aeroporto do Montijo prendem-se com as 
soluções construtivas para extensão da Pista 01/19 para sul em 300 m, tendo sido equacionadas 
três alternativas distintas:  

• Solução Alternativa 1 - Plataforma em Aterro;  
• Solução Alternativa 2 - Plataforma em Estrutura de Betão (estacaria);  
• Solução Alternativa 3 – Plataforma Mista (estrutura em betão e plataforma em aterro).  

No Capítulo 4 relativo à Descrição do Projeto é apresentada a descrição detalhada das três 
alternativas equacionadas.  
 
Há ainda a considerar a “Alternativa zero”, que corresponde essencialmente à ausência de 
intervenção, ou seja, à não construção do Aeroporto do Montijo. No final do Capítulo 5 relativo à 
Caracterização da Situação de Referência, constante do Volume II.B, e para cada fator 
ambiental, é apresentada a Evolução da Situação de Referência sem Projeto. Em cada 
subcapítulo apresenta-se a evolução provável da situação de referência na ausência de 
intervenção, tendo em conta os planos e programas previstos aplicáveis à área em análise, bem 
como os projetos que se prevê venham a ser implementados.» cfr. pg. 47 do EIA - Volume II - 
Relatório Síntese A. – (Cfr. V)  
 

No EIA Volume II - Relatório Síntese C – Impactes, Medidas de Minimização, 

Monitorização e Conclusões (955 páginas), julho 2019 – versão 3, foram analisados os 

impactes do projeto nos seguintes fatores: 

«6.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA (cfr. pg. 13 e seguintes) 
6.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS E METODOLOGIA ESPECÍFICA  
Os principais impactes na geologia e na geomorfologia resultam, na Fase de Construção, 
das atividades de desmatação, de terraplenagens, da execução dos aterros para o 
reperfilamento e extensão da pista, da construção das plataformas de estacionamento e 
caminhos de circulação, do restabelecimento de caminhos de acessos de obra e dos 
caminhos existentes na BA6, da construção do novo acesso e beneficiação do existente, da 
escavação para fundações e redes. Já na Fase de Exploração, resultam da presença do 
Aeroporto e dos seus Acessos.  
Para a avaliação dos impactes no presente fator ambiental consideraram-se os critérios de 
avaliação apresentados no Volume III – Anexo 15. Resumidamente, estes são:  

 Pouco significativos se as alterações induzidas pelo Projeto forem reduzidas e 
locais, as terraplenagens sejam moderadas e equilibradas e não existir afetação do 
meio geológico que comprometa as suas características geotécnicas; 

 Significativos se o Projeto induzir alterações assinaláveis nas características 
geológicas, geomorfológicas e sísmicas da área influenciada pelo projeto, se as 
terraplenagens forem relativamente desequilibradas e se existir afetação das 
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características geológicas que comprometam moderadamente as suas 
características geotécnicas; 

 Muito significativos se as alterações induzidas se verificarem numa extensão 
considerável, se existir um elevado desequilíbrio de terraplenagens e uma elevada 
afetação do meio geológico alterando significativamente as suas características 
geotécnicas.  

6.3.2 ÁREA DO AEROPORTO DO MONTIJO E EXTENSÃO DA PISTA  
(…) 
Face ao comportamento geotécnico dos terrenos, e entrando em linha de conta com outros 
aspetos importantes, nomeadamente os relacionados com a ocupação e o enquadramento 
estético e paisagístico geral, a inclinação dos taludes de escavação é fixada em 1/1,5 a 1/2 
(V/H).  
(…) 
6.4 SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO (cfr. pg. 29 e seguintes) 
6.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS  
A construção do Aeroporto do Montijo e respetivas Acessibilidades implicará a 
impermeabilização dos solos existentes, que constitui um dos impactes mais significativos a 
que este recurso pode ser sujeito, o que se traduz na eliminação das suas funções 
ecológicas na área ocupada, de forma permanente.  
O conjunto de operações necessárias à implantação da infraestrutura aeroportuária, inclui 
atividades diversas que vão desde a realização de escavações e aterros para a 
regularização de plataformas, prolongamento da pista existente, execução de fundações, 
até à impermeabilização da superfície com edifícios e pavimentos exteriores (pistas, 
estradas, parques de estacionamento etc.), transformando todas as áreas de ocupação 
destas infraestruturas em áreas seladas. Nestas áreas deixa de existir solo ou, caso persista 
algum material do solo subjacente aos pavimentos ou edifícios, este estará isolado da 
superfície considerando-se que se encontra num estado inerte e sem qualquer função útil de 
natureza ecológica (na produção de biomassa, na participação nos ciclos biogeoquímicos e 
como habitat de múltiplos organismos).  
Os solos das áreas envolventes às áreas impermeabilizadas poderão também estar sujeitos 
a outros impactes embora, geralmente, com efeitos menos severos do que os decorrentes 
da referida impermeabilização. 
Para a avaliação dos impactes no presente fator ambiental consideraram-se os critérios de 
avaliação apresentados no Volume III - Anexo 15 –, tendo-se, no entanto em consideração, 
os seguintes aspetos:  

 As principais preocupações relativas a este recurso, nomeadamente a importância 
de salvaguardar os valores existentes, protegendo, na medida do possível, os solos 
nas fases de pré-construção, construção e de operação do Aeroporto;  

 As áreas de solos de maior qualidade e capacidade de utilização agrícola 
suscetíveis de serem integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN) definidas de 
acordo com a legislação em vigor para o efeito (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de 
março). 

 (…) De referir que a área de implantação do Aeroporto do Montijo e do acesso ao Cais do 
Seixalinho não interferem com solos classificados como RAN. 
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A área de estudo considerada corresponde à área de intervenção do Aeroporto do Montijo, 
a qual abrange 235,72 ha (incluindo os 7,65 ha de área necessária reclamar ao Rio Tejo 
para a extensão da pista sobre zona húmida/estuário), embora as ações com incidência 
direta nos solos se restrinja a uma área menor (196,9 ha) onde ocorrerão as ações de 
desarborização e desmatação sobre as áreas que não se encontram já impermeabilizadas 
pelas infraestruturas existentes da BA6, nem sobre zonas húmidas.   
 
A área de estudo dos acessos de ligação do Aeroporto do Montijo à A12/A33 e ao Cais 
do Seixalinho abrange uma faixa de 250 m para cada lado do eixo dos referidos acessos, 
com cerca de 481,79 ha. 
(…) 
Para efeitos de contabilização das unidades solo a afetar pela construção do Aeroporto do 
Montijo, e desvio a norte do atual acesso à BA6, considerou-se a área total a desmatar na 
BA6 (correspondendo a 196,9 ha) e as áreas totais de impermeabilização futuras previstas 
no Projeto, na área da BA6, ou seja, cerca de 110 ha em 2022 e cerca 130 ha na fase de 
expansão.  
 
Refira-se que parte das áreas totais impermeabilizadas afetas ao futuro Aeroporto do 
Montijo coincidem com áreas já impermeabilizadas na BA6 (31,36 ha).   
Assim, as novas áreas de solo a impermeabilizar/selar na BA6 devido à implementação do 
Projeto corresponderão, sensivelmente, a 80 ha em 2022. Na fase de expansão esta área 
totalizará 100 ha (ou seja mais 20 ha).  
 
Foram ainda considerados os solos a afetar na área a reclamar ao Tejo (7,65 ha), dos quais 
2,7 ha serão áreas impermeabilizadas.   
 
Para efeitos de contabilização das unidades solo a afetar pela construção do novo Acesso à 
A12 e pela beneficiação do acesso ao Cais do Seixalinho e construção da ciclovia, 
admitiu-se apenas a afetação da área total de intervenção efetiva, num total de 43,92 ha 
para a Solução Base e de 36,68 ha para a Solução Alternativa. 
(…) 
 
6.5 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS (cfr. pg. 40 e seguintes) 
6.5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 
A avaliação de impactes decorrentes da construção do Aeroporto do Montijo e Respetivas 
Acessibilidades nos recursos hídricos subterrâneos tem por base a caracterização da massa 
de água subterrânea onde se insere (massa de água subterrânea da Bacia do Tejo-
Sado/Margem Esquerda, setor da Península de Setúbal), quer nos aspetos quantitativos 
como qualitativos, a vulnerabilidade da massa de água subterrânea à potencial 
contaminação e os usos da água subterrânea (atuais e previstos com a implementação do 
Projeto), quer na área de intervenção do Projeto, quer na sua envolvente próxima. 
 
O conjunto de operações necessárias à implantação da infraestrutura aeroportuária inclui 
atividades diversas que vão desde a realização de escavações e aterros para a 
regularização de plataformas, prolongamento da pista existente, execução de fundações, 
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até à impermeabilização da superfície com edifícios e pavimentos exteriores (pistas, 
estradas, caminhos de circulação, parques de estacionamento etc.), transformando todas as 
áreas de ocupação destas infraestruturas em áreas seladas de modo permanente. Nestas 
áreas deixa de existir a infiltração das águas da precipitação e consequentemente a recarga 
do sistema hidrogeológico superficial local.  
Outro aspeto igualmente importante a ter em conta resulta do potencial de contaminação do 
solo e das águas subterrâneas pelo uso de substâncias contaminantes durante a fase de 
construção, devido a possíveis derrames de óleos que podem ocorrer aquando da 
manutenção/circulação da maquinaria na área de construção.  
Na fase de exploração avaliam-se os potenciais impactes resultantes de derrames 
acidentais de substâncias contaminantes (hidrocarbonetos, substâncias químicas, óleos e 
combustíveis, etc.), tendo em conta a vulnerabilidade dos aquíferos presentes (superficial e 
profundo), e os usos associados - rega, abastecimento de água para consumo humano, 
outros usos.  
Na avaliação dos impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos, além dos critérios de 
avaliação apresentados, tomaram-se em consideração os seguintes aspetos: 

 A área de estudo para os Recursos Hídricos Subterrâneos, considera como Área de 
Intervenção do Aeroporto do Montijo, uma área de 228,36 ha, que não inclui a área 
reclamada ao Rio Tejo para a Extensão da Pista. No entanto, as ações com 
incidência direta na nova impermeabilização dos solos restringem-se a uma área 
menor (cerca de 80 ha em 2022 e 100 ha após a fase de expansão); 

 Em termos de desmatação, desarborização e decapagem e atendendo a que, dos 
228,36 ha de área a intervencionar pelo Projeto, 31,46 ha correspondem a áreas 
impermeabilizadas, estas ações ocorrerão em cerca de 196,9 ha; 

(…)» (cfr.O). 
 

Mais resulta do probatório que: 

 

No EIA Volume II - Relatório Síntese C – Impactes, Medidas de Minimização, 

Monitorização e Conclusões (955 páginas), julho 2019 – versão 3, foram analisados os 

impactes do projeto nos seguintes fatores: 

6.6 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS (cfr. pg. 58 e seguintes) 
 
6.6.1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA ESPECÍFICA  
A avaliação de impactes da construção e exploração do Aeroporto do Montijo e respetivos 
Acessos nos recursos hídricos superficiais tem por base as ações de projeto potencialmente 
indutoras de impactes ao nível deste fator ambiental e a caracterização da rede hidrográfica 
e respetivas bacias hidrográficas e das massas de águas do Estuário do Tejo para onde 
drenam as áreas de intervenção do Projeto – infraestrutura aeroportuária e acessos (ao 
nível da qualidade das massas de água, usos atuais e potenciais e objetivos de qualidade a 
atingir).  
São assim avaliados os impactes ao nível das alterações da drenagem natural e da 
qualidade da água superficial, tendo por base a matriz dos critérios de classificação dos 
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impactes ambientais ao nível dos Recursos Hídricos Superficiais que se apresenta no 
Volume III - Anexo 15.  
No que respeita à avaliação de impactes deste fator ambiental salienta-se, nomeadamente 
no que às ações associadas à Extensão da Pista 01/19 sobre o Estuário do Tejo dizem 
respeito, a necessária articulação realizada com a avaliação de impactes efetuada ao nível:   

 Dos Sistemas Ecológicos – componente Ecologia Aquática - aspetos relacionados 
com a qualidade ecológica da água; 

 Da Geologia e Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar – aspetos relacionados com 
as alterações/pressões hidroformológicas induzidas sobre a massa de água Tejo-
WB1 devido às alterações hidrológicas e morfológicas; 

 Do Ordenamento do Território – aspetos relacionados com ocupação/afetação do 
Domínio Hídrico. 
(…)» (cfr.  O) 

 

Sobre os impactes na Avifauna consta no EIA o ponto 5.7.1 "Fauna Terrestre": 

«(…) 
A referida área de intervenção sobrepõe-se, ainda, à Zona de Proteção Especial (ZPE) do 
Estuário do Tejo (PTZPE0010, Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação mais 
atual), em cerca de 0,22 ha, conforme é possível visualizar na Figura 5.83 e no Desenho n.º 4.1. 
No entanto, é importante salientar que a futura área afeta diretamente ao Aeroporto do Montijo 
apenas se sobrepõe com o SIC do Estuário do Tejo e confirma a norte com a ZPE do Estuário 
do Tejo. É o desvio do caminho a norte da Pista 01/19 e uma área muito residual do traçado de 
acesso ao Aeroporto (0,003 ha) que se sobrepõem com a ZPE.  
 
De referir ainda que os futuros sobrevoos para norte, correspondentes à descolagem das 
aeronaves da Pista 01 e aproximação à Pista 19, farão o atravessamento das áreas sensíveis 
anteriormente referidas. 
(…)» (cfr. AB). 
 

No EIA Volume II - Relatório Síntese C ponto 6.8.4 "Análise e avaliação de impactes" 

consta, por extrato:  

«6.8.4 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE IMPACTES  
6.8.4.1 AEROPORTO DO MONTIJO  
6.8.4.1.1 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO  
(…) 

Através dos impactes nas taxas de sobrevivência e sucesso reprodutor e no aumento potencial 
da emigração, a perda de habitat pode assim causar declínios populacionais locais (Wright et al., 
2014). Para além disso, para as espécies migradoras, estas consequências numa dada altura do 
seu ciclo anual podem ter continuidade nas fases subsequentes, reduzindo o sucesso reprodutor 
e a sobrevivência, potencialmente impactando as populações tanto localmente num período 
fenológico, como noutras fases posteriores (Wright et al., 2014).  
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Durante a fase de construção, desaparecerá, conforme já referido anteriormente, uma área de 
antigas salinas, e a extensão projetada da Pista 01/19 para sul irá sobrepor-se a áreas 
intertidais de alimentação. A ocupação destas últimas áreas intertidais ocorrerá em pequena 
extensão. A presença humana associada à fase de construção irá, contudo, diminuir a qualidade 
deste habitat pelo menos durante esta fase.  
 
Dado que é certa a destruição de habitat utilizado por espécies legalmente protegidas, 
considera-se este impacte significativo, e de média magnitude, certo, permanente, irreversível, 
imediato, direto e de âmbito local. 
 
A destruição de ninhos e crias poderá ocorrer em consequência da desarborização, decapagem 
de solos e restantes ações previstas para a fase de construção, caso seja realizada durante o 
período de reprodução. Este será um impacte negativo, pouco significativo, de reduzida 
magnitude, provável, permanente, irreversível, imediato, direto e local.  
 
A ocorrência de eventuais derrames de óleos minerais no solo pode afetar as aves. A 
composição tóxica dos combustíveis fósseis torna-os nocivos para as aves, nomeadamente 
quanto à ocorrência de derrames nos habitats utilizados por estas espécies. No entanto, a 
probabilidade deste impacte ocorrer é bastante reduzida, dado que inclusivamente, a ocorrer, 
será essencialmente em vias de acesso.  
 
Os resíduos resultantes da obra (como restos de betuminoso e betão), e outros previamente 
existentes (como vestígios de material militar), caso não sejam geridos de forma adequada na 
obra, podem também ter efeitos nocivos nos habitats utilizados pelas aves, à semelhança do que 
foi descrito para o impacte anterior, considerando-se, no entanto, que a probabilidade de 
ocorrência deste impacte é também reduzida. Este impacte caracteriza-se como sendo negativo, 
pouco significativo, de reduzida magnitude, de baixa probabilidade, temporário, reversível, de 
médio prazo, indireto e de âmbito local. 
(…)»(cfr. AD). 

 

Em 2019-09-30 foi divulgada pela Agência Portuguesa do Ambiente a “Nota à 

Comunicação Social nº 56/2019” intitulada “Avaliação de Impacte Ambiental do Aeroporto do 

Montijo e Respectivas Acessibilidades – Proposta de Declaração de Impacte Ambiental 

Favorável Condicionada” da qual consta, por extrato: 

«(…) 

Esta decisão implica um quadro extenso de condições (perto de 200) que a ANA terá de dar 
cumprimento. Destas, destacam-se as seguintes: 

 Implementação da solução fundada em estacas para a extensão da pista; 

 Implementação da Ligação Rodoviária à A12, na solução que não afeta os perímetros de 
proteção das captações do Pólo do Montijo; 

 Proibição do tráfego aéreo no aeroporto do Montijo, no período 0h-6h; 
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 Condicionar a operação do Aeroporto do Montijo nas faixas horárias 23h00-00h00 e 
06h00-07h00 à disponibilização de slots horários para o ano de 2022 de 2983 
movimentos anuais; 

 Definir e adotar procedimentos de aterragem e descolagem menos ruidosos e que 
evitem ou minimizem o impacte sobre as áreas mais sensíveis; 

 Implementação do Programa de Reforço do Condicionamento Acústico de Edifícios 
deficitários na área delimitada pelas isófonas de ruído particular; 

 Para efeitos da promoção da restruturação e ao aumento da oferta de transporte fluvial 
em resposta ao aumento de procura perspetivado, assegurar o reforço da frota 
existente, pelo suporte financeiro à aquisição de 2 embarcações, alocada em 
exclusividade ao transporte entre o Cais do Seixalinho e Lisboa; 

 Implementação de um Plano de redução de emissões de gEE, de consumos primários, 
de resíduos e de consumos energéticos, durante a fase de exploração do Aeroporto do 
Montijo. 

(…) 

Tendo por base o parecer emitido pela CA, a APA, enquanto autoridade de avaliação de 
impacte ambiental, considerou estarem reunidas as condições para a emissão de uma 
Declaração de Impacte Ambiente Favorável Condicionada à adoção da Solução 2 do 
estudo prévio da Extensão Sul da Pista 01/19 e Solução Alternativa do estudo prévio da 
Ligação rodoviária à A12, bem como ao cumprimento de um conjunto de condições. 
Em cumprimento do Código de Procedimento Administrativo, a APA notificou a ANA da proposta 
de decisão, para efeitos de auscultação do proponente previamente à emissão da versão final da 
DIA. 
Tendo em conta as intervenções previstas, as suas caraterísticas e as do território afetado, 
designadamente: 

 o Estuário do Tejo se constituir como a zona húmida portuguesa mais importante para as 
aves aquáticas e como local chave para as aves migratórias na rota do Atlântico Este; 

 o território sobrevoado nas aterragens e descolagens afetar zonas densamente 
povoadas e com equipamentos de uso sensível; 

 a existência de um aquífero bastante produtivo, utilizado para diversos fins incluindo 
captações para abastecimento público; 

Foram considerados como fatores determinantes para a avaliação: 

 A Socioeconomia, os Sistemas Ecológicos e o Ambiente Sonoro, no que se refere à 
infraestrutura aeroportuária; 

 A Socioeconomia e os Recursos Hídricos (Subterrâneos), no que se refere às 
acessibilidades rodoviárias. 

Esta decisão implica um quadro extenso de condições (perto de 200) que a ANA terá de dar 
cumprimento. Destas, destacam-se as seguintes: 

 Implementação da solução fundada em estacas para a extensão da pista; 

 Implementação da Ligação Rodoviária à A12, na solução que não afeta os perímetros de 
proteção das captações do Pólo do Montijo; 

 Proibição do tráfego aéreo no aeroporto do Montijo, no período 0h-6h; 

 Condicionar a operação do Aeroporto do Montijo nas faixas horárias 23h00-00h00 e 
06h00-07h00 à disponibilização de slots horários para o ano de 2022 de 2983 
movimentos anuais; 
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 Definir e adotar procedimentos de aterragem e descolagem menos ruidosos e que 
evitem ou minimizem o impacte sobre as áreas mais sensíveis; 

 Implementação do Programa de Reforço do Condicionamento Acústico de Edifícios 
deficitários na área delimitada pelas isófonas de ruído particular; 

 Para efeitos da promoção da restruturação e ao aumento da oferta de transporte fluvial 
em resposta ao aumento de procura perspetivado, assegurar o reforço da frota 
existente, pelo suporte financeiro à aquisição de 2 embarcações, alocada em 
exclusividade ao transporte entre o Cais do Seixalinho e Lisboa; 

 Implementação de um Plano de redução de emissões de GEE, de consumos primários, 
de resíduos e de consumos energéticos, durante a fase de exploração do Aeroporto do 
Montijo. 

Foram também estabelecidas várias medidas de compensação ao nível dos sistemas 
ecológicos: 

 Assegurar o suporte financeiro à operacionalização e implementação das medidas de 
compensação ambiental pela sociedade veículo que vier a ser criada, designadamente 
as atividades diretamente conexas com a proteção e conservação das aves selvagens 
(alocação do Mouchão da Póvoa, requalificação do CEMPA bem como das instalações 
de Vale de Frades e Saragoça, outras aquisições de terrenos - salinas, terrenos 
agrícolas, etc., contratos de gestão por perda de rendimento, intervenções de 
requalificação ou recuperação de habitats), através do pagamento de valor mínimo de 
7,2 M€ (sete milhões e duzentos mil euros) aquando da assinatura do contrato de 
concessão, complementado pelo pagamento de uma taxa 4,5€ (quatro euros e 
cinquenta cêntimos) por movimento aéreo, uma vez que os principais impactes no 
Estuário ao nível da avifauna decorrem do ruído causado pelas aeronaves, a atualizar 
numa base anual, por indexação ao índice de preços do consumidor excluindo 
habitação. 

(…)» (cfr. AT). 

 

Relativamente ao ruído a DIA prevê: As medidas de minimização n.° 65 – ―evitar para a 

construção da extensão da Pista 01/19 a execução dos trabalhos no período noturno‖ - e n.° 132 

– ―criar um sistema online ou telefone para reclamações de ruído por parte das populações‖, com 

informação à ARSLVT.- (cfr. BZ). 

 

Em sentido contrário, em 2017-03-16 foi divulgada notícia com o seguinte titulo: 

«Tamanho da pista da base do Montijo é insuficiente para descolagem de aviões grandes». (cfr. 

D). 

No RNT consta ainda que: 

«8. QUE MEDIDAS SE PREVEEM PARA GARANTIR UM MELHOR 
ENQUADRAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO 
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MEDIDAS AMBIENTAIS 
(…) 
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 No âmbito do presente EIA deverão pronunciar-se as diversas entidades 
relativamente à compatibilização das áreas do projeto do Aeroporto do Montijo e 
respetivos acessos com os vários instrumentos de ordenamento em 
vigor/servidões/condicionantes: planos diretores municipais, domínio público 
hídrico, reserva agrícola nacional, reserva ecológica nacional, rede natura 2000, 
abate de sobreiros, perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas, 
servidão militar existente pela presença da BA6. 
 

Cfr. I 

 

No Vol III “Anexos temáticos”, Anexo 15 - critérios de avaliação de impactes, 

consta por extrato:  

«(…) 

ANEXO 15 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES  
Apresenta-se no presente Anexo, para cada um dos Fatores Ambientais em estudo, os 

critérios de avaliação dos impactes identificados. 
 
OCUPAÇÃO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

PARÂMETRO CLASSIFICAÇÃO 
DOS  

IMPACTES 

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS 
IMPACTES 

Natureza Negativo 
Positivo 

Um impacte negativo decorre de uma ação que induz 
uma ocupação do solo em discordância com a atual ou 
com o disposto nos IGT-Instrumentos de Gestão Territorial 
a nível regional, setorial ou municipal ou criando situações 
de conflito com servidões existentes.  
Um impacte positivo ou benéfico decorre de uma ação 
que promove uma ocupação do solo em concordância 
com o uso dos solos em presença ou previsto nos IGT-
Instrumentos de Gestão Territorial a nível regional, setorial 
ou municipal, sem criar situações de conflito com 
servidões existentes. 

Significância Muito 
Significativo 
Significativo 
Pouco 
Significativo 

(…). 

Magnitude Elevada 
Média 

(…) 
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Reduzida 

Probabilidade Certo 
Provável 
Pouco Provável 

(…) 

Duração Temporário 
Permamente 

A duração do impacte é considerada temporária o mesmo 
cessa quando cessam as ações de projeto que as 
induzem. Considera-se permanente se os efeitos 
persistirem após o término da ação que o induz.  

Início ou 
instante  
em que se 
produz 

Imediato 
Médio Prazo 
Longo Prazo 

O instante em que se produz o impacte conhece-se 
observando o intervalo de tempo que decorre entre a ação 
que provoca o impacte e o impacte propriamente dito. 
Considera-se o impacte como imediato se ocorrer logo 
após a ação ou, a médio e longo prazo se existir um 
intervalo de tempo de menor ou maior duração entre a 
ação e o impacte 

Reversibilidade Reversível 
Irreversível 

O impacte é considerado reversível se após a cessação 
das ações que os induzem é possível reverter o impacte, 
restabelecendo por completo a situação anterior;  é 
irreversível se tal não for possível. 

Incidência Direto 
Indireto 

O impacte é direto se for provocado pela construção ou 
exploração do  projeto e indireto se for induzido por 
atividades ligadas ao projeto, mas não constantes do 
mesmo, 

Dimensão 
espacial 

Local 
Regional 
Nacional 

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma 
expressão apenas a nível local. É regional se esses 
efeitos se fazem sentir a uma escala regional. É nacional 
se esses efeitos possuem uma expressão espacial a nível 
nacional. 

 
PAISAGEM 
 

PARÂMETRO CLASSIFICAÇÃO 
DOS  

IMPACTES 

CRITÉRIOS DE SUPORTE À CLASSIFICAÇÃO DOS 
IMPACTES 

Natureza Negativo 
Positivo 

Um impacte negativo decorre de uma ação que provoca 
alterações nos elementos que constituem as componentes 
básicas da paisagem, causando perturbações estruturais 
nas unidades de paisagem identificadas, alterando a 
qualidade cénica da paisagem em presença.  
Um impacte positivo promove uma melhoria nos 
elementos constituintes da paisagem, contribuindo para o 
reforço da sua estrutura, podendo também resultar num 
aumento da sua qualidade cénica. 

Significância Muito 
Significativo 
Significativo 

(…). 
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Pouco 
Significativo 

Magnitude Elevada 
Média 
Reduzida 

(…) 

Probabilidade Certo 
Provável 
Pouco Provável 

(…) 

Duração Temporário 
Permamente 

A duração do impacte é considerada temporária o mesmo 
cessa quando cessam as ações de projeto que as 
induzem. Considera-se permanente se os efeitos 
persistirem após o término da ação que o induz.  

Início ou 
instante  
em que se 
produz 

Imediato 
Médio Prazo 
Longo Prazo 

O instante em que se produz o impacte conhece-se 
observando o intervalo de tempo que decorre entre a ação 
que provoca o impacte e o impacte propriamente dito. 
Considera-se o impacte como imediato se ocorrer logo 
após a ação ou, a médio e longo prazo se existir um 
intervalo de tempo de menor ou maior duração entre a 
ação e o impacte 

Reversibilidade Reversível 
Irreversível 

O impacte é considerado reversível se após a cessação 
das ações que os induzem é possível reverter o impacte, 
restabelecendo por completo a situação anterior;  é 
irreversível se tal não for possível. 

Incidência Direto 
Indireto 

O impacte é direto se for provocado por ações de 
construção ou exploração do  projeto e indireto se for 
induzido por atividades ligadas ao projeto, mas não 
constantes do mesmo, 

Dimensão 
espacial 

Local 
Regional 
Nacional 

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma 
expressão apenas a nível local. É regional se esses 
efeitos se fazem sentir a uma escala regional. É nacional 
se esses efeitos possuem uma expressão espacial a nível 
nacional. 

 
(…)» (cfr. N). 
 

Vejamos. 

 

Os impactes relativos à extensão da Pista em 300 metros sobre o Estuário do Tejo, são 

os acima descritos no EIA e demais documentos que enformam o procedimento e que as partes 

trouxeram à discussão, nesta sede cautelar.  
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A questão subjacente da lesão à integridade ambiental, repete-se também neste item e 

reconduz-se, de novo, à da localização do projeto. 

 

Em área sensível, quer ao nível das populações que residem na proximidade, quer ao 

nível da fauna, com destaque para as aves e para os respetivos habitats. 

 

Sempre com impactes ambientais identificados e significativos e que, não sendo 

minimizáveis, também não são supridos adequadamente pelas medidas de compensação 

previstas que não solucionam tais impactes, ou seja, a afetação da integridade ambiental 

subjacente à construção local e a continuidade decorrente da sua exploração. 

 

Ou seja, não está apenas em causa o impacte ambiental de uma obra, que acontece 

num período de tempo determinado e que depois termina, o que possibilita uma fase de 

readaptação dos fatores vivos da envolvente: populações, fauna e flora.  

 

O que está também em causa neste projeto com efeitos imprevisíveis e não estudados é 

a utilização diária da pista com uma extensão de 300 metros sobre o rio Tejo, o ruído diário dos 

aviões, a descolar e a aterrar, as luzes de presença no rio a indicar a pista, os gases de efeito 

estufa sobre as populações, ou seja, durante 50 anos a utilização intensiva do local. 

 

A utilização pretendida difere da atual efetuada pela Base Militar, primeiro porque a Pista 

atualmente utilizada é paralela ao rio no sentido oeste/este. No projeto em causa pretende-se a 

utilização de no sentido sul/norte. Acresce ainda que, o movimento de hoje efetuado na Base 

Aérea é incomparável com o que se perspetiva com o projeto. 

 

Assim, no RNT consta que: 

«A BA6 tem um registo médio mensal de 889 movimentos (dados relativos ao período 2005 – 2015), sem 
contabilizar sobrevoos no espaço aéreo sob sua jurisdição. Este valor compreende os movimentos totais 
de aeronaves (militares pertencentes e não pertencentes à BA6, civis nacionais e estrangeiros). O 
número total de pessoas ao serviço na BA6 é da ordem das 900 pessoas, englobando na sua grande 
maioria militares, mas também alguns civis.» 

 

«AEROPORTO DO MONTIJO 
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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). 

 
DESCRIÇÃO GERAL 

 
O faseamento do Projeto teve por base as previsões de tráfego aéreo realizadas, que indicam para o ano 
2062, 17,4 milhões de passageiros e 85 mil movimentos de aeronaves por ano. No ano 2022, ano de 
abertura, prevê-se no Aeroporto do Montijo, uma capacidade de 7,8 milhões de passageiros e 46 mil 
movimentos de aeronaves por ano. » (cfr. I). 
 

Ou seja, de 889 movimentos mensais passar-se-á para 3833 voos mensais em 2022 

para 7083 em 2062, numa Pista sobre o Estuário do Tejo. 

 

A apreciação deste fator ambiental, apenas reforça, a desadequação do local e 

consequentemente da DIA, favorável condicionada, aos objetivos previstos no artigo 5º nº1 do 

RJAIA e à viabilidade ambiental do projeto. 

 
* 

 
B.4 – Risco sismíco e hipótese de tsunami 

 

A Requerente alega que não foram consideradas e estudadas as questões do risco 

sismíco e a hipótese de tsunami. 

 

As Entidades Requeridas e a Contrainteressada vieram dizer que: 

- Tais aspetos foram considerados no âmbito da DIA, estando em concreto prevista 

(página 27), (i) a realização de um estudo para quantificar o impacte de inundação originada por 

um eventual tsunami, tendo como escopo a identificação e avaliação do impacte no projeto; (ii) 

medidas de minimização; (iii) a elaboração de um Plano de Emergência Interno, que estabelece 

o procedimento adequado em de catástrofe natural, incluindo situações de risco sísmico, tsunami 

e inundação; (vii) as medidas de compensação não atenuam os impactos e que são mesmo 

ilegais. 

 

Quanto a este aspeto veja-se de novo o RNT. 
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No Resumo Não Técnico (RNT) que acompanhou o Estudo de Impacte Ambiental 

consta por extrato:  

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
CARACTERIZAÇÃO LOCAL 

A área terrestre de implantação do Aeroporto do Montijo, o acesso de ligação à A12 e o acesso 
ao Cais do Seixalinho, localizam-se em formações arenosas chamadas Areias da Formação de 
Santa Marta. O acesso abrange também depósitos de terraços fluviais. Na área do Estuário do 
Tejo onde se localizará o prolongamento para sul da Pista 01/19, na Cala do Montijo, os fundos 
são constituídos por uma sequência de lodos e areias de vários diâmetros, intersetadas por 
algumas camadas de argilas e seixos.  
 
A sismicidade da área de estudo é elevada.  
 
Na área de intervenção na BA6, os solos existentes apresentam boas características para 
utilização em aterros. No entanto, no setor sul da área de estudo os solos são relativamente 
lodosos e arenosos, o que leva à necessidade de utilização de fundações indiretas ou semi-
diretas. O mesmo acontece na área imersa do prolongamento para sul da Pista.  
 
O nível freático na área de estudo varia entre 3,5 e 7,5 metros de profundidade, e está muito 
relacionado com o ciclo de maré, devido à grande proximidade ao estuário do Tejo. 
(…)» (cfr. I). 
 

No EIA - Volume II - Relatório Síntese B foram identificados e avaliados os riscos 

sísmicos no ponto 5.3.6 "Tectónica e sismicidade" (pg. 24 a 30) e a hipótese de tsunami foi 

identificada e avaliada no ponto 5.3.9 "Perigos de natureza geológica" (pg. 37 a 39):  

«(…) 
5.3.6 TECTÓNICA E SISMICIDADE  
As movimentações tectónicas que ocorreram na região provocaram o revogo de antigas falhas e 
fraturas do substrato rochoso antigo.  
 
A estrutura tectónica mais importante na proximidade da área de estudo é a falha do vale inferior 
do Tejo, com direção NE-SW, a qual além de induzir movimentos verticais no período do 
Neogénico, reativou ainda descontinuidades estruturais herdadas da orogenia Varisca. Embora 
esta falha não se encontre suficientemente bem identificada em virtude da cobertura de 
depósitos sedimentares, que mascaram a sua presença, foi detetada em critérios baseados na 
análise do relevo, em técnicas de deteção remota, em estudos geoestratigráficos, etc. (Ribeiro et 
al., 1988).  
 
Existem ainda outras fraturas com direções NNE-SSW, NNW-SSE e NW-SE, mas a mais antiga 
é a de direção NE-SW, enquanto que as que afetaram essencialmente o Miocénico são as falhas 
de direção NE-SW a NNE-SSW.  
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As falhas ativas em território nacional, de existência confirmada ou prováveis, com maior 
interesse para o presente estudo, em particular as envolventes da região do Vale do Tejo e que 
se observam na Figura 5.18, que corresponde a um extrato da Carta Neotectónica de Portugal 
Continental (Cabral & Ribeiro, 1988). 
(…)»pg. 24 a 30 - EIA - Volume II - Relatório Síntese B 

«(…) 
5.3.9 PERIGOS DE NATUREZA GEOLÓGICA 
(…) 
5.3.9.1 SUSCETIBILIDADE SÍSMICA De acordo com o Plano Regional de Ordenamento do 
Território da AML - PROT AML (CCDR LVT, 2010), a suscetibilidade sísmica na AML é elevada 
ou muito elevada em 74% do território regional, observando-se as áreas mais desfavoráveis no 
território de Alcochete, Vila Franca de Xira e Montijo. Na área de estudo é muito elevada na 
maior parte da área da BA6 e elevada numa estreita faixa do setor sul (Figura 5.22).  
 
Embora os sismos de magnitude muito elevada tenham uma probabilidade de ocorrência baixa, 
o risco sísmico da AML é bastante elevado, atendendo à elevada exposição e vulnerabilidade 
dos elementos presentes, associada à grande concentração de população, de infraestruturas e 
de atividades económicas (CCDR LVT, 2010). 
(…) 
De referir ainda que, na área de estudo, devido à natureza arenosa das formações geológicas 
ocorrentes poderão registar-se fenómenos de adensamento das areias soltas devido a sismos 
importantes, o que se traduz por um comportamento geotécnico muito desfavorável, podendo 
provocar eventuais assentamentos. Também pode ser considerado como perigo potencial a 
liquefação de areias quando saturadas de água, as quais podem comportar-se como "areias 
movediças" devido à ação de abalos sísmicos. 5.3.9.2 INUNDAÇÃO DEVIDO A TSUNAMI 
(MAREMOTO) Devido aos sismos com epicentro no mar ou movimentos de vertente e erupções 
vulcânicas submarinas, em zonas que poderão afetar o território de Portugal Continental (como 
as zonas sísmicas do Banco de Gorringe a SW de Portugal Continental, as zonas das estruturas 
tectónicas ativas de direção N-S na margem continental portuguesa entre Setúbal e o Cabo de 
S. Vicente e a zona da terminação oriental da Falha Açores-Gibraltar a sul de Portugal) (CCDR 
LVT, 2010), poderão ocorrer ondas que atingirão a costa portuguesa (tsunamis ou maremotos). 
Estas ocorrências, consoante a sua magnitude, poderão propagar-se pelo Estuário do Tejo, 
afetando a área de estudo que se situa a altitudes muito baixas (entre 3 m junto o limite sul da 
pista e 14 m na área do terminal e infraestruturas associadas. Contudo, o nível de afetação 
dependerá sempre da magnitude da inundação. 
(…)» pg. 37 a 39 no EIA - Volume II - Relatório Síntese B. (Cfr. Y)  
 

Os riscos sísmicos e a hipótese de tsunami foram objeto de análise pela CA no ponto 

5.1.3 "Perigosidade geológica" constante das pgs. 52 a 59 do Parecer Final da CA. (Cfr. AL) 

 

O parecer da Comissão de Avaliação analisa os riscos de ―perigosidade geológica‖ no 

Capítulo 5.1 (Geologia, Geomorfologia e Perigosidade Geológica), nomeadamente, nas páginas 

55 e seguintes. - (Cfr. AM)  
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Quanto ao aumento do nível das águas do mar refere a página 16 da DIA:  

―Na vertente adaptação, dada a localização do projeto, o único aspeto relevante é a 

subida do nível médio das águas do mar (NMM) no médio e longo prazo (até 2100). Neste 

sentido, foi definida a cota altimétrica da pista, incluindo a sua extensão, por forma a 

salvaguardar subidas do nível médio das águas do mar devido a alterações climáticas no longo 

prazo (em 2100), aspeto que se considera determinante considerar na solução final.‖ – (Cfr. BR). 

 

Na página 15 da DIA: "Assume-se relevante o fator Geologia e Geomorfologia 

atendendo a que o projeto se localiza numa zona de sismicidade elevada, o que associado às 

características fisiográficas do terreno e ao seu enquadramento no estuário do Tejo, faz com que 

a suscetibilidade ao efeito de um tsunami seja também elevada" – (cfr. BS). 

 

A DIA em sede de avaliação de conformidade ambiental, exige a apresentação de um 

"Estudo para quantificar o impacte de inundação originada por eventual tsunami, onde conste 

simulação de cenários resultantes de inundação daquela origem, cumulativamente com a subida 

de nível do mar previsível derivado de alterações climáticas, para o horizonte temporal do 

projeto”. – (Cfr. BT) 

 

Vejamos. 

 

O Requerente alega que foi omitido risco sismíco, hipótese de tsunami e outros riscos 

extremos. O EIA e a DIA, ao contrário do alegado, fazem menção a estes fatores. Conforme 

resulta do probatório esta questão é remetida para fase posterior, mediante estudo a apresentar 

e a ponderar em sede de avaliação de conformidade ambiental.  

 

Sendo certo que, o local escolhido é particularmente suscetível ao aumento do nível da 

água do mar, localizando-se em zona sísmica e com hipótese de tsunami. 

 

B.5 – Risco de colisão com aves 
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A Requerente alega que não foram sopesados os riscos de colisão das aeronaves com 

aves. 

 

As Entidades Requeridas e a Contrainteressada quanto a este aspeto vieram dizer que: 

-  A respeito desta temática a Requerente limita-se a referir um estudo de 1964 e a 

reproduzir uma notícia do Jornal Público de 2017-03-16; 

- No que respeita concretamente aos elementos em questão constam do anexo 6, no 

capítulo 3, do vol. III do EIA e a página 21 da DIA; 

- Esta problemática foi acompanhada devidamente por dois radares localizados 

estrategicamente (um na própria BA6 e outro na zona da Ponte da Erva - zona RNET), de forma 

a assegurar o controlo contínuo e registado os movimentos diários das aves ao longo das 24h e 

assim obter dados e padrões sobre o movimento com vista a evitar ou diminuir o risco de colisão; 

- No âmbito do EIA foram avaliados os efeitos da implementação do aeroporto sobre a 

comunidade de aves, concluindo-se que o impacte decorrente da mortalidade de avifauna por 

colisão com aeronaves é pouco significativo, tendo em conta a percentagem de redução 

estimada para o tamanho médio da população de cada uma das espécies estudadas. 

- Os resultados revelam que para a totalidade das espécies estudas a afetação por 

birdstrike impôs decréscimos populacionais reduzidos, que poderão ir, no máximo e para um 

período de 50 anos, até um valor de 4,40%, valor este estimado para apenas para uma das 

espécies estudadas, sendo que para a maioria o valor não ultrapassa o 1% de redução - em 50 

anos; 

- A localização do aeroporto corresponde, na atualidade, a uma base aérea militar em 

exploração e os voos militares passam já na zona do estuário a uma altitude inferior a 3000 pés, 

e sendo que esta base militar é também utilizada por companhias aéreas civis para fazer treinos, 

e que passam já nestas zonas a uma altitude inferior a 3000 pés; 

- As aeronaves irão circular numa rota pré-definida pela NAV e não irão circular de forma 

―aleatória‖ no estuário do Tejo; a rota estudada poderá ainda ser afinada pela NAV no âmbito 

dos estudos que estão a efetuar para o tráfego aéreo; 

- O maior número de movimentos de aves foi registado na envolvente à Ponta da Erva (o 

que já era esperado, dada a maior utilização já conhecida dessa zona), quando comparado com 

a zona da BA6; 
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- A altitude projetada para as aeronaves passarem nessa zona ronda já 1 km de altitude, 

numa zona que já é atravessada regularmente por aeronaves. 

 

Resulta dos autos que: 

 

No Resumo Não Técnico (RNT) que acompanhou o Estudo de Impacte Ambiental 

consta por extrato:  

« (…) 
7. QUAIS SÃO OS RISCOS DO PROJETO? 

 
RISCO RELATIVO DE COLISÃO DE AVES COM AERONAVES 
No âmbito do EIA 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). 

 
O 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). O 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. É também de destacar a presença de outras aves aquáticas de 
grandes dimensões, como os corvos-marinhos, os flamingos, as garças, os colhereiros e os 
patos.  
 
O local da Ponta da Erva foi estudado por solicitação do Instituto de Conservação da Natureza e 
Florestas (ICNF), 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).  
 
Foi possível concluir, para a zona da Ponta da Erva, as espécies com maior risco potencial 
englobam a cegonhabranca, o flamingo, o íbis-preto, o colhereiro e a gaivota-de-asa-escura. A 
implementação das medidas de minimização do risco de colisão e a avaliação da sua eficácia 
são aspetos considerados particularmente importantes, pelo que no EIA foram indicadas um 
conjunto de medidas/recomendações que deverão ser discutidas pelas entidades competentes 
em matéria de segurança aeroportuária. Estas medidas devem ser implementadas e 
acompanhadas, nomeadamente antes da fase de construção, para garantir que quando o 
Aeroporto do Montijo entrar em exploração, as referidas medidas estarão plenamente 
implementadas. Exemplos de algumas das medidas propostas encontram-se referidas mais 
adiante.» (Cfr. I). 
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No EIA Volume II - Relatório Síntese C, nas páginas 792 a 854 número 10.2 "Risco 

Relativo De Colisão De Aeronaves Com Avifauna" foram avaliados os riscos de colisão das 

aeronaves com aves (bird strike) – (Cfr. Z). 

 

O EIA, Volume III - Anexos Temáticos, dedica-se à Análise de Risco de Colisão de 

Aves no Anexo 13.1 e 13.2 acessível através da hiperligação 

http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3280/anexo eia am voliii 13 1 2201972620528.pdf. - (cfr. 

AA). 

 

Sobre os impactes na Avifauna consta no EIA o ponto 5.7.1 "Fauna Terrestre" nas pg. 

180 a 270 do EIA Volume II - Relatório Síntese B. (cfr. AB). 

 

A Comissão de Avaliação analisou o risco de colisão das aeronaves com aves, o que fez 

no âmbito da apreciação do Fator "Sistemas Ecológicos", em 5.4.2. "Sistemas ecológicos" 

(páginas 84 a 112 do Parecer da CA), que inclui um ponto intitulado "Risco de Bird strike" nas 

páginas 106 a 109. - (cfr. AN) 

 

A Comissão de Avaliação avaliou os impactes do projeto nas aves no ponto "5.4.2. 

Sistemas Ecológicos", que se refere, à Avifauna e consta das pgs. 93 a 112 do Parecer Final da 

CA, no qual se pode ler que: ―Para além da pesquisa bibliográfica de base, foram realizadas 

contagens de aves aquáticas”, tendo sido "realizadas um total de cinco campanhas de 

contagem”. "Foram elencadas 184 espécies de aves (confirmadas e potenciais) na área de 

estudo alargada e 147 na área de estudo próxima” - Artigos 77º, 78º e 79º da Oposição da APA. 

(Cfr. AO). 

 

Ou seja, a Comissão de Avaliação fez a apreciação com base nos elementos existentes, 

como o EIA assume. 

 

Quanto a esta relevante matéria, a DIA contém na página 22, recomendações dirigidas à 

ANAC a ter em consideração aquando da certificação do aeroporto complementar do Montijo. 

(cfr. CD). 
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Sendo que o EIA objetivamente assume as lacunas de conhecimento quando no Vol. III 

no Anexo 6 – Sistemas Ecológicos, faz constar no ponto 2.6 ―Lacunas de conhecimento‖, como 

se transcreve: 

«A análise sobre o efeito de perturbação focou-se num grupo de espécies representativo do 

elenco existente no Estuário do Tejo, contudo, conforme explanado no capítulo 2.3.2. houve 

espécies e/ou locais para os quais não foi possível efetuar a análise do impacte por perturbação, 

e quantificar a percentagem de população afetada. A ausência de análise prendeu-se não 

apenas com a pouca informação sobre a distribuição destas espécies ao nível de todo o Estuário 

(o que impossibilita a aferição da percentagem de população potencialmente afetada) mas, 

sobretudo, pela ausência de bibliografia sobre a resposta específica destes grupos ao ruído. Não 

se exclui que estas espécies venham a sofrer impacte por perturbação, razão pela qual se 

recomenda um Plano de Monitorização dirigido.». Pág. 50 – EIA Vol. III Anexo  6 – Sistemas 

Ecológicos. (cfr. CF). 

 

Vejamos. 

 

A questão do bird strick, assume particular relevância e assume-se como um aspeto 

essencial ao nível de segurança da aviação. Esta questão é remetida para a Autoridade Nacional 

de Aviação Civil, I.P. (ANAC, I.P.) entidade com competência para o efeito. 

 

* 

 

C – Medidas de minimização e de compensação ambiental 

 

A Requerente alega que: 

- A AIA propõe um pacote de medidas de minimização e compensação ambiental que 

não eliminam nem atenuam os impactes negativos que a concretização do projeto pode causar. 

- Os «Habitats naturais» são ―áreas terrestres ou aquáticas naturais ou seminaturais que 

se distinguem por características geográficas abióticas e bióticas‖ (cfr. artigo 3º, nº1, al. c) do 

Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril).  
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- Cada habitat tem características próprias e é irrepetível.  

 - Admitindo que a avifauna afetada pela construção se mudaria para as áreas de 

compensação não encontrariam aí o habitat que perderam. 

- É impossível compensar ou minimizar a perda de habitats originais 

- As áreas de compensação nem sequer podem ser consideradas como tal, porquanto, a 

parte mais significativa dessa área é fornecida pelo Mouchão da Póvoa que está em fase de 

acelerado desaparecimento e a breve trecho uma parte significativa das áreas de compensação 

(1.200 ha, isto é, 75%) terão desaparecido. 

- É manifesta a ilegalidade da proposta DIA e da AIA e do EIA em que se apoia, por 

infração do artigo 5º, alíneas a) e b), do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, o que 

obrigaria a excluir a possibilidade de permanência de impactes significativos depois de 

executado o projeto; 

- O resultado final das medidas de mitigação e compensação é senão a eliminação dos 

impactes pelo menos a sua redução a um nível aceitável, o que não se verifica; 

- As medidas propostas são ilegais porque violam diretamente a Diretiva ―Aves‖ 

(DIRETIVA 2009/147/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 30 de novembro 

de 2009 e a Diretiva ―Habitats‖ (DIRETIVA 92/43/CEE DO CONSELHO, de 21 de maio de 1992) 

e os artigos 3º nº1 al. c), 7.°-B, n.° 1, e 11.°. n.° 1, als. b) e d), do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 

de abril republicado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro que as transpôs para a 

ordem jurídica interna. 

 

As Entidades Requeridas e a Contrainteressada vieram dizer que: 

 

- Caso se viesse a confirmar que o Mouchão da Póvoa não teria condições para o 

desenvolvimento da medida, seriam encontradas alternativas, o que nesta fase é perfeitamenle 

plausível dado que a DIA determina no seu ponto 5 que seja desenvolvido um ―Plano de Ação 

para a implementação das medidas de compensação para a conservação da fauna selvagem‖, a 

qual deve integrar entre outras coisas a ―Alocação do Mouchão da Póvoa e sua adequação 

como refúgio e zona de alimentação de avifauna‖ (p. 23 DIA). 

 

Do probatório resulta, no RNT: 
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«8. QUE MEDIDAS SE PREVEEM PARA GARANTIR UM MELHOR 
ENQUADRAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO 
 
MEDIDAS AMBIENTAIS 
 
No sentido de garantir um melhor enquadramento ambiental do Projeto foram previstas medidas 
de dois tipos: 

 medidas minimizadoras, mitigadoras/compensatórias ou de gestão e acompanhamento 
- medidas e ações que poderão contribuir para reduzir/atenuar ou compensar os efeitos 
negativos identificados; 

 programas de monitorização – com o objetivo de avaliar a eficácia das medidas 
previstas no procedimento de AIA, e permitir a eventual reformulação das medidas 
minimizadoras adotadas, caso se justifique. Uma vantagem indireta será o 
estabelecimento de um registo histórico de valores de parâmetros indicadores 
ambientais, que poderá ser útil localmente para outras finalidades e/ou fornecer 
informações que possam ser úteis em processos futuros de AIA de projetos similares.  

 
Foram também consideradas para a execução do projeto as Boas Práticas Ambientais para a 
fase de obra. 
 
Quanto às medidas ambientais específicas propostas para cada fator ambiental, salientam-se as 
seguintes (a implementar na fase prévia à construção, fase de construção ou fase de exploração, 
consoante o aplicável): 
 

S
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E
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A
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O
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G
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O

S
 

 

 Elaborar um Plano de Salvamento dirigido à Fauna Terrestre;  

 Implementar um Plano de Controlo e Erradicação de espécies exóticas invasoras na área de 

intervenção do Aeroporto do Montijo e acessos associados;  Compensar a perda do habitat “Matos de 
Dunas Antigas” – 2130* Dunas fixas com vegetação herbácea  

 Compensar a afetação de exemplares de sobreiro através da reposição dos exemplares abatidos em 
zona não conflituante com o funcionamento do Aeroporto do Montijo;  

 Implementar medidas de beneficiação de habitat em áreas de refúgio, como forma de compensar os 
efeitos da perturbação por circulação de aeronaves (MC.ECO.12);  

 Compensar a perda de biótopos relevantes: salinas (4 hectares) e áreas de sedimentos (4,83 hectares), 
afetadas pela extensão da pista;  

 Delimitação da área a ser intervencionada na extensão da pista com barreiras de contenção por forma a 
evitar a mortalidade dos organismos que habitam as áreas adjacentes e por forma a evitar a dispersão 
dos sedimentos suspensos para a massa de água. 
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 Definição de Comissão Consultiva do Ruido (CCR), que integre representantes de diferentes entidades 
como autarquias, associações, a APA, o Delegado de Saúde e o Concessionário Aeroportuário. Tal 
comissão deverá ter acesso privilegiado à concretização das medidas de minimização do ruido, de forma 
a poder produzir recomendações viáveis devidamente fundamentadas às boas práticas acústicas. Esta 
CCR estender-se à fase de exploração, por um período de tempo que deverá ser definido entre esta e a 
ANA.  

 Plano de Isolamento Sonoro de Fachada para os Isolamentos Sonoros deficitários, a determinar com 
base em avaliação in situ dos Isolamentos Sonoros existentes, e tendo em conta definições de prioridade 
e de cofinanciamento a estabelecer em concertação com a CCR;  

 Proposta de cofinanciamento à Câmara Municipal para Beneficiação e Valorização do Parque Ribeirinho 
da Moita, que ficará mais exposto ao ruído dos sobrevoos (em alternativa, apresentação de proposta de 
cofinanciamento para criação de outro parque de lazer em zona não afetada pelo ruído dos sobrevoos;  

 Adoção de pavimento menos ruidoso no novo acesso à A12 a construir;  

 Implementação de barreiras acústicas no novo acesso a construir. 
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 As entidades públicas (Estado a nível central e Câmaras Municipais, a nível local) em articulação com 
os operadores de transporte público a operar na região, deverão promover a oferta adequada de 
transporte coletivo de passageiros, que irá servir quer a procura proveniente do modo aéreo, quer os 
trabalhadores;  

 Assegurar a criação de serviços rápidos de autocarros (tipo shuttle) 
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 Equacionar soluções que minimizem os consumos de água (aproveitamento de águas pluviais, 
aproveitamento das águas provenientes de duches e lavatórios, utilização de dispositivos de controlo do 
consumo de água mais eficientes, sistemas de rega mais eficientes, etc.);  

 Repor os pontos de captação de água que vierem a ser efetivamente afetados pela construção do 
acesso de ligação à A12;  

 Prever o encaminhamento de todas as águas pluviais provenientes drenadas da plataforma da 
rodovia para bacias de retenção e separadores de hidrocarbonetos; este sistema permitirá assegurar 
que em caso de derrame acidental de combustíveis estes serão encaminhados para as referidas bacias 
reduzindo a probabilidade de ocorrência de contaminação do sistema hidrológico superficial e a 
eventual contaminação de captações privadas presentes nas imediações do Acesso Rodoviário. 
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  No âmbito do presente EIA deverão pronunciar-se as diversas entidades relativamente à 
compatibilização das áreas do projeto do Aeroporto do Montijo e respetivos acessos com os vários 
instrumentos de ordenamento em vigor/servidões/condicionantes: planos diretores municipais, domínio 
público hídrico, reserva agrícola nacional, reserva ecológica nacional, rede natura 2000, abate de 
sobreiros, perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas, servidão militar existente pela 
presença da BA6. 
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 Instalar válvula comporta no circuito de descarga de águas pluviais a jusante para reter qualquer 
derrame acidental que ocorra no Aeroporto do Montijo; 

 Implementar válvulas de secionamento/comportas estrategicamente localizadas, na rede pluvial do 
Lado Ar, de modo a permitir, no caso de ocorrência de derrames de combustíveis, isolar zonas do 
sistema de drenagem, e efetuar a respetiva limpeza, sem afetar/contaminar a totalidade ou partes 
significativas do sistema de drenagem;  

 Encaminhamento de todas as águas pluviais drenadas da plataforma rodoviária para tratamento em 
bacias de retenção/decantação previamente à descarga no meio recetor natural 

 



 

Tribunal Administrativo e Fiscal - Almada 

                                                          Tribunal Administrativo e Fiscal – Almada      979/19.9 BEALM       Pág. 223/250 
 Largo Gabriel Pedro, 

 212726950 Fax: 21272 69 99 
E-mail: correio@almada.taf.mj.pt 

Q
U

A
LI

D
A

D
E

 D
O

 

A
R

 E
 E

M
IS

S
Ã

O
 

D
E

 G
A

S
E

S
 C

O
M

 

E
F

E
IT

O
 D

E
 

E
S

T
U

F
A

 
 Desenvolver o projeto do Terminal de Passageiros de modo a obter um edifício mais sustentável ao 
nível dos consumos energéticos (considerar a instalação de painéis solares/fotovoltaicos, sistemas de 
iluminação mais eficientes e controlados por sensores, equipamentos de climatização mais eficientes);  

 Instalação de postos de carregamento para veículos elétricos;  

 Disponibilizar bicicletas para circulação dentro do aeroporto (trabalhadores). 
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 Manter em permanência o canal de diálogo com os órgãos da BA6 designados pelo Comando, 
fazendo o ponto de situação do desenvolvimento das frentes de obra, eventuais alterações às 
condições previstas e reporte de qualquer incidente ou situação anómala identificada.  

 Na área de afetação do acesso, deverá proceder ao levantamento e avaliação dos bens a afetar, e 
compensação economicamente por expropriação, inibição de uso ou por desvalorização patrimonial;  

 Criar áreas de estacionamento para o pessoal da obra em espaços dedicados, de forma a não 
afetar a capacidade de estacionamento dos residentes locais, em particular da área urbana do 
Samouco junto às frentes de obra;  

 Tanto na fase de construção, como na fase de exploração, deverá na medida do possível ser 
incentivada a colocação de desempregados residentes nos concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e 
Montijo no âmbito dos postos de trabalho a criar pelo futuro Aeroporto, de modo a assegurar uma 
redução sustentada dos níveis consideráveis de desemprego observados. 

 
PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
Propõe-se a implementação de programas de monitorização: 
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com o objetivo de minimizar os impactes mais relevantes por um lado e, por outro, avaliar a 
implementação de algumas das medidas propostas. Encontram-se incluídos: i) o acompanhamento do 
controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras, ii) o acompanhamento da evolução dos habitats 
mais sensíveis presentes na BA6; iii) acompanhamento do efeito de perturbação das aeronaves sobre 
as aves na área classificada do estuário do Tejo; iv) monitorização da mortalidade da fauna; v) 
monitorização da comunidade de morcegos (atividade e mortalidade); vi) acompanhamento das 
medidas de compensação relacionadas com a perda dos biótopos salinas e perda de sedimentos; vii) 
avaliação da eficácia das medidas compensatórias para habitats de avifauna. 
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com o objetivo de informar sobre os níveis sonoros em pontos julgados pertinentes, de forma a 
verificar os níveis efetivos de ruido, ou outros, se são necessárias medidas de minimização, qual a 
eficácia das medidas implementadas, se é necessário complementar essas medidas.  
 
O plano de monitorização abrange:  

i) Aeroporto do Montijo: monitorização contínua e por amostragem  
ii) Vias de acesso: monitorização por Amostragem 
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com o objetivo de acompanhar os efeitos do Aeroporto do Montijo na rede de transportes. Propõe-se 
acompanhar os volumes de tráfego gerados pelo Aeroporto do Montijo, quer na fase de construção, 
quer na fase de exploração, e determinar os seus efeitos no desempenho na rede rodoviária. 
Considerase importante acompanhar ainda os padrões de mobilidade de passageiros, trabalhadores e 
visitantes (nomeadamente no que respeita à utilização de transportes públicos). 
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com o objetivo de verificar a evolução das características das águas subterrâneas na área de 
intervenção e de influência do Aeroporto do Montijo; propõe-se acompanhar a qualidade das águas 
subterrâneas e a medição do nível da água nas captações, furos e poços presentes: na BA6, junto ao 
acesso a construir e na sua envolvente próxima, quer na fase de construção, quer na fase de 
exploração; 
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 com o objetivo de proceder à medição da concentração, no ar ambiente, dos poluentes abrangidos 

pela legislação nacional, quer na fase de construção, quer na fase de exploração. 
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com o objetivo de acompanhar a qualidade das águas pluviais a descarregar na fase de exploração, nos 
6 pontos de descarga do Aeroporto do Montijo, e nos pontos de descarga que vierem a ser definidos 
para as águas de plataforma do acesso à A12.  
 
Prevê-se ainda monitorizar a qualidade da água no estuário do Tejo e das linhas de água onde serão 
descarregadas as águas pluviais provenientes da plataforma do acesso à A12. Este acompanhamento 
permitirá: i) verificar se os efeitos no meio recetor natural são os estimados, ii) avaliar a eficácia das 
medidas de minimização propostas, e iii) identificar a necessidade de adotar medidas adicionais, caso 
se justifique. 

…». Cfr. I. 
 

Mais resulta dos autos no que à DIA respeita: 

 

A DIA em relação às aves, contém, entre outras, medidas de minimização n.° 90 e de 

compensação n.° 154 no âmbito do ponto Sistemas Ecológicos - cf. páginas 11 a 13 da DIA. (cfr. 

BH) 

 

Na DIA no que se refere às aves, consta, designadamente: "(...) tendo em conta as 

áreas de refúgio e alimentação sujeitas a perturbação forte (que serão afetadas pelo cone do 

ruído), tornam-se necessários mecanismos que incluam a aquisição e gestão adequada de 

salinas no estuário do Tejo (com primeira prioridade) e no estuário do Sado (com segunda 

prioridade), bem como a alocação do Mouchão da Póvoa para refúgio e alimentação para a 

avifauna, durante os períodos de construção e de exploração do Aeroporto.".  (cfr. BN) 

 

De acordo com a DIA, concluiu-se durante o procedimento de AIA que parte dos 

impactes identificados "poderá ser compensável, através da aquisição (e requalificação) de 

áreas de salinas para compensar as áreas de refúgio que irão ser afetadas. De igual modo 

também a área de alimentação afetada pode ser compensada pela aquisição de salinas e outras 

medidas (...). Assim, tendo em conta as áreas de refúgio e alimentação sujeitas a perturbação 

forte (que serão afetadas pelo cone do ruído), tornam-se necessários mecanismos que incluam a 

aquisição e gestão adequada de salinas no estuário do Tejo (com primeira prioridade) e no 
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estuário do Sado (com segunda prioridade), bem como a alocação do Mouchão da Póvoa para 

refúgio e alimentação para a avifauna, durante os períodos de construção e de exploração do 

Aeroporto. Afigura-se também necessário desenvolver um conjunto de estudos e programas 

direcionados para a avifauna de forma a colmatar as lacunas de conhecimento do EIA. Deve 

ainda ser elaborado um plano de gestão para a compensação por perda de habitat; 

implementadas e mantidas as medidas necessárias de gestão ativa; promovida a aquisição de 

terrenos agrícolas e o pagamento de compensações aos agricultores por perda de rendimento 

e/ou impossibilidade de alteração do uso de solo. Devem igualmente ser estabelecidos contratos 

de gestão de habitat, e ser assegurada a monitorização da avifauna bem como o cumprimento 

das medidas de proteção e salvaguarda. Devem ser criadas instalações para apoio a estes 

trabalhos, designadamente nas salinas de Vale de Frades e Saragoça, como estações 

ornitológicas a partir da recuperação de edifícios existentes" 

 (…) “Para concretização destes mecanismos de compensação, o ICNF estudou vários 

instrumentos de compensação ambiental, tendo por base mecanismos financeiros que 

pretendem internalizar os impactes ambientais decorrentes do funcionamento operacional do 

novo aeroporto. Tendo em conta a experiência adquirida com a implementação de medidas de 

compensação em território nacional, o ICNF considerou como solução mais adequada aos 

objetivos pretendidos o recurso à criação de uma Sociedade-Veículo, assente num modelo 

orgânico. Esta sociedade constituirá uma entidade jurídica autónoma, preferencialmente com a 

natureza de sociedade comercial (em particular, sob a forma de sociedade anónima, com 

capitais exclusivamente públicos resultantes das indemnizações compensatórias devidas pelo 

proponente). Esta Sociedade-Veículo terá como quadro de funções a implementação de 

atividades diretamente conexas com a proteção e conservação das aves selvagens (aquisição 

de terrenos, contratos de gestão, intervenção de requalificação e/ou recuperação de habitas, 

requalificação de instalações do CEMPA / Vale de Frades e Saragoça)". – (Cfr. CA). 

 

A solução preconizada na DIA será financiada através de uma taxa aplicada sobre o 

número de movimentos aéreos diários e não sobre o número de passageiros, "(…) tendo em 

conta que os principais impactes no Estuário ao nível da avifauna decorrem do ruído causado 

pelas aeronaves, e que esse ruído é provocado pelo número de movimentos aéreos 
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independentemente das aeronaves se movimentaram vazias ou com mais ou menos lotação” – 

(cfr. CB) 

 

A DIA contém na página 22, recomendações dirigidas à ANAC a ter em consideração 

aquando da certificação do aeroporto complementar do Montijo. (cfr. CD). 

 

Vejamos. 

 

De acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, na redação 

que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 152-B/2017, de 11 de dezembro, são objetivos da AIA: 

 

«a) Identificar, descrever e avaliar, de forma integrada, em função de cada caso particular, os 

possíveis impactes ambientais significativos, diretos e indiretos, de um projeto e das alternativas 

apresentadas, tendo em vista suportar a decisão sobre a respetiva viabilidade ambiental, e 

ponderando nomeadamente os seus efeitos sobre: 

i) A população e a saúde humana; 

ii) A biodiversidade, em especial no que respeita às espécies e habitats protegidos nos 

termos do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual; 

iii) O território, o solo, a água, o ar, o clima, incluindo as alterações climáticas; 

iv) Os bens materiais, o património cultural, arquitetónico e arqueológico e a paisagem; 

v) A interação entre os fatores mencionados, incluindo os efeitos decorrentes da 

vulnerabilidade do projeto perante os riscos de acidentes graves ou de catástrofes que 

sejam relevantes para o projeto em causa. 

b) Definir medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar tais impactes, auxiliando a 

adoção de decisões ambientalmente sustentáveis; 

c) Instituir um processo de verificação, a posteriori, da eficácia das medidas adotadas, 

designadamente, através da monitorização dos efeitos dos projetos avaliados; 

d) Garantir a participação pública e a consulta dos interessados na formação de decisões que 

lhes digam respeito, privilegiando o diálogo e o consenso no desempenho da função 

administrativa.» 
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Do que acima foi referido ressalta, em sede de análise sumária, que os possíveis 

impactes ambientais significativos, diretos e indiretos, do projeto não suportam a decisão sobre a 

respetiva viabilidade ambiental, pelo que face ao local escolhido e aos impactes que do mesmo 

decorrem, constantes do EIA, a DIA apenas poderia ter sido desfavorável pelo que foi 

contrariado o artigo 5º nº1 al. a) do Regime AIA. 

 

Neste contexto, legal, e não se verificando os requisitos do artigo 5º nº1, a) do Regime 

AIA, na medida em que o local escolhido ao afetar a integridade de zonas legalmente protegidas, 

não tem viabilidade ambiental, nem sequer havia que definir condicionantes, não se 

descortinando motivo para a emissão da DIA favorável, condicionada, em vez de uma DIA 

desfavorável, pelo que também foi contrariada a al. b) do mesmo artigo. 

 

Porém, em defesa das medidas previstas veio alegado pela APA, I.P. que o mecanismo 

da compensação ambiental encontra acolhimento, nomeadamente: 

 

- No artigo 4°, n.° 2 do Decreto n.° 101/80 de 09/10, diploma que aprovou, para 

ratificação a Convenção sobre Zonas húmidas de Importância Internacional 

especialmente como Habitat de Aves Aquáticas (Convenção de Ramsar); 

- No artigo 36° do Decreto-Lei n.° 142/2008, de 24 de julho, que aprova o regime jurídico 

da conservação da natureza e da biodiversidade; 

- No artigo 6°, n.° 4 da Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992 (Diretiva 

Habitats); 

- No artigo 10° do Decreto-Lei 140/99, de 24/04, que transpõe para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.° 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (Diretiva Aves), e da 

Directiva n.° 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (Diretiva habitats); 

 

Vejamos então. 
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A Lei de Bases da Política do Ambiente, a Lei n.° 19/2014, de 14 de abril, no seu artigo 

17°, n.° 2 alínea b), reconhece a compensação ambiental como um instrumento económico e 

financeiro da política de ambiente, que define do seguinte modo: 

b) Os instrumentos de compensação ambiental, que visam a satisfação das condições ou 

requisitos legais de que esteja dependente o início do exercício de uma atividade, através 

da realização de projetos ou de ações que produzam um benefício ambiental equivalente 

ao dano ambiental causado; (com sublinhado nosso). 

A compensação ambiental consiste na reparação, por recuperação de componentes 

ambientais equivalentes. 

 

No que respeita à Convenção de Ramsar esta representa o primeiro dos Tratados sobre 

conservação de Zonas Húmidas à escala global. O Estado Português assinou a Convenção 

sobre Zonas Húmidas em 1980 (Decreto n.º 101/80, de 9 de outubro). 

 

A fim de tornar efetiva a aplicação da Convenção no nosso País, foram incluídas, numa 

primeira fase, duas Zonas Húmidas na Lista de Sítios Ramsar: Estuário do Tejo; e Ria Formosa. 

 

Portugal ao ratificar a Convenção de Ramsar, assumiu o compromisso de se 

responsabilizar pela conservação, orientação e exploração racional da população migrante de 

aves aquáticas, de promover a conservação e proteção das zonas húmidas e o aumento da 

população de aves aquáticas e de incentivar a pesquisa e intercâmbio de dados e publicações 

respeitantes a zonas húmidas e à sua flora e fauna, bem como de elaborar e executar planos 

para promover a conservação das zonas húmidas listadas e informar o Bureau da Convenção 

em caso de modificação das condições ecológicas das mesmas. In ―Auditoria ao Cumprimento da 

Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância Internacional (Convenção de Ramsar)‖, 2012 

www.tcontas.pt 

 

Centremo-nos, porém, no Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril republicado pelo 

Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro que transpôs para a ordem jurídica interna as 

Diretivas Diretiva nº 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de novembro de 
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2009 relativa à conservação das Aves selvagens e a Diretiva nº 92/43/CEE do Conselho, de 21 

de maio de 1992 ―Habitats” – Rede Natura 2000. 

 

Refira-se ainda que os biótopos Corine, ao abrigo do programa CORINE 85/338/CEE, 

serviram como base para o levantamento realizado aquando da construção da lista da Rede 

Natura, e é por este motivo que a sua distribuição geográfica coincide com estas áreas. 

 

O artigo 3º nº1, alínea c) do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril define: «Habitats 

naturais» como “as áreas terrestres ou aquáticas naturais ou seminaturais que se distinguem 

por características geográficas abióticas e bióticas”. 

 

No que respeita à conservação de habitats os artigos 7º e 7º-B estabelecem que:  

 

«1 - As ZEC são sujeitas a medidas de conservação que satisfaçam as exigências 

ecológicas dos tipos de habitats naturais constantes do anexo B-I e das espécies constantes do 

anexo B-II presentes nos sítios. 

2 - Para evitar a deterioração dos habitats naturais e dos habitats de espécies, bem 

como as perturbações que atinjam espécies para as quais as ZEC foram designadas, na medida 

em que possam vir a ter um efeito significativo, atendendo aos objectivos do presente diploma, 

devem ser aprovadas as medidas adequadas, nomeadamente em matéria de: 

a) Ordenamento do território, nos termos do artigo 8.º; 

b) Gestão, nos termos do artigo 9.º; 

c) Avaliação de impacte ambiental e análise de incidências ambientais, nos termos do 

artigo 10.º; 

d) Vigilância, nos termos do artigo 20.º-A; 

e) Fiscalização, nos termos do artigo 21.º e demais legislação aplicável.» 

 

«Artigo 7.º-B Regime das ZPE 

1 - As ZPE são sujeitas às medidas de conservação necessárias, nos termos dos 

diplomas que procedem à sua classificação, bem como às medidas adequadas para evitar a 
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poluição ou a deterioração dos habitats e as perturbações que afectam as espécies de aves do 

anexo I e das aves migratórias, desde que tenham um efeito significativo a propósito dos 

objectivos da classificação. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, às ZPE, designadas ou a designar, é 

aplicável o regime previsto no presente diploma para as ZEC.» 

 

Nas zonas de habitats o artigo 10º, sob a epígrafe de “avaliação de impacte ambiental 

e análise de incidências ambientais” estabelece que: 

 

«1 - As acções, planos ou projectos não directamente relacionados com a gestão de um 

sítio da lista nacional de sítios, de um sítio de interesse comunitário, de uma zona especial de 

conservação ou de uma zona de protecção especial e não necessários para essa gestão, mas 

susceptíveis de afectar essa zona de forma significativa, individualmente ou em conjugação com 

outras acções, planos ou projectos, devem ser objecto de avaliação de incidências ambientais 

no que se refere aos objectivos de conservação da referida zona. 

2- A avaliação de incidências ambientais segue a forma do procedimento de avaliação 

de impacte ambiental quando: 

a)O referido procedimento seja aplicável nos termos da legislação em vigor; 

b) Para assegurar a efectiva execução dos objectivos visados pelo número anterior, o referido 

procedimento seja aplicável nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

Maio. 

3 – (…) 

4 – (…) 

5 – (…) 

6 - A análise de incidências ambientais abrange: 

a) A descrição da acção, plano ou projecto em apreciação, individualmente ou em conjunto com 

outras acções, planos ou projectos; 

b) A caracterização da situação de referência; 

c) A identificação e avaliação conclusiva dos previsíveis impactes ambientais, designadamente 

os susceptíveis de afectar a conservação de habitats e de espécies da flora e da fauna; 
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d) O exame de soluções alternativas; 

e) Quando adequado, a proposta de medidas que evitem, minimizem ou compensem os efeitos 

negativos identificados. 

7 - A análise de incidências ambientais deve constar da fundamentação da decisão 

sobre as acções, planos ou projectos previstos no n.º 1, sendo precedida, sempre que 

necessário, de consulta pública. 

8 – (…) 

9 - As acções, planos ou projectos previstos no n.º 1 apenas são autorizados 

quando tiver sido assegurado que não afectam a integridade do sítio da lista nacional de 

sítios, do sítio de interesse comunitário, da ZEC ou da ZPE em causa. 

10 - A realização de acção, plano ou projecto objecto de conclusões negativas na 

avaliação de impacte ambiental ou na análise das suas incidências ambientais depende do 

reconhecimento, por despacho conjunto do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território 

e do ministro competente em razão da matéria, da ausência de soluções alternativas e da sua 

necessidade por razões imperativas de reconhecido interesse público, incluindo de natureza 

social ou económica. 

11 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando a acção, plano ou projecto, 

objecto de conclusões negativas na avaliação de impacte ambiental ou na análise das suas 

incidências ambientais, afecte um tipo de habitat natural ou espécie prioritários de um sítio da 

lista nacional de sítios, de um sítio de interesse comunitário, de uma ZEC e de uma ZPE, apenas 

podem ser invocadas as seguintes razões: 

a) A saúde ou a segurança públicas; 

b) As consequências benéficas primordiais para o ambiente; 

c) Outras razões imperativas de reconhecido interesse público, mediante parecer prévio 

da Comissão Europeia. 

12 - Nos casos previstos nos n.os 10 e 11, são aprovadas medidas compensatórias 

necessárias à protecção da coerência global da Rede Natura 2000. 

13 - As medidas compensatórias aprovadas são comunicadas à Comissão Europeia.» 
 

Artigo 11.º 

Espécies animais 
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1 - Para assegurar a protecção das espécies de aves previstas na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 2.º e das espécies animais constantes dos anexos B-II e B-IV, é proibido: 

a) Capturar, abater ou deter os espécimes respectivos, qualquer que seja o método 

utilizado; 

b) Perturbar esses espécimes, nomeadamente durante o período de reprodução, de 

dependência, de hibernação e de migração, desde que essa perturbação tenha um 

efeito significativo relativamente aos objectivos do presente diploma; 

c) Destruir, danificar, recolher ou deter os seus ninhos e ovos, mesmo vazios; 

d) Deteriorar ou destruir os locais ou áreas de reprodução e repouso dessas espécies.» 

(com sublinhado e negritos nossos) 

É certo que, no âmbito do procedimento de AIA foram definidas e na DIA foram impostas 

ao proponente a adoção das medidas para evitar, minimizar e compensar os impactes 

significativos do projeto nos diversos fatores analisados. O que no caso resultou na imposição ao 

proponente do cumprimento de entrega de 37 elementos, da implementação de 153 medidas de 

Minimização, da adoção de 4 medidas Compensatórias e ainda da implementação de 10 

programas de Monitorização. 

 

Acontece que, não foi demonstrado que essas medidas sejam legalmente possíveis ou 

sequer que sejam as adequadas, quer à minimização, quer à compensação dos impactes 

ambientais identificados e descritos que afetam a integridade de 42,91% de habitats naturais, 

como acima referido na parte da localização, sendo que parcialmente são habitats que integram 

a Rede Natura 2000. 

 

Afigura-se pois, tal como veio alegado pela Requerente que contrariam os artigos 3º nº1 

al. c), 7.°-B, n.° 1, e as proibições do artigo 11.°. n.° 1, als. b) e d), do Decreto-Lei nº 140/99, de 

24 de abril republicado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro. 

 

* 
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Acresce que, de acordo com o artigo 10º nº1 e 9, do Decreto-Lei n.° 140/99, de 24 de 

abril, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, a DIA apenas 

podia ter sido desfavorável. Sendo o nº 9 do mesmo artigo, inequívoco quando estabelece: «As 

acções, planos ou projectos previstos no n.º 1 apenas são autorizados quando tiver sido 

assegurado que não afectam a integridade do sítio da lista nacional de sítios, do sítio de 

interesse comunitário, da ZEC ou da ZPE em causa.» 

 

Acontece que o EIA é claro quanto ao local e à afetação da integridade ambiental, 

designadamente, dos sítios da lista nacional e de interesse comunitário pelo que não pode 

conduzir à prolação de DIA favorável condicionada. 

 

Efetivamente, um projeto com efeitos ambientais desfavoráveis, como é o presente, 

ficaria sujeito ao regime específico previsto no artigo 10.° nºs 10, 11, 12 e 13 do Decreto-Lei n.° 

140/99, de 24 de abril, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro, o que conduziria a procedimento mais exigente, mediante despacho conjunto, pelo 

menos do Ministério do Ambiente e das Ações Climáticas e do Ministério das Infraestruturas e da 

Habitação, mediante Parecer Prévio da Comissão Europeia. 

 

Temática esta, da proteção dos sítios de interesse comunitário da Rede Natura 2000 e 

do rigor e exigência dos procedimentos correspetivos, abordada no Acórdão do Tribunal de 

Justiça de 3 de abril de 2014 proferido no processo C-301/12, que tem por objeto um pedido de 

decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.  TFUE, pelo Consiglio di Stato (Itália) 

sobre a degradação de local de interesse comunitário confinante com extensão de aeroporto 

(prevista em Plano de 1999, data anterior à data da classificação SIC (Sítio de Interesse 

Comunitário) que ocorreu em 2002.  

 

No processo discutiu-se a título de reenvio prejudicial uma questão relacionada com a 

Diretiva 92/43/CEE — Sítios de importância comunitária — Revisão do estatuto de um desses 

sítios em caso de ocorrência de fenómenos de poluição ou de degradação do ambiente e aborda 

a questão de direito da articulação das legislações nacionais com a Diretiva 92/43/CEE e a 
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exigente e efetiva proteção e conservação dos Sítios de Importância Comunitária (SIC), 

designadamente da Rede Natura 2000.  

 

A questão de facto, respeitava a pedido de desafetação de terreno inserido em Parque 

Natural e Sítio de Interesse Comunitário (SIC), em 2002, que, após a extensão do aeroporto de 

Milão inscrita em Plano de Ordenamento do Território de 1999, sofreu degradação do ambiente 

de tal modo que a proprietária, Cascina, em 2005, requereu ao organismo responsável pela 

gestão desse sítio, que adotasse as medidas necessárias para impedir a degradação ambiental 

do mesmo. A Cascina alegava que o desenvolvimento progressivo do tráfego aéreo deste 

aeroporto causou uma devastação ecológica do sítio de Brughiera del Dosso, pretendendo a 

revisão do seu estatuto.  

 

A questão foi apreciada no âmbito do seguinte «Quadro Jurídico», da Diretiva nº 

92/43/CEE que, em Portugal foi transposta para a ordem jurídica pelo Decreto-Lei n.° 140/99, de 

24 de abril: 

«Direito da União  

 

O artigo 2.º da Diretiva 92/43, que define os objetivos desta, dispõe:  

 

«1. A presente diretiva tem por objetivo contribuir para assegurar a biodiversidade através da 

conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no território europeu dos Estados-

Membros em que o Tratado [CE] é aplicável.  

 

2. As medidas tomadas ao abrigo da presente diretiva destinam-se a garantir a conservação ou o 

restabelecimento dos habitats naturais e das espécies selvagens de interesse comunitário num estado de 

conservação favorável.  

 

3. As medidas tomadas ao abrigo da presente diretiva devem ter em conta as exigências económicas, 

sociais e culturais, bem como as particularidades regionais e locais.» 

 

O artigo 3. o desta diretiva, que estabelece a criação da rede Natura 2000, prevê: 
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 «1. É criada uma rede ecológica europeia coerente de zonas especiais de [conservação] [a seguir „ZEC‟] 

denominada „Natura 2000‟. Esta rede, formada por sítios que alojam tipos de habitats naturais constantes 

do anexo I e habitats das espécies constantes do anexo II, deve assegurar a manutenção ou, se 

necessário, o restabelecimento dos tipos de habitats naturais e dos das espécies em causa num estado 

de conservação favorável, na sua área de repartição natural.  

 

A rede Natura 2000 compreende também as zonas de proteção especial designadas pelos Estados-

Membros nos termos da Diretiva 79/409/CEE [do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação 

das aves selvagens (JO L 103, p. 1; EE 15 F2 p. 125)]. 

 

2. Cada Estado-Membro contribuirá para a constituição da rede Natura 2000 em função da representação 

no seu território dos tipos de habitats naturais e dos habitats das espécies a que se refere o n. o 1. Cada 

Estado-Membro designará para o efeito, nos termos do disposto no artigo 4.º , sítios como [ZEC], tendo 

em conta os objetivos constantes do n.º 1. 

 

3. Sempre que o considerem necessário, os Estados-Membros envidarão esforços para melhorar a 

coerência ecológica da rede Natura 2000, mantendo e eventualmente desenvolvendo, elementos 

paisagísticos de importância fundamental para a fauna e a flora selvagens a que se refere o [artigo] 10.°» 

 

O artigo 4. o da Diretiva 92/43 descreve o procedimento de elaboração da lista dos SIC, da seguinte 

forma: 

 

«1. Com base nos critérios estabelecidos no anexo III (fase 1) e nas informações científicas pertinentes, 

cada Estado-Membro proporá uma lista dos sítios, indicando os tipos de habitats naturais do anexo I e as 

espécies do anexo II (nativas do seu território) que tais sítios alojam. […] Os Estados-Membros proporão, 

se necessário, adaptações à referida lista em função dos resultados da vigilância a que se refere o artigo 

11. º 

 

A lista será enviada à Comissão nos três anos subsequentes à notificação da diretiva, ao mesmo tempo 

que as informações relativas a cada sítio. [...] 

 

2. Com base nos critérios constantes do anexo III (fase 2) e no âmbito de cada uma das sete regiões 

biogeográficas a que se refere a alínea c), subalínea iii), do artigo 1. o e do conjunto do território a que se 

refere o n. o 1 do artigo 2. o , a Comissão elaborará, em concertação com cada Estado-Membro, e a 
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partir das listas dos Estados-Membros, um projeto de lista dos [SIC] do qual constarão os que integrem 

um ou mais tipos de habitats naturais prioritários ou uma ou mais espécies prioritárias. 

 

[...] A lista dos sítios selecionados como [SIC], que indique os que integram um ou mais tipos de habitats 

naturais prioritários ou uma ou mais espécies prioritárias, será elaborada pela Comissão segundo o 

procedimento a que se refere o artigo 21. º 

 

3. A lista referida no número anterior será elaborada num prazo máximo de seis anos a contar da 

notificação da presente diretiva. 

 

4. A partir do momento em que um [SIC] tenha sido reconhecido nos termos do procedimento previsto no 

n. o 2, o Estado-Membro em causa designará esse sítio como [ZEC], o mais rapidamente possível e num 

prazo de seis anos, estabelecendo prioridades em função da importância dos sítios para a manutenção 

ou o restabelecimento do estado de conservação favorável de um tipo ou mais de habitats naturais a que 

se refere o anexo I ou de uma ou mais espécies a que se refere o anexo II e para a coerência da rede 

Natura 2000, por um lado, e em função das ameaças de degradação e de destruição que pesam sobre 

esses sítios, por outro. 

 

5. Logo que um sítio seja inscrito na lista prevista no terceiro parágrafo do n.º 2 ficará sujeito ao disposto 

nos n. os 2, 3 e 4 do artigo 6.º » 

 

O artigo 6.º da referida diretiva, aplicável às ZEC, prevê, nos seus n. os 2 a 4: 

 

«2. Os Estados-Membros tomarão as medidas adequadas para evitar, nas [ZEC], a deterioração dos 

habitats naturais e dos habitats de espécies, bem como as perturbações que atinjam as espécies para as 

quais as zonas foram designadas, na medida em que essas perturbações possam vir a ter um efeito 

significativo, atendendo aos objetivos da presente diretiva. 

 

3. Os planos ou projetos não diretamente relacionados com a gestão do sítio e não necessários para 

essa gestão, mas suscetíveis de afetar esse sítio de forma significativa, individualmente ou em 

conjugação com outros planos e projetos, serão objeto de uma avaliação adequada das suas incidências 

sobre o sítio no que se refere aos objetivos de conservação do mesmo. Tendo em conta as conclusões 

da avaliação das incidências sobre o sítio e sem prejuízo do disposto no n. º 4, as autoridades nacionais 
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competentes só autorizarão esses planos ou projetos depois de se terem assegurado de que não 

afetarão a integridade do sítio em causa e de terem auscultado, se necessário, a opinião pública. 

 

4. Se, apesar de a avaliação das incidências sobre o sítio ter levado a conclusões negativas e na falta de 

soluções alternativas, for necessário realizar um plano ou projeto por outras razões imperativas de 

reconhecido interesse público, incluindo as de natureza social ou económica, o Estado-Membro tomará 

todas as medidas compensatórias necessárias para assegurar a proteção da coerência global da rede 

Natura 2000. O Estado-Membro informará a Comissão das medidas compensatórias adotadas 

 [...]» 

O artigo 9. o da mesma diretiva estabelece: 

 

 «De acordo com o procedimento previsto no artigo 21.º, a Comissão procederá a uma avaliação 

periódica do contributo da rede Natura 2000 para a realização dos objetivos previstos nos artigos 2.° e 3.° 

Neste contexto, pode prever-se a desclassificação de uma [ZEC] sempre que a evolução natural 

registada na vigilância prevista no artigo [11.°] a justifique.» 

 

O artigo 11.º da Diretiva 92/43 enuncia:  

«Os Estados-Membros assegurarão a vigilância do estado de conservação das espécies e habitats 

referidos no artigo 2.º, tendo especialmente em conta os tipos de habitat natural e as espécies 

prioritárias.» 

 

O Tribunal de Justiça da União Europeia, proferiu a seguinte decisão: 

 

«Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) declara:  

 

1) Os artigos 4.°, n. º 1, 9.° e 11.° da Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, 

relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens, conforme alterada pelo Ato 

relativo às condições de adesão da República Checa, da República da Estónia, da República de Chipre, 

da República da Letónia, da República da Lituânia, da República da Hungria, da República de Malta, da 

República da Polónia, da República da Eslovénia e da República Eslovaca e às adaptações dos Tratados 

em que se funda a União Europeia, devem ser interpretados no sentido de que as autoridades 

competentes dos Estados-Membros são obrigadas a propor à Comissão Europeia a desclassificação de 

um sítio inscrito na lista dos sítios de importância comunitária, quando recebam um pedido do proprietário 

de um terreno integrado nesse sítio, alegando a degradação ambiental deste último, desde que esse 
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pedido se baseie na circunstância de, apesar de respeitadas as disposições do artigo 6.º , n.ºs 2 a 4, 

desta diretiva, conforme alterada, o referido sítio ter definitivamente deixado de poder contribuir para a 

conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens ou para a constituição da rede Natura 

2000.  

(…)» (In eur-lex.europa.eu) 

 

* 

 

Do exposto resulta que se mostram violadas as invocadas disposições do Regime 

Jurídico e da Diretiva de Avaliação de Impacte Ambiental, designadamente: 

- as alíneas a) e b) do n.° 1 do art.° 5.° do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, visto que não 

ficou demonstrada a viabilidade ambiental do projeto em sede de Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA); 

- os artigos 3º nº1 al. c), 7.°-B, n.° 1, e 11.°. n.° 1, als. b) e d), do Decreto-Lei nº 140/99, 

de 24 de abril republicado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro; 

- os artigos 10º nº1 e nº9 do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril republicado pelo 

Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro; 

- os princípios da prevenção, da precaução e da correção na fonte – artigo 3º nº1 o 

artigo 3º da Lei nº 19/2014, de 14 de abril que define as «Bases da Política de Ambiente» e 191º 

nº2 do TFUE. 

 

* 

 

D – Da consulta pública 

 

A Requerente veio alegar que a consulta pública foi manifestamente ignorada. 

 

Vejamos.  

 

Resulta do ―Relatório da Consulta Pública‖, que: 
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«Durante o período de Consulta Pública foram recebidas cerca de 1180 exposições com a 

seguinte proveniência: 

Entidades da Administração Central: ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações. 

Entidades da Administração Local: Assembleia Municipal e autarcas da Moita; Assembleia 
Municipal do Seixal; Assembleia Municipal de Palmela; Juntas de Freguesia de Alcochete, Alhos 
Vedros, Moita, Quinta do Conde, Quinta Grande, Samouco, União de Freguesias de Baixa da 
Banheira e Vale da Amoreira. 

(Nota: os pareceres das Câmaras Municipais encontram-se analisados enquanto 
entidades externas no parecer da Comissão de Avaliação) 

Organizações não-governamentais de Ambiente: FAPAS - Fundo para a Proteção dos 
Animais Selvagens; GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente; LPN 
- Liga para a Proteção da Natureza; Quercus - Associação Nacional de Conservação da 
Natureza; SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves; Zero - Associação Sistema 
Terrestre Sustentável. 

Associações e outros Movimentos da Sociedade Civil: Associação Barreiro Património 
Memória e Futuro; Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Barreiro; Associação 
Peço a Palavra; Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Palhais; Associação 
Montijo Primeiro; CEIPC - Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil; CIDAC - Centro 
de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral; ClientEarth; Comissão de Utentes de 
Saúde Baixa da Banheira; Comissão dos Utentes de Saúde da Quinta do Conde; Comissão de 
Utentes da Saúde do Seixal; Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro; 
Coordinadores Red Cuidadana por una Nueva Cultura dela qua en el Tajo/Tejo y sus rios / Red 
dei Tajo; Movimento Cívico Ar Puro; Glocal Faro; Movimento Fórum por Carcavelos; Plataforma 
Cívica Aeroporto BA6-Montijo Não; Ordem dos Engenheiros; Ordem dos Biólogos; SCIAENA - 
Oceanos, Conservação e Sensibilização; Sindicato dos Trabalhadores do Município de Oeiras, 
Entidades Públicas e Sociais da AML; União dos Sindicatos de Setúbal/CGTP; TAGUS - 
Associação para a Defesa e Proteção do Estuário do Tejo. 
Partidos Políticos: Partido Comunista Português - Comissão Concelhia do Barreiro; Partido 
Ecologista Os Verdes. 

Entidades: Associação Marinha do Tejo; Associação Nacional de Cruzeiros; Baía do Tejo, SA; 
Companhia das Lezírias; EDP Distribuição; Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos; Trimarine 
Compósitos, Lda. 

Cidadãos: Abaixo-assinado com 11 subscritores; a título individual: cerca de 1120 
 

9 SÍNTESE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Uma forte contestação à implantação do projeto do Aeroporto do Montijo e Respetivas 
Acessibilidades é o que emerge da análise das participações recebidas durante o procedimento 
de consulta pública. 

De facto, com exceção de um conjunto ínfimo de exposições que são favoráveis à construção 
(cerca de 10) do Novo Aeroporto do Montijo, a esmagadora maioria é contrária à sua execução. 

(…)» (cfr. AH). 
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A menção no ―Parecer Final‖ de que:«A maioria das preocupações manifestadas no 

quadro da consulta pública coincidem com as principais temáticas abordadas e ponderadas pela 

CA encontrando na sua generalidade, reflexo no vasto conjunto de condições e medidas 

impostas para desenvolvimento do projeto e minimização e compensação dos respetivos 

impactes ambientais.», apenas significa que as exposições incidiram sobre os fatores apreciados 

mas não significa que as exposições tenham sido em concordância e no mesmo sentido do 

parecer da Comissão de Avaliação e da proposta DIA, porque não o foram, nem as objeções 

apresentadas foram ponderadas, tendo apenas sido efetuada remissão para a apreciação 

anteriormente efetuada pela Comissão de Avaliação. Afigura-se assim que o direito de 

participação se reconduziu a uma mera formalidade. 

 

*** 

 

Em conclusão, em face da documentação que integra o procedimento AIA, não se 

vislumbra a possibilidade de emissão de DIA favorável condicionalmente para a construção de 

um aeroporto/extensão, no local em causa afetando áreas sensíveis, protegidas pela legislação 

ambiental nacional, comunitária e internacional e/ ou com elas confinante, na medida em que a 

degradação não se cinge à área destruída com a construção mas continua sempre, nas áreas 

adjacentes durante a fase da exploração. 

 

Sendo manifesto que, nos presentes autos a construção da extensão do aeroporto 

pretendida no local do Estuário do Tejo, contraria o Decreto-Lei n.° 140/99, de 24.04 republicado 

pelo Decreto-Lei n.° 49/2005 de 24.02 que transpõe a Diretiva 92/43/CEE (Diretiva ―Habitats‖). e 

o procedimento nele previsto, no caso de afetação da integridade de Sítios de Interesse 

Comunitário que fazem parte da Rede Natura 2000.  

 

Na verdade, como já referido, de acordo com o artigo 10º nº1 e nº9, do Decreto-Lei n.° 

140/99, de 24 de abril, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro a DIA, apenas podia ter sido desfavorável.  
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No contexto precedente verifica-se que a DIA contraria os princípios da prevenção e da 

precaução ínsitos à AIA que constitui um «instrumento de carácter preventivo da política do 

ambiente, sustentado» (cfr. artigo 2° alínea d) do RJAIA) bem como desconsidera o princípio da 

correção prioritariamente na fonte, dos danos causados ao ambiente previsto no artigo 191º nº2 

do TFUE para um desenvolvimento sustentável. 

 

Pelos motivos expostos, considera-se vertificado o requisito do ―fumus boni iuris‖ quanto 

à providência de suspensão de eficácia da DIA por ser provável a procedência da ação de 

impugnação da DIA favorável condicionada. Sendo que, no processo cautelar, este requisito 

carece de ser cumulado com o requisito do ―periculum in mora‖, como adiante se explicitará. 

 

*** 

 

b) Da intimação para abstenção de conduta consubstanciada na abstenção da 

emissão do ato administrativo de licenciamento do Requerido Ministério das 

Infraestruturas e da Habitação.  

 

A propósito das providências antecipatórias, no mesmo artigo acima citado, refere o 

Professor Freitas do Amaral, que: “…a hipótese é esta: o particular encontra-se numa situação 

em que a Administração já começou a violar uma norma de direito administrativo cuja ofensa o 

prejudica (…). Então, antes que o mal se consume, ele pode a título preventivo – cá está um 

exemplo de providência antecipatória – dirigir-se ao Tribunal e alegar que a Administração 

Pública está a violar, ou há fundado receio de que venha a violar, uma norma de direito 

administrativo, de forma que o interessado pede ao tribunal que intime a Administração para que 

adopte a conduta devida, ou se abstenha de adoptar a conduta que ela se propõe adoptar no 

futuro próximo e que, se o fizer, o irá prejudicar. (…) a lei permite que, por decisão judicial e a 

título de providência cautelar, um tribunal administrativo interrompa a actuação normal típica da 

Administração Pública, impedindo-a de adoptar uma conduta que ela se propõe adoptar. É um 

caso típico em que se impede a prática de um acto administrativo que a Administração se propõe 

praticar. (…)”. In, FREITAS DO AMARAL, Diogo, CJA, nº43. pág. 4 a 15. 
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Vejamos. 

 

A providência de intimação para a abstenção da emissão do ato administrativo de 

licenciamento pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação reveste carácter antecipatório e 

visa interromper um procedimento administrativo cujo desfecho, após a intervenção de diversas 

entidades administrativas poderá culminar, ou não, no ato de licenciamento. 

 

Assim, a mera suspensão do ato que aprovou a DIA, apenas inviabiliza a sequência 

normal dos atos procedimentais obstaculizando o desfecho do procedimento que, apesar da DIA 

em causa, pode ainda ser um ato de indeferimento do licenciamento. Mais, da avaliação 

ambiental estratégica em curso, pode nem sequer ser necessário dar sequência ao atual 

procedimento (do qual a DIA constitui um subprocedimento). 

 

A natureza vinculativa da Declaração de Impacto Ambiental (DIA), tem por efeito a 

possibilidade de impugnação direta deste ato, mas não significa que, em sede cautelar, se 

obstaculize o termo do procedimento principal, porquanto este pode ainda vir a satisfazer a 

pretensão da Requerente. 

 

Na verdade a Requerente e os bens ambientais que visa proteger “ encontra-se numa 

situação em que a Administração já começou a violar uma norma de direito administrativo”, mas 

essa ofensa ainda não tem qualquer possibilidade de a prejudicar, ou seja, de afetar os bens 

ambientais em causa. 

 

Efetivamente, quanto à interligação do procedimento de AIA com o procedimento de 

licenciamento de um projeto de execução, considera-se que: ―o procedimento de AIA é um 

subprocedimento autónomo, mas necessariamente indexado a um outro procedimento (principal) 

de licenciamento ou autorização de um determinado projeto ou atividade. 

Consequentemente, a DIA tem a natureza de um ato prévio e, no caso português, de um 

ato vinculativo, ou seja, a DIA desfavorável determina o indeferimento do pedido de 

licenciamento ou de autorização; e as condições impostas numa DIA favorável condicionada têm 

que ser posteriormente respeitadas, tudo sob pena de nulidade do ato praticado (artigo 20.º do 
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RAIA, na versão do Decreto-Lei n.º 69/2000, correspondente ao artigo 22.º/3 do atual Decreto-

Lei n.º 151-B/2013).” In MEALHA, Esperança ―A Jurisprudência portuguesa sobre AIA‖, incluído em 

―Revisitando a avaliação de impacto ambiental‖, ICJP, 30 de outubro de 2013, www.icjp.pt. 

 

Por sua vez, o artigo 39º nº2 do CPTA prevê a verificação de um interesse processual 

específico para a ação inibitória da qual a providência de intimação para a abstenção da prática 

de ato é instrumental: 

«2 - A condenação à não emissão de atos administrativos só pode ser pedida quando 

seja provável a emissão de atos lesivos de direitos ou interesse legalmente protegidos e a 

utilização dessa via se mostre imprescindível.» 

Atenta a natureza da DIA e o momento procedimental da sua emissão, encontra-se 

demonstrada a inexistência de uma situação de urgência que torne imprescindível a utilização da 

ação indicada como ação principal - ação de condenação à não emissão de ato administrativo e, 

consequentemente, da providência cautelar instrumental dessa ação. 

 

Deste modo, tal como invoca o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, ao não 

verificar-se um pressuposto processual específico da ação de condenação à não emissão de ato 

administrativo, tal constitui uma exceção dilatória inominada, de conhecimento oficioso, que dá 

lugar à absolvição da instância nos termos do disposto no artigo 39°, n.° 2 em conjugação com o 

artigo 89°, n.° 1, n.° 2 e n.° 4 todos do CPTA. 

 

Sendo que a existência de circunstâncias que obstem ao conhecimento do mérito da 

pretensão principal, nomeadamente a falta do pressuposto processual específico, determina a 

recusa da tutela cautelar, por não se verificar um dos requisitos legais (cumulativos) de que 

depende a sua concessão, o requisito do fumus boni iuris, estabelecido no n.° 1, do artigo 120.°, 

do Código de Processo nos Tribunais Administrativos. 

 

Em conclusão, não se encontram reunidas as condições para que, a título provisório, se 

interrompa o procedimento em curso, pelo que, quanto à segunda providência, não se verifica o 

―fumus boni iuris‖. 
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*** 

 

Do Periculum in mora 

 

A Requerente invoca que a emissão da DIA representa uma situação de facto 

consumado e de produção de prejuízos de difícil reparação. 

 

Sucede que, contrariamente ao invocado pela Requerente, a emissão da DIA não 

representa uma situação de facto consumado, porquanto, o procedimento de AIA em causa 

corre os seus termos em fase de Estudo Prévio (e não de projeto de execução) pelo que, nos 

termos previstos na alínea b) do n.° 1 do artigo 22.° do RJAIA (sob a epígrafe "Natureza 

jurídica"): 

«1-O ato de licenciamento ou de autorização de projetos abrangidos pelo presente 

decreto-lei só pode ser emitido: 

(...) 

b) Após notificação da decisão favorável sobre a conformidade ambiental do projeto de 

execução, no caso de projetos sujeitos a AIA em fase de estudo prévio ou anteprojeto, ou após o 

decurso do prazo previsto no n.° 7 do artigo anterior sem que a decisão expressa seja notificada 

à entidade licenciadora ou competente para a autorização e ao proponente. 

2- O licenciamento ou a autorização do projeto deve indicar a exigência do cumprimento 

dos termos e condições fixados na DIA expressa ou na decisão expressa sobre a conformidade 

ambiental do projeto de execução. 

3- São nulos os atos praticados com desrespeito pelo disposto nos números anteriores.» 

 

Assim passamos a fazer menção às fases procedimentais sequentes, como veio alegado 

na douta oposição do MIH. 

O proponente tem quatro anos, após a emissão a DIA, para iniciar este procedimento, 

através da submissão do Projeto de Execução acompanhado do Relatório de Conformidade 

Ambiental do projeto de execução (artigo 23°, n.° 3 do RJAIA). 
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Desde logo, há que atender ao previsto no Contrato de Concessão, do qual resulta que 

terá de existir um acordo que regule os termos e condições do desenvolvimento e concretização 

do aeroporto complementar do Montijo no contexto da concessão existente, em particular, a sua 

conceção, construção, financiamento e exploração. 

A negociação e celebração deste acordo antecederá, necessariamente, a conceção, 

construção, financiamento e exploração do aeroporto complementar do Montijo. 

Para além deste acordo, a construção e abertura do aeroporto complementar do Montijo 

dependem de outros atos e procedimentos, designadamente: 

(a) conclusão do procedimento de avaliação da conformidade ambiental do projeto; 

(b) consulta dos municípios competentes relativamente à viabilidade e condições de construção 

do aeroporto complementar do Montijo e das acessibilidades rodoviárias; e intervenção da 

Autoridade Nacional de Aviação Civil, I.P. ("ANAC") através da emissão de parecer prévio 

relativo à viabilidade do projeto, da aprovação do projeto de execução e da certificação do 

aeroporto previamente à sua entrada em exploração. 

Com efeito, nos termos do disposto no artigo 22.°, n.° 1, do Regime de AIA, o ato de 

licenciamento de um projeto só pode ser emitido: 

 

(a) no caso de projetos sujeitos a AIA em fase de projeto de execução, após a notificação da 

DIA, favorável ou favorável condicionada, ou após o diferimento tácito da DIA; 

(b) no caso de projetos sujeitos a AIA em fase de estudo prévio ou anteprojeto, após notificação 

da decisão favorável sobre a conformidade ambiental do projeto de execução ou após o 

diferimento tácito da conformidade ambiental do projeto de execução. 

O projeto do aeroporto complementar do Montijo é um projeto referido na alínea (b) do 

artigo anterior, pelo que o respetivo projeto de execução ficará, no futuro, sujeito à verificação de 

conformidade ambiental com a DIA. 

Para este efeito, e após a emissão da DIA, o proponente deverá apresentar o projeto de 

execução, acompanhado do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 
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("RECAPE"), à entidade licenciadora ou competente para a autorização do projeto ou 

diretamente à autoridade de AIA. 

O RECAPE, que deverá ser elaborado pelo proponente, no âmbito da verificação da 

conformidade do projeto de execução com a DIA, terá de incluir obrigatoriamente: 

 

(a) a descrição do projeto de execução; 

(b) a análise do cumprimento dos critérios estabelecidos pela DIA emitida em fase de estudo 

prévio; 

(c) a caracterização pormenorizada dos impactes ambientais considerados relevantes no âmbito 

do projeto de execução; e 

(d) a identificação e caraterização detalhada das medidas destinadas a evitar, minimizar ou 

compensar os impactes negativos esperados a adotar nas fases de construção, exploração 

e desativação, incluindo a descrição da forma de concretização das mesmas, e a 

apresentação dos programas de monitorização a implementar. 

 

O procedimento de verificação da conformidade ambiental do projeto de execução inicia-

se com a receção, pela autoridade de AIA, da documentação necessária à sua correta instrução 

(cfr. artigo 20.°, n.° 4, do Regime de AIA). 

 

Recebida essa documentação, a autoridade de AIA remete-a à Comissão de Avaliação 

ou às entidades representadas nesta Comissão, conforme as especificidades do RECAPE e do 

projeto de execução assim o justifiquem, promove a consulta pública por um período de 15 dias 

e, no prazo de 7 dias após o termo do período da consulta pública, elabora e disponibiliza o 

relatório da consulta pública (cfr. artigo 20.°, n.° 5, 6 e 7 do Regime de AIA). 

 

A autoridade de AIA ou a Comissão de Avaliação, conforme for o caso, elaboram o 

parecer técnico final sobre a conformidade ambiental do projeto de execução tendo em conta a 

análise técnica do RECAPE, o relatório da consulta pública e outros elementos relevantes 

constantes do processo, sendo que, caso o referido parecer seja elaborado pela Comissão de 
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Avaliação, deverá ser enviado à autoridade de AIA até 10 dias antes do termo do prazo 

legalmente previsto para a decisão. 

 

A decisão sobre a conformidade ambiental do projeto de execução é emitida pela 

autoridade de AIA no prazo de 50 dias a contar da data em que tenha sido recebido o projeto de 

execução e o RECAPE apresentados pelo proponente, tendo em conta os pareceres técnicos 

emitidos e o relatório da consulta pública e é notificada à entidade licenciadora ou competente 

para a autorização e ao proponente. 

 

Só, então, poderá ser proferido ato referente a licenciamento ou autorização do projeto, 

em conformidade com o disposto no artigo 22.°, n.° 1, do Regime de AIA. O licenciamento ou 

autorização do projeto deve indicar a exigência do cumprimento dos termos e condições fixados 

na decisão expressa sobre a conformidade ambiental do projeto de execução (cfr. artigo 22.°, 

n.° 2, do Regime de AIA). 

 

Os atos praticados com desrespeito pelo disposto no artigo 22.° n.° 1 e 2 do Regime de 

AIA são nulos (cfr. n.° 3 do mesmo artigo). 

 

No caso dos autos, a DIA do projeto do aeroporto complementar do Montijo foi emitida 

no passado dia 21 de janeiro de 2020. Só após a emissão da DIA, poderá ser iniciado o 

procedimento de avaliação da conformidade ambiental do respetivo projeto de execução, para o 

que o Proponente dispõe de um prazo de 4 anos (cfr. artigo 23.°, n.° 4, do Regime de AIA). 

 

Por outro lado, nos termos do disposto no artigo 7.°, n.° 1, alínea e) do Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.°555/99 de 16 de dezembro, na 

sua atual redação ("RJUE"), as obras de edificação ou de demolição e os trabalhos promovidos 

por entidades concessionárias de obras ou serviços públicos, quando se reconduzam à 

prossecução do objeto da concessão estão sujeitas a parecer prévio não vinculativo da câmara 

municipal, que deve ser emitido no prazo de 20 dias a contar da data da receção do respetivo 

pedido. 
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As operações urbanísticas acima referidas só podem iniciar-se depois de emitido o 

parecer exigido ou após o decurso dos prazos fixados para a respetiva emissão. 

 

Há, ainda, a considerar a intervenção da ANAC em conformidade com o disposto no 

Decreto-lei n.° 186/2007, de 10 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.° 55/2010, de 31 de maio, o 

qual fixa as condições de construção, certificação e exploração dos aeródromos civis nacionais e 

estabelece os requisitos operacionais, administrativos, de segurança e de facilitação a aplicar 

("Regime Jurídico da Certificação de Aeródromos"). 

 

Nos termos do disposto no Regime Jurídico da Certificação de Aeródromos: 

(a) a construção, ampliação ou modificação de aeródromos abrangidos por esse regime carece 

de parecer prévio da ANAC, a qual procede a uma avaliação prévia de viabilidade (cfr.  

artigo 4.°); 

(b) cada uma das fases do projeto carece da aprovação da ANAC ((cfr. artigo 6.°); e 

(c) nenhum aeródromo pode estar aberto ao tráfego aéreo sem estar certificado pela ANAC((cfr.  

artigo 10°). 

Vejamos. 

 

Sendo estes os termos procedimentais sequentes, independentemente da provável 

invalidade da DIA, o certo é que como o procedimento não terminou, nem o licenciamento, nem 

a construção do aeroporto complementar do Montijo estão iminentes. 

 

Na verdade, a consideração de todos os atos e procedimentos sequentes fazem com que 

não possa demonstrar-se que, na presente data, exista um fundado receio de constituição de 

uma situação de facto consumado decorrente da DIA ou de ato a praticar pelo Ministério das 

Infraestruturas e Habitação. 

O que significa que a emissão da DIA favorável condicionada que constitui um ato prévio 

do ato procedimental final, também não consubstancia por si, uma situação de facto consumado 

e de produção de prejuízos de difícil reparação, apesar de face à apreciação efetuada na 

presente sede cautelar, ser provável a procedência da ação principal para a sua impugnação. 
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Em face do que antecede, e prejudicadas demais considerações, não se mostra 

preenchido o requisito "periculum in mora" necessário ao decretamento das providências 

cautelares requeridas, sabendo que estas são meramente instrumentais, ou seja, destinam-se 

apenas a salvaguardar o efeito útil da ação principal.  

 

Neste caso o efeito útil da ação principal não se encontra ameaçado, pelo que, não 

obstante ser provável a procedência da ação em que se apreciar o ato DIA, não se verifica o 

segundo requisito necessário à tutela autelar. 

 

E como os dois requisitos previstos no artigo 120º do CPTA são cumulativos, a falta de 

um deles, neste caso do ―periculum in mora‖, ou seja, não estando iminente o início de uma 

situação de facto consumado ou de prejuízos de difícil reparação, não pode a providência 

cautelar de suspensão de eficácia da DIA proceder. 

 

Em conclusão e prejudicadas demais considerações, devem ambas as providências 

cautelares ser indeferidas. 

 

*** 

 

5 - DECISÃO 

 

Face ao exposto tudo visto e ponderado: 

 

I. Julgo improcedente, por não provada a exceção da irregularidade do mandato judicial. 

 

II. Julgo procedente, por provada a exceção da ilegitimidade passiva do Ministério do 

Ambiente e da Ação Climática e absolvo-o da instância. 

 

III. Indefiro as providências cautelares requeridas. 
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IV – Isento de custas (cfr. artº. 4º, nº1, al. b) do RCP). 

 

V – Registe e notifique. 

 

VI – Após trânsito conclua (cfr. artigo 19º/2 da Lei nº 83/95). 

 

*** 

 

(Elaborado pela Juíza signatária, em suporte informático, introduzido, datado e assinado no SITAF) 


