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Resposta CDU – Loures 

 

A CDU, no concelho de Loures, considera que são hoje insustentáveis os impactos do 

aeroporto Humberto Delgado em parte substancial do concelho, particularmente na 

população da zona Oriental. 

Tais impactos verificam-se na qualidade do ar e nos níveis de ruído, mas também no 

conflito permanente das servidões geradas com o ordenamento do território e 

qualidade urbanística, tolhendo a intervenção do município no âmbito das suas 

competências e, assim, condenando à precariedade a vida da população e das atividades 

económicas das zonas atingidas. 

Tal diagnóstico, impõe uma alternativa aeroportuária na AML (nomeadamente no 

Campo de Tiro de Alcochete) que permita a completa desativação do esgotado 

aeroporto Humberto Delgado, e a rejeição do desperdício de recursos para a sua 

manutenção com ainda maior agravamento dos impactos atuais. 

 

A par do concelho de Lisboa, o concelho de Loures é alvo dos maiores impactos do tráfego 

aeronáutico do aeroporto Humberto Delgado, afetado para as aterragens/descolagens de 

ambas as pistas do lado do quadrante norte, em operações com frequências próximas do 

minuto e que se estendem para além do período legalmente estabelecido, tornando o que 

deveria ser ocasional em regular, como, aliás atestam os relatórios do tráfego aéreo. 

O crescimento constante do tráfego aeronáutico que acede ao aeroporto Humberto Delgado 

(apenas interrompido na conjuntura do pico da pandemia) suscita as mais sérias 

preocupações seja na qualidade do ar na envolvente sobrevoada, seja na manifesta 

ultrapassagem dos níveis de ruído praticamente contínuo, que afetam a população residente 

da quase totalidade da população da zona oriental do concelho de Loures.  

Para além dos impactos diretos na saúde da população atingida, as restrições decorrentes da 

servidão do aeroporto Humberto Delgado, e a postura da tutela governamental, tem 

bloqueado drasticamente a reconversão das áreas urbanas de génese ilegal, particularmente 

do território da União das freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, protelando a 

precariedade das condições habitacionais e das atividades económicas. Em consequência das 

atividades das várias empresas de rent-a-car que servem o aeroporto, verifica-se também a 

crescente afetação abusiva e ilegal de extensas áreas do território com parqueamento de 

viaturas, comprometendo ainda mais as já precárias condições ambientais do território e do 

meio urbano.  

A CDU em Loures bater-se-á pelo Novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de 

Alcochete, construído por fazes e com a progressiva desactivação do Aeroporto Umberto 

Delgado na Portela. 


