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Novo Aeroporto Internacional de Lisboa 
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Na eminência do anúncio oficial da localização do futuro Aeroporto Internacional de Lisboa, a 
ALAMBI reafirma: 

1. A opção pela localização na Ota, implica graves impactes ambientais, muitos dos 
quais estão deficientemente estudados no Estudo Preliminar de Impacte Ambiental 
(EPIA). 

2. A verdadeira amplitude dos impactes ao nível do ruído, qualidade do ar, zonas húmidas 
envolventes, fauna e planeamento e uso do solo, deve ser objecto de um estudo rigoroso 
e aprofundado, precedido de uma monitorização exaustiva destes parâmetros 
ambientais. 

3. Devem ser utilizados dados actuais relativos à população afectada, e contabilizados os 
índices de crescimento da região. A utilização de dados ultrapassados do censo de 91, 
foi um dos erros do EPIA, uma vez que a população actual quase quadruplicou o número 
que consta do EPIA. 

4. Devem ser cumpridas na íntegra todas as pertinentes recomendações da 
Comissão de Avaliação do EPIA, nomeadamente no que respeita à adesão das 
comunidades locais ao projecto, e à caracterização da qualidade do ar. 

5. O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa, 
deve incluir o Concelho de Alenquer, sendo necessário que este instrumento de 
ordenamento esteja concluído antes da decisão da construção. Só desta forma se 
poderá enfrentar a pressão sobre o uso do solo, impedir a especulação, e possibilitar 
alguma requalificação no caos urbanístico da zona do Carregado. 

6. Deve ser facultado o acesso aos dados de monitorização do ruído e da qualidade do ar 
da região envolvente às Organizações Não Governamentais de Ambiente. Em relação a 
estes parâmetros o Estudo de Impacte Ambiental deve ter em conta não só o tráfego 
induzido pelo futuro aeroporto, mas também o previsto para as novas vias de 
comunicação planeadas para atravessar a região do Carregado. 

7. A Área da Serra do Montejunto deve ser preservada de agressões urbanísticas e de 
utilização dos solos, provocada pela possibilidade de localização do Aeroporto na Região 
da Ota. Esta preservação implica o cancelamento dos megaprojectos já aprovados para 
a zona. 

Considerando os impactes significativos de um projecto desta natureza, a ALAMBI reafirma 
ainda a necessidade de um estudo que justifique a necessidade de um novo aeroporto desta 
dimensão e a inviabilidade da Portela. A não contabilização da opção 0 foi outro erro do 
EPIA. 

Alenquer, 22 de Julho de 1999 

A Comissão Instaladora 
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