
APARTADO 63   2584-909 ALENQUER       Tel. 914023930      
 alambi@alambi.org       www.alambi.org 
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O Congelamento da Ota 

-Comunicado- 
 
A Alambi – Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer, congratula-se 
com o anúncio pelo Senhor Ministro das Obras Públicas do congelamento  do projecto de construção 
do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa (NAL) na região da Ota.  Trata-se de uma atitude 
ponderada e corajosa, que vem ao encontro das dúvidas e preocupações desde sempre 
manifestadas pela nossa associação.  
A este respeito a Alambi recorda que: 
 

1. A real necessidade da construção imediata de um novo aeroporto para 30 milhões de 
passageiros nunca foi cabalmente demonstrada. Nunca foram considerados os dados 
concretos da evolução do tráfego aéreo, as consequências da conjectura internacional, e a 
capacidade de evolução da Portela. 

 
2. Os estudos efectuados sobre as incidências ambientais e territoriais da construção do NAL, 

foram em muitos casos superficiais, conduzindo a erros de avaliação. Estes condicionalismos 
que já em 1999 tinham levado a Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental a considerar 
que “as conclusões constantes nos Estudos Preliminares de Impacte Ambiental (EPIA) não 
são suficientes ou válidas como elementos e base para a tomada de decisão”1. Os resultados 
de estudos geotécnicos posteriormente realizados e citados na Proposta de Definição do 
Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (PDA), comprovam uma deficiente avaliação dos 
impactes hidrológicos que obrigaram a alterações do projecto inicial, e dos custos 
económicos associados2. 

 
3. A elevada importância e sensibilidade dos sistemas ecológicos da área prevista para a 

implantação do NAL é uma realidade cada vez mais reconhecida. Por essa razão, o 
recentemente aprovado Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana 
de Lisboa classifica a área como “Área Nuclear para a Conservação da Natureza” e “Corredor 
Ecológico Secundário”, constituindo assim uma área prioritária para a conservação da 
natureza da Região de Lisboa que , no dizer do PROT-AML, “deve ver assegurada a sua 
protecção”. Importa por isso continuar a garantir a preservação destes recursos e 
combater as pressões sobre o uso do solo, garantido a continuidade da sua 
classificação como solos da Reserva Agrícola e Reserva Ecológica Nacional. 

 
4. A construção do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) na Ota, acarretará custos ambientais 

de elevada magnitude e irreversíveis. Importa pois justificar clara e inequivocamente o 
projecto do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa, nomeadamente quanto à sua 
necessidade e dimensão, o que até ao momento não aconteceu. 

 
5. O Novo Aeroporto de Lisboa não é uma prioridade nacional nem uma necessidade para 

a sustentabilidade do desenvolvimento da região.  Necessária sim é a aposta no 
ordenamento do território, na modernização da ferrovia, na gestão dos resíduos, nas 
condições da saúde, na valorização da agricultura e do turismo, e na educação. O projecto 
Ota não pode ser entendido como o “Alqueva do Oeste”. 

 
A decisão do Sr. Ministro Carmona Rodrigues é pois uma decisão lógica, que se aplaude pela 
coragem de enfrentar os grupos de interesses que rodeiam o projecto de construção de um Novo 
Aeroporto de Lisboa na zona da Ota. 
 

Alenquer, 1 de Junho de 2003 
A Direcção da Alambi 
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