
 

NOTA DE IMPRENSA  

O Território  indicado para o Novo Aeroporto Internacional de 
Lisboa também é Concelho de Alenquer!  

A equipa responsável pela proposta de revisão do Plano Director Municipal de Alenquer, recebeu 
instruções da DRAOT-LVT para não efectuar qualquer caracterização ecológica ou classificação de solos, 
no território do concelho apontado para a possível implantação do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa 
(NAL).  
Em missiva enviada às entidades responsáveis e da tutela, com data de 3 de Julho, e que ainda não teve 
resposta, a ALAMBI protestou, e solicitou explicações que fundamentem esta decisão da DRAOT:  
   
Para a Alambi:  

a)       É inconcebível que um plano director municipal deixe por caracterizar e classificar uma vasta área 
do seu território.  

b)       O próprio PROT-AML seguiu critérios diferentes, caracterizando o território destinado ao NAL, que 
pela sua importância ecológica foi mesmo classificado pela Estrutura Ecológica Metropolitana 
como “Área Nuclear para a Conservação da Natureza” e “Corredor Ecológico secundário”. Tudo 
isto apesar de o PROT-AML também prever a implantação naquele local do NAL.  

c)       A importância dos solos, dos sistemas hídricos e ecológicos da área em causa não pode ser 
omitida na Estrutura Ecológica Municipal, tal como não o foi na Estrutura Ecológica Metropolitana.  

d)       Ainda não foi sequer iniciado o Estudo de Impacte Ambiental do NAL que tem como objectivo 
avaliar os impactes e a viabilidade ambiental do projecto. As conclusões resultantes da Avaliação 
de Impacte Ambiental têm poder vinculativo e condicionam a viabilidade de execução da obra. Até 
à conclusão do processo de Avaliação de Impacte Ambiental a construção do NAL não 
pode ser admitida pela DRAOT como um dado adquirido ou irreversível, sob pena de se estar 
a transformar a AIA num mero “pró forma”. É ainda mais condenável que seja a  própria DRAOT a 
promover esta viciação e perversão da verdadeira importância da Avaliação de Impacte Ambiental.  

e)      A não caracterização e classificação em PDM dos solos da zona destinada à possível 
implantação do NAL é por si só um elemento viciador de uma correcta avaliação do impacte 
ambiental do empreendimento.  

Esta situação poderá levar ao “branqueamento” de situações ilegais de uso do solo que se verificam 
actualmente área (incluída em RAN e REN) nomeadamente a enorme e descontrolada deposição em 
aterro, de resíduos proveniente das grandes obras de construção civil. Esta ilegalidade motivou já 
apresentação de  queixa junto da Inspecção Geral do Ambiente (reclamação 733/02).  

   

Alenquer, 16 de Julho de 2003  

A Direcção da ALAMBI  

 


