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Será mesmo necessário construir um novo 
aeroporto na Ota? 

Numa altura em que os estudos independentes encomendados pela ANA à British Air 
Authority (BAA) e ao Aeroporto de Manchester, agora divulgados põe em causa a 
inequívoca necessidade de construção imediata de um Novo Aeroporto de Lisboa, a 
ALAMBI  reafirma uma vez mais: 

1. Que a necessidade de construção de uma infra-estrutura desta dimensão e com 
enormes impactes em termos de ambiente e qualidade de vida das populações, deve 
ser convenientemente justificada, o que até ao momento não aconteceu. Esta posição foi 
já afirmada em comunicado conjunto da ALAMBI com a QUERCUS, GEOTA e LPN de 
21/07/99. 

2. Que a aposta no incremento do transporte aéreo é ecologicamente errada, por ser o tipo 
de transporte com maiores custos ambientais (por passageiro/quilómetro). Em termos de 
poluição atmosférica o avião é 84X mais poluente que o comboio e 27X mais que o autocarro. 
Para além do ruído e de um consumo energético muito maior, a poluição faz-se sentir 
sobretudo ao nível dos Óxidos de Azoto e do Dióxido de Carbono, cujas quotas de emissão 
definidas internacionalmente para enfrentar o efeito de estufa têm sido ultrapassadas. (Dados 
da UPI 1989 publicados na Forum Ambiente de Dez/99) 

3. Que a construção do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) na Ota, acarretará enormes 
custos ambientais, alguns mesmo considerados no Estudo Preliminar de Impacte Ambiental 
(EPIA), de elevada magnitude e irreversíveis. 

4. Que a zona prevista para implantação do NAL, é extremamente rica do ponto de vista 
natural e arqueológico, constituindo um importante corredor entre a Paisagem Protegida de 
Montejunto e a Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo. Esta importância é 
salientada pela sua inclusão na REDE ECOLÓGICA METROPOLITANA, do ante-projecto 
do Plano de Ordenamento Regional da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML). 

5. Que a construção do NAL na região da Ota agravará de forma significativa os níveis de 
ruído e poluição atmosférica, já preocupantes na zona envolvente do Carregado. Esta 
situação traduzir-se-á numa acentuada perda em termos de saúde e qualidade de vida dos 
moradores desta região que regista um crescimento populacional muito acentuado. Este 
quadro levou já a que as populações da zona envolvente manifestassem a sua preocupação 
perante a perspectiva da instalação do aeroporto no local, como aconteceu nos documentos 
aprovados pela Assembleia Municipal de Alenquer, pelas Assembleias de Freguesia do 
Carregado e Cadafais e em abaixo assinado dos moradores do Camarnal. 

6. Que é um imperativo a inclusão imediata do triângulo Ota-Carregado-Azambuja na Área 
Metropolitana de Lisboa, independente de qualquer decisão quanto à construção do 
novo aeroporto. Esta é a única forma de se integrar a região em termos de ordenamento e 
gestão do território, e enfrentar as pressões especulativas sobre o uso do solo que já se fazem 
sentir. Esta área dinâmica periférica deve desde já fazer parte efectiva do PROTAML e das 
suas Normas Orientadoras. 

Alenquer, 25 de Novembro de 1999 
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