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A escolha da Ota por motivos ambientais 
José Carlos Morais 

 

A decisão da localização do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) tem por base o Estudo Preliminar 

de Impacte Ambiental (EPIA) elaborado para duas soluções alternativas para a sua construção 

– Ota e Rio Frio. Um despacho conjunto MEPAT/MA Nº 682/98 DE 22 DE Setembro, constituiu 

a Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental (CAIA) com funções de “acompanhar a 

elaboração dos EPIA respeitantes às duas localizações alternativas e desenvolver a sua 

avaliação ambiental” 

Em 5 de Julho de 1999 a Ministra do Ambiente Elisa Ferreira, homologou por despacho as 

conclusões do parecer da CAIA, decidindo não adoptar como possível o sítio de Rio Frio, 

considerando que a realização de um novo aeroporto criaria aí prejuízos “não minimizáveis, 

irreversíveis e não compensáveis”. No dia seguinte o despacho do Ministro do Equipamento e 

Ordenamento do Território optava pela localização Ota, “face à inexistência de solução 

alternativa”. Para a opinião pública passa que a escolha teve razões ambientais 

fundamentadas nos “complexos”  estudos efectuados. 

A conclusão esquecida 

Mas o que diziam as conclusões do parecer da CAIA? 

Se analisarmos esse extenso documento de 118 páginas verificamos que as conclusões se 

encontram na página 116 e são apenas duas. A primeira é essencial e tem sido 

deliberadamente ocultada. Nela a CAIA considera que “Existem descritores que tiveram uma 

abordagem deficiente, e que deveriam ter sido objecto de estudos mais adequados à fase de 

selecção de alternativas, pelo que a CA considera que as conclusões constantes nos EPIA 

não são suficientes ou válidas como elementos de base para a tomada de decisão.” 

Entres estes descritores estão, segundo a comissão de avaliação, Recursos Hídricos, Economia 

Local e Regional, Comunidades e Fragmentação de Habitats, Risco de Colisão de Aeronaves 

com Aves, Casualidade Sísmica, Património Arqueológico, Ruído, Qualidade do Ar. A CAIA é 

claríssima quanto à insuficiência e deficiências em presença, que impedem que os 

estudos efectuados sirvam de base para a decisão sobre a localização do NAL.  

Na segunda conclusão a CAIA afirma que “A CA considera que as alternativas de localização 

propostas apresentam impactes negativos significativos. No entanto, a localização do NAL na 

Ota é menos desfavorável que em Rio Frio (orientação E/O e N/S), por esta apresentar graves 

condicionantes que podem pôr em causa a sua sustentabilidade ambiental. 

Come se verifica facilmente a selecção da Ota para localização é apresentada como tendo por 

base estudos ambientais inválidos para essa decisão, e numa lógica do menos negativo entre 

duas únicas soluções. Uma pura e simples decisão política. 
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Crescimento populacional omitido e sistemas hidrológicos subavaliados 

Vejamos algumas lacunas e deficiências dos EPIA realizados sobre a OTA: 

No cálculo da população afectada pelo ruído foram usados dados do censo de 1991, 

profundamente desactualizados para uma população local que cresceu 350% (!!!) em10 

anos. Resultado: a indicação de uma população afectada por ruído “muito elevado” na ordem 

dos 3500 habitantes que na actualidade se situa perto dos 30000! 

Ao nível dos corredores ecológicos, ao contrário do que aconteceu para Rio Frio onde a 

situação entre duas áreas protegidas (Estuários do Tejo e Sado) é bastante comentada, é 

omitida a localização do Ota no corredor ecológico entre o Estuário do Tejo e a Serra de 

Montejunto – igualmente duas áreas protegidas. Este corredor aparece aliás referenciado no 

PROT-AML. 

Ao nível dos sistemas hidrológicos a complexidade do local é claramente subavaliada, e parece 

hoje condicionar a viabilidade económica e ambiental do projecto. Este factor levou a que 

fossem introduzidos posteriormente alterações no Plano de referência do NAL, que passaram 

por uma rotação das pistas para evitar a bacia aluvionar do Rio Ota, (que estudos geotécnicos 

posteriores viriam a revelar incapacidade de carga1), e construção de uma albufeira de 

retenção para desvio da Ribeira do Alvarinho.  

Nada disto foi devidamente avaliado nos EPIA que aliás foram realizados para um tráfego 

máximo de 25 milhões de passageiros/ano. 

 

 

Paul do Alvarinho – local apontado para a instalação da aerogare central do NAL 

                                                 
1 Pg. 26 da Proposta de Definição do Âmbito do EIA do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa – Julho 2002 


