
 

  

“IRREVERSIBILIDADE E SUBVERSÃO NO CASO DA OTA”  

Na sequência dos últimos acontecimentos relacionados com o Novo Aeroporto de 
Lisboa e do almoço de representantes de Organizações Não Governamentais de 
Ambiente (ONGA) com o Ministro da Obras Públicas no passado dia 24 de Abril, 
a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA)*, 
que subscreve o presente comunicado, vem: 
 
   

1. 
Criticar a irreversibilidade que tem caracterizado a decisão da construção do 
Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) na Ota, em zona húmida classificada pelo 
PROT-AML como “Área Nuclear para a Conservação da Natureza” e “Corredor 
Ecológico”, antes de ter sido iniciado o procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental, cuja decisão – Declaração de Impacte Ambiental (DIA) – tem 
carácter vinculativo, conforme previsto nos arts. 1º e 17º do DL nº 69/2000 
(alterado pelo DL nº 197/2005).  
 
Efectivamente, pode-se ler no preâmbulo do DL nº 69/2000: Com o presente 
diploma, e em execução do disposto nos artigos 30.º e 31.º da Lei de Bases do 
Ambiente, no âmbito do novo procedimento de avaliação de impacte ambiental, 
estabelece-se o carácter vinculativo da decisão ou, como é designada no 
diploma, da “Declaração de Impacte Ambiental” (DIA), do Ministro do Ambiente 
e do Ordenamento do Território, salvaguardando o primado dos valores 
ambientais.  
 
A comprovar esta postura de tomar como certa a construção do NAL na Ota está 
o projecto daquilo que será uma mega cidade aeroportuária na órbita da Ota, a 
ser desenvolvido pela consultora Augusto Mateus e Associados, numa área total 
de 1700 ha e que passará pela reclassificação de solos agrícolas em solos 
industriais.  
 
Exigimos, portanto, rigor e isenção no Estudo de Impacte Ambiental que só 
agora se inicia e que tem, por lei, carácter vinculativo para a viabilidade do 
projecto. É ainda da maior importância que este estudo avalie os impactes 
cumulativos das diversas componentes do projecto (acessibilidades, logística, 
regularização de rio e ribeiras, etc.) 
 
   

2. 
Relembrar que a escolha da localização do NAL na Ota foi feita por comparação 
única e insuficiente com a alternativa de Rio Frio, quando inicialmente nos anos 
90 foram apresentadas doze alternativas possíveis para a localização do NAL, 
entre as quais a ampliação do aeroporto da Portela, e, subversivamente, na hora 
da tomada de decisão foram apresentados apenas dois Estudos Preliminares de 
Impacte Ambiental (EPIA) – o da Ota e de Rio Frio. Deste modo, e de acordo 



com o comunicado por Elisa Ferreira, ex-Ministra do Ambiente do governo de 
António Guterres, em artigo publicado no Jornal de Notícias no passado dia 25 
de Março, “alegar a localização da Ota como a única possível por motivos 
ambientais não corresponde à verdade, pois que o despacho (por si exarado) no 
fim dos anos noventa se limitava a confirmar o facto óbvio de que, com os 
dados disponíveis à época e perante as duas únicas opções de localização 
apresentadas (Ota e Rio Frio), a primeira gerava menores danos ambientais”. 
 
Mais se recordam as conclusões da Comissão de AIA, em 1999, sobre os EPIA 
da Ota e Rio Frio, que se transcrevem integralmente : 
 
“1 - Descritores dos EPIA 
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. Encontram-se 
nesta situação: 
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 
 
2 - Selecção de Alternativas 
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.” 
 
 
3. 
Por último, mas que serviu de motivação ao presente comunicado, manifestar o 
descontentamento da CPADA, entre outras ONGAs confederadas (como é o caso 
da Alambi - associação de defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer que tem 
demonstrado um forte envolvimento no caso da Ota, que possui um profundo 
conhecimento do local e que faz parte da Comissão Local de Acompanhamento 
do Processo de Construção do NAL), pelo facto de não ter sido convidada para o 
almoço com o Sr. Ministro das Obras Públicas realizado no passado dia 24 de 
Abril. A CPADA tem vindo a tomar posições sobre este assunto desde 1998. 
   

 
Lisboa, 30 de Abril de 2007 
 
A Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente 
 
 
 
* A Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA) foi criada em 1991 e é a 
organização ambientalista com mais representatividade no nosso País, integrando cerca de 110 ADA/ONGA 
(Associações de Defesa do Ambiente/Organizações Não Governamentais de Ambiente) de âmbitos Nacional, 
Regional e Local, espalhadas no Continente e Regiões Autónomas, que representam, no seu todo, muitas 
dezenas de milhar de associados. É membro do European Environmental Bureau, federação de 
organizações ambientalistas da Europa, representa as ONGA no Conselho Económico e Social e gere o 
processo de representação das ONGA em organismos públicos. 
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Tel./Fax: 21 354 38 19 
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