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Pelo cumprimento rigoroso das medidas preventivas e 
recomendações da Comissão de Avaliação do Estudo 

Preliminar de Impacte Ambiental (EPIA) para a instalação 
do Novo Aeroporto de Lisboa na Ota 

 

Numa altura em que vem a público as pressões existentes para a autorização da 
construção de novas urbanizações na área envolvente ao Novo Aeroporto de Lisboa 
em Ota, a ALAMBI volta a reafirmar: 

 

1. Que as medidas preventivas para a salvaguarda de espaços na zona envolvente, 
previstas nos D.L. 42/97 e 31-A/99, devem ser rigorosamente cumpridas, sem 
cedências e excepções. Neste sentido a Alambi apela à ANA e organismos da 
Administração que mantenham a sua firmeza na aplicação da Lei. 

 

2. Que é essencial e urge dar cumprimento, às recomendações da Comissão de 
Avaliação do EPIA, nomeadamente no que respeita à elaboração de cartas de 
ruído e sua articulação com o PDM em revisão. 

 

3. Que não pode alegar-se a conformidade dos licenciamentos de urbanizações com o 
PDM em vigor, pois o mesmo não prevê a implantação de um aeroporto para 30 
milhões de passageiros. Pelo mesmo PDM, a área do aeroporto é Reserva 
Agrícola e Ecológica. 

 

4. Que sendo o aeroporto uma infra-estrutura com graves impactes na qualidade de 
vida das populações situadas na área de influência directa, não se podem tomar 
decisões que ponham em causa as medidas minimizadoras, e aumentem a 
densidade urbana da área mais gravemente afectada. 

 

Por último a ALAMBI chama a atenção para o facto de em causa estar a garantia de um 
mínimo de qualidade de vida para as populações da área envolvente ao futuro aeroporto, 
em oposição às previstas pressões sobre o uso do solo, numa altura em que o PDM se 
encontra em revisão e os interesses se agitam. De outra forma, a transferência do 
aeroporto da Portela para a Ota poderá trazer, Camarate, o Prior Velho, a 2ª circular e 
a Avenida do Brasil atrás. 

 

Alenquer, 21 de Junho de 2001 

 

A Direcção da Alambi 
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