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Parecer sobre o Estudo Preliminar de Impacte 
Ambiental do Novo Aeroporto de Lisboa 

 
A Comissão Instaladora da Alambi, depois de ter analisado o Estudo Preliminar 
de Impacte Ambiental do Novo Aeroporto de Lisboa, emite acerca deste 
documento o seguinte parecer, através do qual torna pública a sua apreensão 
pelas graves consequências que este projecto poderá acarretar para o concelho 
de Alenquer, no caso de Ota vir a ser a escolha final para a construção do 
aeroporto: 

1 - A implantação das pistas, ao rodar 20º no sentido Leste, relativamente à pista 

actual, para evitar as montanhas de maior relevo, coloca sob o corredor aéreo uma 

vasta zona habitacional, que abrange Vila Franca de Xira , Castanheira do Ribatejo, 

Carregado, e inúmeras povoações de menor dimensão, situados a curta distância do 

aeroporto, como Casal Pinheiro, Vala do Carregado, Casais Novos, Passinha, Obras 

Novas Torre, e Quintas. 

2 - A população afectada pelo ruído foi calculada através dos censos de 1991, quando 

toda a zona Sul de Alenquer regista fortes taxas de crescimento urbano. Os dados 

apresentados quanto ao número de pessoas afectadas, estão pois bastante aquém da 

realidade. 

3 - A qualidade do ar na região, que já é bastante má, devido ao intenso tráfego 

rodoviário da A1, N1 e N3, irá piorar ainda mais, quer devido ao tráfego aéreo, quer 

devido ao tráfego rodoviário induzido (2400 veículos na fase inicial de funcionamento 

do aeroporto). 

4 - Casal Pinheiro, uma povoação onde residem algumas centenas de pessoas, 

situada no enfiamento directo da pista Leste, a escassa distância desta, nem sequer é 

citada no Estudo Preliminar de impacte Ambiental, quando, tudo o indicia, sofrerá 

graves impactes, quer devido ao aumento do nível de ruído, quer devido ao aumento 

do nível de gases poluentes na sua orla. 

5 - No que ao impacte socio-económico diz respeito, seria conveniente ter em conta 

que o concelho de Alenquer, está fora da Área Metropolitana de Lisboa, e que o sr. 

Presidente da Câmara já declarou não ser sua intenção que Alenquer a venha a 
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integrar, ainda que o Novo Aeroporto seja construído em Ota. Nesta medida, o 

concelho de Alenquer não é abrangido pelo Plano Regional de Ordenamento do 

Território da Área Metropolitana de Lisboa, nem beneficia de qualquer outro plano de 

ordenamento capaz de refrear a previsível onda de especulação imobiliária que 

varrerá o concelho.  

6 - O local de implantação do Novo Aeroporto, para além de ser uma zona de elevado 

valor ambiental ( o Paul de Ota, situado nas rotas migratórias da avifauna), está 

situado entre duas áreas naturais: a Reserva Natural do Estuário do Tejo, cerca de 10 

Km a Sul, e a Serra de Montejunto, cerca de 5 Km a Noroeste.  

7 - O Paul de Ota, que nas palavras do Estudo Preliminar de Impacte Ambiental, 

constitui uma ilha em termos conservacionistas, com a construção do Novo Aeroporto, 

seria irreversivelmente destruído, sem possibilidades de requalificação. A Ribeira do 

Alvarinho, principal curso de água desta área, seria desviada e entubada, e, ainda que 

alguma zona húmida restasse dos ciclópicos aterros que são previstos, a avifauna 

teria de ser afugentada, para evitar a colisão de aves com os aviões. 

8- A Serra de Montejunto, num processo a que não é estranha a construção do Novo 

Aeroporto de Lisboa, apesar da decisão final não ter sido ainda tomada, está já a ser 

alvo de intensa especulação imobiliária, com centenas de hectares a serem 

desanexados da REN e da RAN. 

9 - O aquífero de Ota, ao contrário do que é dito no Estudo, afigura-se-nos que se 

estende até terrenos que se pretende ocupar com a implantação do aeroporto, pelo 

que, em nosso entender, os trabalhos devem ser reformulados no que à previsibilidade 

de impactes sobre a poluição deste aquífero diz respeito. 

10 - O abandono da opção zero está insuficientemente injustificado, já que, existem 

dados técnicos que demonstram ser possível dotar o Aeroporto da Portela para os 

mesmos níveis de tráfego aéreo das duas opções em estudo, através do seu 

alargamento para espaços que se tem demonstrado serem de fácil afectação a este 

fim. 

 

Alenquer, 10 de Maio de 1999 

A Comissão Instaladora da ALAMBI 
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