
Aeroporto da  Ota 
A insustentável leveza de uma decisão 

José Carlos Morais* - 19 Fevereiro de 2002 

 
Parece estar cada vez mais em causa a construção imediata de um Novo 

Aeroporto Internacional de Lisboa na região da Ota. Conjunturas internacionais e a 
situação económica do país parece terem contribuído decisivamente, para o derrube 
dos frágeis alicerces que fundamentaram a decisão de avançar para a construção de 
um super-aeroporto de 30 milhões de passageiros.  

Por altura da decisão pela localização na Ota, as associações de ambiente 
nacionais e locais invocaram a falta de justificação clara e fundamentada para a 
construção de uma infra-estrutura que segundo o Estudo Preliminar de Impacte 
Ambiental (EPIA) realizado, acarretaria “impactes ambientais negativos muito 
significativos ao nível da geomorfologia, paisagem, ecologia, qualidade do ar, ruído e 
planeamento e uso do solo”1. A própria Comissão de Avaliação designada pelo 
governo para a análise dos EPIA, apelou à imediata elaboração de estudos 
complementares necessários e que poderiam colocar em causa a viabilidade do 
projecto. Esses estudos que incluíam, a monitorização da Qualidade de Ar local, das 
rotas de migração de aves, da adesão das comunidades locais, avaliação do risco e a 
articulação do Ruído/Planeamento e Uso do Solo, parece terem sido esquecidos, 
perante o foguetório de repetidos anúncios de construção da obra. 

O que parece claro é a importância ecológica do local escolhido para a 
construção do aeroporto, devido à especificidade e raridade do meio aquático em 
zonas calcárias e litogias siliciosas. Na verdade o Paul e charneca de Ota constituem 
uma zona húmida de enorme riqueza faunística e floristica. Por essa razão, o 
recentemente aprovado Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 
Metropolitana de Lisboa classifica a área como “Área Nuclear para a Conservação da 
Natureza” e “Corredor Ecológico Secundário”, constituindo assim uma área prioritária 
para a conservação da natureza da Região de Lisboa que , no dizer do PROT-AML, 
“deve ver assegurada a sua protecção”. A mesma estrutura metropolitana de 
protecção e valorização ambiental do PROT classifica a paisagem do Canhão Cársico 
da Ota com “única na região de Lisboa” e como “apresentando características 
geomorfológicas da maior relevância a nível nacional”2. Se considerarmos que as 
recentes orientações em matéria de Política Nacional de Ordenamento do Território3, 
dão prioridade à preservação do património natural no planeamento e uso do solo.... 

Parece também evidente que a ausência de instrumentos de planeamento que 
pudessem controlar o impacte especulativo e as pressões sobre o solo, transformaram  
a área num exemplo de caos suburbano a que urge colocar um travão decisivo, e num 
objecto de estudo para os alunos de ordenamento do território. 

Por todas estas razões, sobretudo porque a real necessidade da sua 
construção nunca ficou cabalmente demonstrada, a  anulação da decisão de 
construção do Aeroporto em Ota afigura-se como uma questão de bom senso. Bom 
senso que deve imperar sobre mitos de interesses regionaleiros, que transformaram o 
“Aeroporto de Ota” numa espécie de “Alqueva do Oeste”. As potencialidades e o 
desenvolvimento sustentável da região Oeste, não podem estar dependentes de puxar 
o Aeroporto de Lisboa 30 Km para cima. 
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