
Contra a desvalorização da Avaliação 
de Impacte Ambiental do Novo 

Aeroporto de Lisboa 
 

Uma nota de imprensa divulgada pelo presidente da Assembleia Municipal de Alenquer, e transcrita 
pela Agência Lusa em 9 de Novembro, afirma que a Avaliação de Impacte Ambiental por realizar, 
do Novo Aeroporto de Lisboa, não colocará em causa a sua construção no local apontado pelo 
governo. 

Estas declarações surgem na sequência de afirmações do Presidente do NAER na Comissão Local 
de Acompanhamento do Processo de Construção do Novo Aeroporto, de que a Alambi faz parte. Na 
reunião realizada o representante da Alambi insurgiu-se contra esta perspectiva tendente a 
desvalorizar a Avaliação de Impacte Ambiental agora iniciada.  Para esclarecimento, transcrevendo 
o disposto na legislação portuguesa e comunitária, recordamos e comentamos: 

 

Enquadramento da Avaliação de Impacte Ambiental Comentário da Alambi 

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.  

Preâmbulo do DL 69/2000 

Claríssimo! A decisão resultante 
da Avaliação de Impacte 
Ambiental tem carácter 
vinculativo para salvaguardar o 
“primado dos valores 
ambientais” 

Construção de vias para o tráfego ferroviário de longo curso e 
aeroportos cuja pista de descolagem e de aterragem tenha 
um comprimento de pelo menos 2100 m  

Alínea a) do ponto 7 do Anexo I (Projectos Sujeitos a AIA) do 
DL 69/2000 (redacção alterada pelo DL 197/2005) 

Novo Aeroporto prevê duas pista 
de 3600 metros, logo está sujeito 
a Avaliação de Impacte Ambiental 

…o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental inicia-
se com a apresentação, pelo proponente, de um Estudo de 
Impacte Ambiental à entidade licenciadora ou competente 
para a autorização. 

Ponto 1 do artigo 12º do DL 69/2000 

O Estudo de Impacte Ambiental 
vai agora iniciar-se e, segundo o 
calendário divulgado pelo NAER, 
será concluído no 3º trimestre de 
2007. Conclusão: o 
Procedimento de Avaliação de 
Impacte Ambiental ainda não se 
iniciou! 

O Estudo de Impacte Ambiental é acompanhado do 
respectivo estudo prévio, ou anteprojecto, ou, se a estes não 
houver lugar, do projecto sujeito a licenciamento. 

Ponto 2 do artigo 12º do DL 69/2000 

O projecto está agora a ser 
elaborado. Os Estudos 
Preliminares foram feitos sem 
projecto. 

 

 



 

Enquadramento da Avaliação de Impacte Ambiental Comentário da Alambi 

A decisão sobre o procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental consta da Declaração de Impacte Ambiental, a qual 
pode ser favorável, condicionalmente favorável ou 
desfavorável… 

Ponto 1 do artigo 17º do DL 69/2000 (redacção alterada pelo 
DL 197/2005) 

Três opções possíveis para a 
decisão incluindo 
“desfavorável”. 

A Declaração de Impacte Ambiental é proferida pelo ministro 
responsável pela área do ambiente no prazo de 15 dias 
contados a partir da data da recepção da proposta da 
autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental. 

Ponto 1 do artigo 18º do DL 69/2000  (redacção alterada pelo 
DL 197/2005) 

A decisão “vinculativa” e que pode 
ser “desfavorável” ainda está 
longe no tempo. 

O acto de licenciamento ou de autorização de projectos 
sujeitos a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
só pode ser praticado após a notificação da respectiva 
Declaração de Impacte Ambiental favorável ou 
condicionalmente favorável ou após o decurso do prazo 
necessário para a produção de deferimento tácito nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo anterior. 

Ponto 1 do artigo 20º do DL 69/2000 

Conclusão: se a notificação for 
“desfavorável” não há 
licenciamento ou autorização 
para o projecto. 

A deliberação da comissão de avaliação sobre a proposta de 
definição do âmbito do Estudo de Impacte Ambiental caduca 
se, decorridos dois anos sobre a data da sua notificação ao 
proponente, este não apresente o respectivo Estudo de 
Impacte Ambiental. 

Ponto 2 do artigo 21º do DL 69/2000 

A Proposta de Definição do 
Âmbito esteve em apreciação em 
Dezembro de 2002. 

O público interessado bem como as Organizações Não 
Governamentais de Ambiente, têm a faculdade de impugnar a 
legalidade de qualquer decisão, acto ou omissão no âmbito 
do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, nos 
termos gerais de direito. 

Artigo 35º-A do DL 69/2000 (redacção alterada pelo DL 
197/2005) 

A Alambi é uma ONGA. 

 
Uma leitura atenta parece ser elucidativa. A afirmação de que o projecto do Novo Aeroporto será 
autorizado independentemente do resultado da Avaliação de Impacte Ambiental, ou que a sua 
construção é um dado adquirido, não é compatível com o enquadramento legal do procedimento 
de avaliação de impacte ambiental. 
 
A Alambi continuará a defender o “primado dos valores ambientais”, consciente de 
que essa é a única forma de promover a sustentabilidade do desenvolvimento e 
qualidade de vida humana. No caso do novo aeroporto essa defesa passa pelo 
rigor, isenção e dignidade da avaliação de impacte ambiental que agora se inicia. 

 
Alenquer, 10 de Novembro de 2006 
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