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Apreciação do projecto do Novo Aeroporto de Lisboa (Estudo Prévio/Plano Director) em apreciação pública. 

Em resposta à publicação pela Agência Portuguesa do Ambiente do Estudo de Impacto Ambiental do projecto 

do Novo Aeroporto de Lisboa (Estudo Prévio/Plano Director Nº 3280), que prevê a construção de um novo 

aeroporto na região de Lisboa bem como a construção de um novo Acesso Rodoviário, a beneficiação do 

acesso rodoviário ao Terminal Fluvial do Cais do Seixalinho e a construção de uma ciclovia ao longo deste 

acesso, a Ordem dos Biólogos emite parecer no âmbito da discussão pública, apresentando o que considera 

ser relevante e utilizando a seguinte sistematização: 

I. Enquadramento 

II. Apreciação Fundamentada 

III. Conclusões  

I – Enquadramento 

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental em discussão pública, o Projecto do Aeroporto do Montijo e 

Respectivas Acessibilidades “tem por objectivo aumentar a capacidade e actividade aeroportuária da Região 

de Lisboa, aproveitando uma infra-estrutura militar existente na proximidade, capaz de complementar o 

Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em Lisboa (AHD – Lisboa), que se continuará a assumir como 

aeroporto principal de Lisboa”. 

Esta opção é defendida pelo crescimento no tráfego de passageiros e no número de movimentos de 

aeronaves no AHD-Lisboa, que registou, entre 2013 e 2018, uma taxa média de crescimento anual de 10%, 

responsável por congestionamentos com efeitos negativos no desenvolvimento do País, em particular no 

Turismo.  

A urgência de uma solução, a par com o avultado investimento necessário, tem sido utilizada como principal 

entrave à construção de um novo aeroporto de raiz, tal como previsto na opção NAL, projectado para o 

extremo nascente do Campo de Tiro de Alcochete (CTA), projecto avaliado em 2010 com DIA favorável e ainda 

activa. 

Por isso, e não tendo sido considerada uma alternativa ZERO de não construção do presente projecto, o EIA 

conclui necessariamente pela opção Montijo, complementar ao AHD-Lisboa, como única solução viável para 

a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa. 

No entanto, no presente cenário, distinto, como referido, da opção subjacente ao NAL, todos os impactes 

identificados (e avaliados) terão que ser considerados como adicionais aos do presente funcionamento do 

AHD-Lisboa. 

De facto, ao contrário de qualquer solução baseada no pressuposto da desactivação, total ou parcial, do AHD-

Lisboa, como todas as que foram sendo equacionadas e que culminaram com o projecto do NAL, a construir 

na área do Campo de Tiro de Alcochete, está agora em questão a adição, pura e simples, de mais uma 

localização e correspondente envolvente aérea, terrestre e estuarina, que será afectada. 
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No nosso entender, estando em questão projectos, não se configura uma situação que de alguma forma 

determine uma Avaliação Ambiental (dita) Estratégica. 

A presente avaliação só pode ser considerada válida e significativa se todos os impactes identificados forem 

tratados como impactes cumulativos relativamente aos do actual AHD-Lisboa, cuja actividade, como 

aeroporto principal de Lisboa, se prevê normalmente vir a aumentar já no curto prazo. 

Sublinhamos que, especificamente, a presente Avaliação de Impacte Ambiental do projecto do Novo 

Aeroporto de Lisboa (Estudo Prévio/Plano Director) não poderá nunca deixar de tratar como cumulativos 

todos os riscos que envolvem quer a população residente na envolvente do projecto, quer os futuros 

utentes, o que, só por si e não considerando ocorrências associadas, agrava esses riscos para níveis que se 

aproximarão do inaceitável. 

O Aeroporto Complementar do Montijo está projectado para a Base Aérea nº 6 (BA6), localizada na margem 

esquerda do rio Tejo a cerca de 25 quilómetros de Lisboa no concelho do Montijo, com uma pequena área a 

nordeste no concelho de Alcochete. 

O projecto do Aeroporto do Montijo tem associado a respectiva rede de acessibilidades. 

Esta prevê a construção de uma ligação rodoviária entre o futuro Aeroporto e a A12 e a beneficiação da estrada 

de acesso ao Terminal Fluvial do Cais do Seixalinho.  

A área de implantação da BA6 localiza-se a cerca de 6 quilómetros a sul da Reserva Natural do Estuário do Tejo 

(RNET), sobrepondo-se em pequena extensão ao Sítio de Importância Comunitária (SIC) do Estuário do Tejo e 

à Zona de Protecção Especial (ZPE) do Estuário do Tejo, que se estende para norte em toda a zona de sobrevoo 

por aeronaves. 

Esta área húmida envolvente está igualmente classificada Zona Importante para as Aves do Estuário do Tejo, 

IBA (Important Bird Area) de acordo com a BirdLife International; e como Zona Húmida de Importância 

Internacional – Sitio Ramsar. 

Parte significativa desta área, em particular junto à margem, é ocupada por sapais e salinas, áreas muito 

importantes e significativas para a conservação da importante comunidade de avifauna, por constituírem 

zonas de refúgio e alimentação. 

O horizonte temporal considerado para o Aeroporto do Montijo foi 2062. O faseamento do Projecto teve por 

base as previsões de tráfego aéreo realizadas, que indicam para o ano 2062 17,4 milhões de passageiros e 85 

mil movimentos de aeronaves por ano.  

No ano 2022, ano de abertura, prevê-se no Aeroporto do Montijo uma capacidade de 7,8 milhões de 

passageiros e 46 mil movimentos de aeronaves por ano. 

Espera-se que o Aeroporto apenas atinja a sua plena capacidade operacional em 2054, quando se registarão 

24 movimentos por hora, número que se manterá até 2062 (ano horizonte). 
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II. Apreciação Fundamentada 

A Ordem dos Biólogos vai centrar-se nos domínios dos sistemas ecológicos, da saúde pública e das alterações 

climáticas, com maior destaque para a avifauna por se tratar do grupo faunístico mais relevante neste 

ecossistema. 

Sistemas ecológicos 

O Estuário do Tejo é um ecossistema de uma enorme importância nacional, ibérica e europeia. 

A quantidade e diversidade de aves que utilizam este espaço durante o ano é de tal modo elevada que o coloca 

como um dos dez estuários mais relevantes na Europa. Neste sentido, fazer um estudo que analise e avalie os 

impactes da instalação de uma estrutura aeroportuária no coração deste ecossistema é um desafio imenso, 

tanto mais que não existem muitas situações similares que sirvam de referência. 

Como já referido, a localização do BA6 e do projectado Aeroporto Complementar do Montijo é numa área de 

elevada sensibilidade ecológica e ambiental, com particular relevância para a avifauna, podendo albergar 

muitos milhares de aves. 

O EIA fez uma caracterização dos valores ecológicos, nas diferentes componentes, em ambiente terrestre, 

aquático e aéreo. 

Foi indicada a presença de 260 espécies vegetais, das quais nove são endemismos ibéricos e três endemismos 

lusitânicos. Duas das espécies endémicas identificadas estão protegidas pela legislação nacional e comunitária, 

às quais se juntam outras quatro espécies não endémicas, também protegidas pela mesma legislação. 

Foram identificados 15 habitats naturais, na maioria dos casos habitats estuarinos, 9 dos quais serão 

directamente afectados pela implementação do Projecto do Aeroporto Complementar do Montijo e 3 são 

afectados pela construção do novo Acesso.  

Os principais impactes sobre a flora e vegetação, como seria previsível, estão centrados na fase de construção 

e relacionam-se com: 

a) eliminação, perda e fragmentação de habitats;  

b) perda de espécimes florísticos, por abate, arranque ou pisoteio e danificação de exemplares arbóreos e 

arbustivos, por descuido ou negligência, e 

c) potenciação da propagação de espécies exóticas. 

A AIA classifica este impacte como negativo, de pouco significativo a significativo! 

No que toca à fauna o EIA refere um número bastante elevado de espécies para a área de estudo, totalizando 

260 espécies. Das espécies identificadas, 45 aves apresentam estatuto de protecção, tal como outros 19 

vertebrados pertencentes a outras Classes. As aves aquáticas assumem uma grande relevância na totalidade 

das espécies detectadas, dada a sua diversidade e estatuto de protecção.  
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O estudo refere que a zona da BA6 evidencia uma taxa de movimentos de aves muito significativa, 

confirmando que se trata de uma zona de passagem bastante utilizada no contexto do estuário, 

nomeadamente para aves aquáticas.  

Impactes 

Com base na informação obtida, foram definidos os principais impactes previsíveis sobre a fauna terreste 

durante a fase de construção, que resultarão essencialmente em 

a) alterações comportamentais das espécies; 

b) perturbações humanas do meio; 

c) destruição, degradação e fragmentação de habitats; 

d) destruição de locais de refúgio; 

e) fragmentação das populações dotadas de menor mobilidade 

f) mortalidade por atropelamento e esmagamento.  

Para os anfíbios, répteis e mamíferos terrestres, não foi prevista a afectação de nenhuma espécie protegida 

durante a construção do Aeroporto, sendo que os impactes se podem considerar, globalmente, pouco 

significativos. 

Já as aves e os quirópteros poderão ser afectados de forma negativa e significativa durante a fase de 

construção, devido à perturbação associada. De salientar que nestes grupos foi identificado um significativo 

número de espécies legalmente protegidas na área de intervenção. Esses impactes serão maiores na fase de 

exploração, pois as alterações comportamentais deverão agravar-se em consequência do aumento da 

mobilidade de pessoas, veículos e aeronaves.  

No entanto, os impactes mais importantes decorrem da actividade aeroportuária propriamente dita, em 

especial da circulação de aeronaves sobre o Estuário do Tejo, quer na aterragem quer na descolagem, 

particularmente nas operações de sobrevoo para norte, sobre a ZPE, que irá causar uma elevada perturbação 

ao nível do ruído nos habitats de alimentação e refúgio para este grupo de animais. 

Para estimar este efeito, o EIA socorreu-se de um trabalho realizado sobre a perturbação causada pelo ruído, 

de Wright et al. (2010), que aborda a resposta comportamental das aves quando sujeitas a situações de ruido 

induzido.  

No entanto, o EIA faz uma leitura incorrecta dos valores de intensidade do som considerados neste artigo, o 

que se traduz, na prática, numa subavaliação do comportamento das aves no Estuário do Tejo. 

E não tendo sido feitos trabalhos de campo que sustentem os resultados apresentados no EIA, os impactes 

previsíveis sobre a avifauna, resultantes do ruido emanado do sobrevoo dos aviões, terá uma abrangência 

territorial muito maior e uma magnitude muito superior. 
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Por outro lado, embora o EIA considere que a perturbação e perda de habitat é o impacto mais significativo 

do projecto, considera que a afectação de habitats de refúgio/alimentação poderá ser compensada com a 

implementação de um conjunto de medidas de beneficiação de habitats que, de acordo com os autores do 

estudo, permitirão reduzir a significância do impacte identificado.  

No entanto, para além da maior magnitude do impacto da intensidade do ruido, a informação acerca das 

populações de aves em que se baseia o EIA é antiga e teve em conta apenas uma parte dos efectivos – as 

aves invernantes – não tendo em linha de conta as populações migradoras, o que cria um enorme 

enviesamento sobre o universo em estudo, bem como sobre os seus impactos, que serão mais acentuados em 

espécies migradoras e potenciados pelos comportamentos gregários. 

Assim, o EIA subestima os impactos sobre a avifauna, em particular a aquática e migradora, não avaliando 

totalmente o impacto da presença de actividade aeroportuária neste território. 

Os estudos de radar realizados, embora tenham fornecido milhares de registos de aves em rotas de 

alinhamento à pista e confirmado a presença de aves migradoras em bando em voos ascensionais, não retiram 

as ilações esperadas no que ao risco de colisão (bird strike) se afigura. 

O estudo conclui que nenhuma das espécies terá as suas populações afectadas de forma importante pela 

mortalidade imposta por bird strike.  

Mas a questão que se coloca é se estará garantida a segurança da operação aeronáutica e que medidas serão 

implementadas – e com que prejuízo para o ecossistema – se e quando ocorrer um acidente/incidente que 

coloque em risco o voo das aeronaves. 

Saúde Humana e qualidade do ar 

No EIA foram avaliados os eventuais riscos decorrentes do normal funcionamento do futuro Aeroporto do 

Montijo, sobre a saúde da população nos concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo, ao nível da 

qualidade do ar.  

Relativamente ao dióxido de azoto, e em comparação com a situação actual, é previsível que as concentrações 

máximas horárias aumentem ligeiramente na área de estudo, não se traduzindo, no entanto em impactes 

significativos na saúde (curto prazo).  

Simultaneamente, a análise dos resultados mostra, segundo o estudo, que não são previsíveis efeitos 

negativos significativos na saúde associados à exposição a PM10 e PM2,5 induzidos pelo Projecto, durante a 

sua fase de exploração, dado que as concentrações estimadas para estes poluentes no ar ambiente são 

semelhantes às que se verificam na situação actual.  

Actualmente, e com base nos valores de concentração no ar ambiente obtidos para as partículas com 

dimensão inferior a 10 micra (PM10) e 2,5 micra (PM2,5), para o dióxido de azoto (NO2) e para o benzeno, 

estima-se que possam já ocorrer alguns problemas associados a doenças cardiovasculares e respiratórias 

devido à exposição da população a estes poluentes na área de estudo.  
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Por outro lado, no que respeita ao ruído, estima-se que dado o nível a que a população está neste momento 

exposta, já ocorrem efeitos negativos na saúde. Assim, segundo o EIA, estima-se que cerca de 11 a 12% dos 

cerca de 94 000 adultos residentes na área de estudo possam sofrer de elevada incomodidade, 17% de 

incomodidade e cerca de 3% de elevadas perturbações do sono. 

A incomodidade é entendida como um conjunto de reacções negativas como irritação, insatisfação, raiva, 

ansiedade, agitação ou distracção, que ocorre quando o ruído perturba as actividades diárias de um dado 

indivíduo, correspondendo a incomodidade de longo prazo. 

As perturbações do sono abrangem o adormecer, despertar, duração reduzida do sono, alterações das fases 

e profundidade do sono e aumento do número de movimentos corporais durante o sono. 

Os impactes sobre a saúde serão particularmente importantes na Fase de Exploração, decorrente do 

aumento dos níveis sonoros associados sobretudo à descolagem e aterragem das aeronaves, traduzindo-se 

num aumento da população afectada em particular nos concelhos da Moita e do Barreiro. Para o parâmetro 

Elevadas Perturbações do Sono, é prevista a potencial afectação de 6555 (em 2022) a 7744 (em 2042) adultos, 

e para o parâmetro Elevada Incomodidade é prevista uma potencial afectação de 12455 (em 2062) a 13723 

(em 2022) adultos. Os impactes que decorrem desta afectação resultam pouco significativos a significativos. 

Ainda na Fase de Exploração, devido à acessibilidade de passageiros ao Aeroporto por via rodoviária e à 

presença e funcionamento dos novos acessos, estima-se que exista um aumento da população afectada nos 

concelhos do Montijo e Alcochete, no que diz respeito ao parâmetro Elevadas Perturbações do Sono: entre 

1200 (em 2022) a 1400 (em 2042) adultos, o que se traduz num impacte negativo pouco significativo a muito 

significativo. No que diz respeito ao parâmetro Elevada Incomodidade, prevê-se a potencial afectação de 

cerca de 3 300 (em 2022) e de 4 200 (em 2042) adultos, que se traduz num impacte negativo pouco 

significativo a significativo  

As medidas ambientais propostas para o Ambiente Sonoro servirão também para minimizar os impactes 

identificados na Saúde Humana devido aos efeitos do ruído. 

Alterações climáticas 

No que diz respeito aos riscos das alterações climáticas e a identificação das vulnerabilidades do Aeroporto 

Complementar do Montijo às mudanças que se perspectivam a médio/longo prazo, o EIA seleccionou um 

conjunto de cenários com o objectivo de caracterizar a evolução do sistema climático a nível regional, passíveis 

de serem considerados a nível local. 

Face à localização do Projecto, a subida do Nível Médio do Mar (NMM) foi considerado o parâmetro mais 

crítico, devido ao risco de inundação das instalações da estrutura aeroportuária e em particular das pistas de 

descolagem / aterragem. 
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Através de modelação foram simuladas as condições de funcionamento do Aeroporto do Montijo para o ano 

2070. Concluiu-se que no pior cenário a pista do Aeroporto não corre risco de ser afectada – a cota máxima 

que se prevê atingir é de 3,42, sendo a cota prevista no projecto para implantação da pista de 5,0.  

No entanto, outros estudos avançam com valores muito mais críticos com uma afectação significativa da 

pista e da estrutura aeroportuária (jornal Expresso, 14 Setembro 2019, citando Carlos Antunes, investigador 

da FCUL). 

II. Conclusões 

A Ordem dos Biólogos considera que a instalação do aeroporto no Montijo é um erro estratégico que, além 

dos custos económicos directos, virá a ter custos ambientais e sociais muito consideráveis, a curto e a médio 

prazo. 

Reiteramos, especificamente, que a presente Avaliação de Impacte Ambiental do projecto do Novo 

Aeroporto de Lisboa (Estudo Prévio/Plano Director), deverá obrigatoriamente identificar e tratar como 

cumulativos com os do Aeroporto Internacional Humberto Delgado, não só todos os impactes considerados 

mas, sobretudo, todos os riscos que envolvem quer a população humana na envolvente do projecto, quer 

os seus futuros utentes, o que tenderá a agravar esses riscos, só por si e não considerando ocorrências 

associadas, para níveis que se aproximarão do inaceitável. 

Neste quadro, a proposta da Ordem dos Biólogos passa pela definição e elaboração de um instrumento 

político – Plano ou Programa – relativo às acessibilidades aéreas na área da grande Lisboa, que contemple 

o necessário aumento de capacidade no imediato, mas que considere também horizontes temporais de 

médio- e longo-prazo. 

O correspondente processo, tendo como base a definição de uma estratégia de médio/longo-prazo, por 

oposição à mera solução de uma questão imediata, com todos os custos associados, económicos, sociais e 

ambientais, se devidamente participado, conduzido e avaliado – agora sim, seguindo um processo de 

Avaliação Ambiental Estratégica – permitirá a definição de potenciais soluções alternativas, cuja ulterior 

Avaliação de Impacte Ambiental resultará directamente enquadrada no primeiro processo. 

Perante tudo o exposto, espera a Ordem dos Biólogos poder contribuir para o processo em curso, 

encontrando-se disponível, como sempre, para participar na definição e execução de políticas de ambiente, 

com vista à prossecução do melhor interesse público. 

José Pereira de Matos 

(Bastonário da Ordem dos Biólogos) 
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