
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1 – A possibilidade de capacitar uma base militar para funções civis (solução conhecida como

“Portela +1”), só recentemente foi considerada como solução viável por parte da ANA. Em 2005,

num seminário promovido pela NAER – empresa pública que tinha como missão desenvolver os

trabalhos necessários para o novo aeroporto – esta solução foi apresentada como não viável por

não oferecer “benefícios” e não permitir “o prolongamento da vida útil do Aeroporto da Portela”,

sendo uma solução “indesejável do ponto de vista comercial e de custos”.

2 – Para lá disto, e no âmbito da concessão à ANA Aeroportos, determinou-se que o momento

que justificaria o avanço político para a construção do Novo Aeroporto de Lisboa, seria o

momento em que se verificasse uma das seguintes metas:

22 milhões de passageiros (meta ultrapassada em 2016); ou•

a aproximação do limite da sua capacidade, nas horas de pico;•

3 – Esta realidade passou a fazer ainda mais sentido quando recentemente, e de acordo com

vários anúncios feitos na comunicação social, apareceu um estudo da Eurocontrol que diz que,

enquanto não for construída uma infraestrutura de raiz que sirva a cidade de Lisboa, o Montijo é

a opção que garante os 72 movimentos de aviões por hora que permitem dar sustentabilidade

ao crescimento do tráfego em "segurança e operação simultânea" com a Portela;

4 – Verificada uma das metas anunciadas como promotoras da decisão política, e feito um

estudo que justifica esta solução, teria que haver respostas a uma série de dúvidas que se

levantavam;

5 – A primeira dúvida tinha desde logo a ver com o facto de se estar a dar utilização civil a uma

base aérea militar (Base Aérea do Montijo) - realidade que implicará necessariamente ajustes e

custos;



6 – Devemos recordar que em resposta às solicitações feitas pela Comissão de Defesa Nacional

ao Ministério da Defesa Nacional, este afirmou que teria sido criado um Grupo de Trabalho “cujo

relatório, ainda em análise, prevê a possibilidade de utilização da infraestrutura aeronáutica da

BA6-Montijo, enquanto aeroporto complementar de Lisboa, através da implantação de um

terminal civil e restantes infraestruturas associadas, que impõe diversos constrangimentos,

sobretudo relacionados com a utilização do espaço aéreo”;

7 – Uma decisão que passe pela partilha do espaço aeroportuário entre aviação civil e militar é

considerada por muitos especialistas como difícil, sendo para lá disso necessário promover

investimentos que possam garantir a transferência de meios (na área militar) por um lado e a

melhoria nas acessibilidades e infraestruturas (na área civil) por outro lado;

8 – Para que se possa concretizar a meta dos 72 movimentos hora, e segundo o Grupo de

Trabalho da NAV, existirão “... grandes restrições à atividade militar, numa porção significativa

de território continental, afetando três das cinco Bases da FA (Montijo - Sintra e Monte Real),

bem como o Campo de Tiro de Alcochete.”.

9 – Também os impactos sobre o turismo devem ser avaliados. Falar de um novo aeroporto, ou

de uma nova valência na aviação civil, é necessariamente falar de dar condições ao país para

poder acolher os turistas. Se pretendemos manter o nível de qualidade e o crescimento neste

setor, temos também que saber, por exemplo, não fazer esperar as pessoas em filas de espera.

Para que isso não aconteça é necessário ter um quadro de recursos humanos suficiente para

que os serviços de fronteiras atendam todos os viajantes em tempo útil;

10 – Contudo a solução aeroportuária do Montijo, segundo a opinião de vários Pilotos, não

permite que as aeronaves de longo curso possam ali aterrar, ainda que não lhes esteja vedada

a aterragem de emergência – o que significaria desde logo um constrangimento parcial para o

turismo;

11 – Para dar resposta à nova realidade local será sempre necessário um reforço das

acessibilidades, com a inevitável melhoria da ligação rodoviária ao IC3 e à A12, sendo ainda

necessário o reforço de serviços “shuttle” do aeroporto do Montijo para a Gare do Oriente e

aeroporto Humberto Delgado;

12 – Deverá também ser equacionada a possibilidade de alargamento da rede ferroviária na

Península de Setúbal, em particular a extensão da linha ferroviária do Pinhal Novo para o

aeroporto do Montijo e a extensão do Metro Sul do Tejo até ao Montijo, ligando todo o Arco

Ribeirinho Sul (o que estava aliás previsto no projeto inicial).

13 – O Governo, ao longo dos dias em que tem falado desta nova solução, anunciou ainda que

quanto aos acessos ao Montijo existirá um reforço das ligações fluviais e um novo acesso à

ponte Vasco da Gama, afastando, contudo, a hipótese de uma terceira travessia sobre o rio

Tejo;

14 – Ainda no que diz respeito às soluções de mobilidade para a travessia do Tejo tem sido

avançada a possibilidade de vir a ser criada uma ligação ferroviária na ponte Vasco da Gama,

assegurada por intermédio de um metro ligeiro;

15 – O aumento de tráfego aéreo poderá significar assim um impacto significativo na avifauna

pelo sobrevoo de áreas da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET) e da mais extensa Zona

de Proteção Especial (ZPE).



16 – O impacto esperado na avifauna, através do atravessamento das rotas migratórias dos

milhares de aves que utilizam todos os anos esta área para invernação e mesmo nidificação,

poderá também traduzir-se num perigo para a própria atividade da aviação, pelo aumento do

risco de colisão com aves.

17 – O impacto ambiental deveria assim ser a mais importante preocupação do ponto de vista

do desenvolvimento do aeroporto do montijo;

18 – Contudo, durante o lançamento da pareceria do Governo com a ANA aeroportos, o

Primeiro-Ministro disse: “Acho que o país já estudou o que tinha a estudar. Importa decidir o que

se tem de decidir.”; estando assim implícito nas palavras do governante que já existem estudos

e dados concretos que permitem que se tome uma decisão consciente;

19 – Em maio de 2018 um estudo pedido pela ANA Aeroportos revelava que os impactos

encontrados eram pouco significativos, não colocando em causa a localização do novo

aeroporto. Diziam nesse mesmo mês de maio, os responsáveis desta empresa, que o estudo

deveria ser entregue ainda nessa semana ao Governo;

20 – As dificuldades em viabilizar este aeroporto estão, ao contrário das indicações dadas pelo

Governo e pela ANA Aeroportos, a tornar-se notórias, principalmente em todas as matérias que

dizem respeito aos impactos ambientais;

21 – As queixas começaram a adensar-se, nomeadamente as provenientes da Associação

ZERO que disse que: «De acordo com a legislação em vigor, o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de

31 de outubro, terá de ser efetuada uma avaliação de impacte ambiental (AIA) do projeto em

causa, dado tratar-se de um projeto abrangido pelo Anexo I (7a “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), onde o conceito de construção de acordo com a

Comissão Europeia inclui sem qualquer dúvida o novo tipo de utilização que se pretende para a

Base Aérea do Montijo.»;

22 – Afirmou ainda aquela associação que: «… é indispensável uma AIA abrangente, que

considere as relações do projeto com a nova pressão a que o território ao nível local e regional

irá sofrer com a infraestrutura, sendo desejável que o promotor promova uma designada

“definição de âmbito” do estudo de impacte ambiental (EIA), de acordo com o previsto na

legislação, um procedimento prévio à elaboração do EIA em que, através da consulta a diversos

“stakeholders”, a entidade que elabora o EIA define e comunica previamente quais as áreas e

questões a abordar no referido documento. Este procedimento permite aferir quais os aspetos

eventualmente mais sensíveis na análise a ser efetuada, proporcionando uma melhor resposta

perante os decisores e o público sobre os impactes associados.

23 – Foi ainda anunciado, em julho de 2018, que a Associação ambientalista ZERO pediu à

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que confirmasse que não será feito uma Avaliação

Ambiental Estratégica (AAE) do futuro aeroporto no Montijo. Só após essa resposta os

ambientalistas poderão promover a sua vontade e avançar com queixas junto da Comissão

Europeia e nos tribunais nacionais por violação das leis nacionais e comunitárias sobre impacto

ambiental de projetos desta envergadura.

24 – Relativamente à Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) Thierry Ligonnière, Presidente



Executivo da ANA Aeroportos, explicou na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas

que "foi considerado não apresentar", mas que "em todo o caso a AAE está pronta, e se for

necessário apresentar estamos em condições de poder fazê-lo";

25 – Ainda assim, no final do mês de outubro, e após uma reportagem televisiva, ficámos a

saber que o EIA recebeu uma avaliação de desconformidade, sendo que a Comissão de

Avaliação arrasou o estudo em causa, dizendo designadamente que: “não tinha condições para

ser colocado em consulta pública”;

26 – Segundo as mais recentes notícias não são medidos os impactos dos aviões sobre as aves

– nem se faz qualquer avaliação da mortandade sobre as espécies. Existe em vez disso, e

segundo o estudo, um impacto negativo (reduzido) para os aviões que colidam com as aves;

27 – A comissão de Avaliação diz também que faltam muitos elementos decisivos que, se

avaliados, poderiam alterar por completo as conclusões sobre o impacto do aeroporto. Fala-se

ainda, naquela reportagem, de uma falta de consistência do documento realizado pela empresa

Profico;

28 – Os mais recentes desenvolvimentos apresentados na comunicação social revelam que a

24 de julho a ANA Aeroportos, na sequência de uma solicitação do Ministério do Planeamento e

Infraestruturas, pede o encerramento do EIA e aceita o aprofundamento do mesmo em novo

documento. Prometem uma versão mais completa e com maior ponderação que,

nomeadamente, promova uma avaliação estratégica comparativa entre várias soluções;

29 – As falhas do estudo feito são graves e merecem reflexão. Diz-se que:

Não foram medidos os impactos de extensão da pista;•

Não foram medidos os impactos das obras de instalação do aeroporto;•

30 – Segundo a Comissão de Avaliação há ano e meio, após se terem deslocado com o

Governo a Bruxelas, regressaram com um severo aviso sobre:

A sensibilidade do local, dadas as migrações de aves vindas do norte da Europa e a caminho

de África;

•

Exigiu-se ainda um rigoroso estudo dos impactos sobre as várias fases do projeto que terá que

contemplar sempre soluções alternativas;

•

 31 – Não se pode, no futuro, repetir os erros verificados no primeiro estudo no qual não se

avaliavam alternativas às soluções rodoviárias, dado que apenas foi apresentada uma;

32 – Diz-se sobre a avaliação de impactos cumulativos que é confusa, genérica e com lacunas,

sendo que a APA, sobre a avaliação hídrica, diz que é necessário foco e metodologia, e não

esquecendo que se diz que não há o mínimo de rigor na avaliação de ruído.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministério do

Planeamento e das Infraestruturas, por intermédio de Vossa Excelência, que nos termos e

fundamentos que antecedem nos possam responder às seguintes perguntas:



1 – Estão ultrapassadas todas as dificuldades, apontadas ao desenvolvimento desta

infraestrutura, que vão para lá do impacto ambiental?

2 – É ou não verdade que o primeiro Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi classificado

como desconforme?

3 – É ou não verdade que na eminência de uma classificação negativa o Governo, por

intermédio do Ministério do Planeamento e Infraestruturas, solicitou à ANA Aeroportos

que fosse encerrado o EIA?

4 – Perante esta realidade quanto tempo de atraso sofreu o processo de construção do

novo aeroporto de Lisboa?

5 – Quais os custos associados ao estudo encerrado e quais os custos associados ao

novo pedido de EIA incluindo Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)?

6 – Se era necessário avaliar alternativas para cada solução infraestrutural encontrada

(estradas, pontes, edificações, etc.), porque motivo o projeto não o previu? Por exemplo,

porque não foi projetada mais que uma solução rodoviária?

7 – O Governo desconhecia que seria necessária uma forte e verdadeira avaliação

ambiental e AAE?

8 – Decorre ou não da Lei que tem que existir uma AAE? Se o entendimento for que não,

porquê?

9 – Qual o teor dos alertas feitos por Bruxelas e quais as medidas tomadas desde então

para garantir que esta solução é possível?

10 – Segundo o Presidente da ANA Aeroportos existe já uma AAE, porque motivo nunca

foi apresentada?

Palácio de São Bento, 2 de novembro de 2018

Deputado(a)s

ASSUNÇÃO CRISTAS(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 534
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 4

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2018-11-02
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Impactos sobre o ambiente da solução aeroportuária no Montijo
	txtDestinatario[0]: Min. do Planeamento e das Infraestruturas

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2018-11-02T15:35:47+0000
	Maria João Évora (Assinatura Qualificada)


		2018-11-02T16:12:28+0000
	Diogo Leão (Assinatura Qualificada)


		2018-11-02T16:20:17+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2018-11-02T15:36:30+0000
	Unknown signer 540c41bc3c7f5f1036e373ef1d68c5765b65f019


		2018-11-02T16:13:19+0000
	Unknown signer acf8f61cc4e97d8bf26443c3aa8f0d1175b3b413


		2018-11-02T16:20:54+0000
	Unknown signer 06aa97b7516865941192b69fd53df3910b9b5906




