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24 de março | LNEC | Aeroporto 

Sessão de Abertura 

 

 Senhor Dr. Pedro Marques, Ministro do Planeamento e Infraestruturas 
Foi convidado a 17 de fevereiro, ou seja, 2 dias depois de ter sido assinado o Memorando de 
Entendimento entre o Governo e a ANA, e que, de imediato, aceitou e defendeu que este 
era um bom serviço que a Ordem dos Engenheiros prestava à Sociedade. 

 Presidente do LNEC, Eng. Carlos Pina, a quem agradecemos a cedência do auditório, onde 
curiosamente esteve inicialmente prevista a realização do evento 

 Dr. Jorge Ponce de Leão, Presidente da ANA – Aeroportos de Portugal  

 Eng. António Laranjo, Presidente da Infraestruturas de Portugal 

 Ten. Coronel Albano Coutinho, Presidente da NAV Portugal 

 Dr. Nuno Lacasta, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente 

 Rui Garcia, Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal e da CM Moita 

 Eng. Nuno Canta, Presidente da Câmara Municipal do Montijo  

 Arquiteto Manuel Salgado, Vice-Presidente em representação do Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa 

 Eng. Duarte Silva, Coordenador do Projeto de Expansão Aeroportuária de Lisboa 

Um agradecimento especial vai para o nosso moderador, o Subdiretor da TSF, o jornalista 

Anselmo Crespo, e à TSF nossa parceira habitual. 

Agradeço ainda: 

Eng. José Valle, Coordenador da Comissão de Especialização em Transportes e Vias de 

Comunicação da OE 

Eng. António Guerreiro de Brito, ex-Presidente do Conselho Nacional do Colégio Nacional de 

Engenharia do Ambiente  

Finalmente  

Cumprimento os anteriores Bastonários, Eng. Francisco Sousa Soares, Eng. Fernando Santo e 

Eng. Carlos Matias Ramos e os Srs. Vice-Presidentes, bem como os demais eleitos. 

Cumprimento e agradeço a presença dos nossos distintos convidados, dos Autarcas das duas 

margens do estuário, dos órgãos de comunicação social, dos nossos colegas e de todos que 

hoje aqui estão na sala. 

 

 

Boa tarde a todas e a todos, 

 



2 
 

Quando decidimos levar a efeito este evento, confesso que estava longe de 

imaginar que a adesão tivesse esta dimensão. 

Muito obrigado por terem vindo! 

 

O Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Engenheiros, em colaboração com a 

Comissão da Especialização em Transportes e Vias de Comunicação, decidiu 

promover uma Sessão de Esclarecimento, de âmbito nacional, sobre o 

alargamento da capacidade aeroportuária de Lisboa, sobre as soluções que se 

perspetivam e, obviamente, sobre as soluções possíveis. 

Curiosamente, este evento esteve inicialmente marcado para o LNEC, e depois 

para o nosso auditório, cujas obras de recuperação dos danos de uma inundação 

ficaram, entretanto, concluídas. Quando abrimos as inscrições para esta sessão, 

as mesmas ultrapassaram, nas primeiras 4 horas, a capacidade do auditório da 

Ordem, que é de cerca de 200 pessoas, o que nos levou a pedir novamente a 

cedência do grande auditório do LNEC, o que agora publicamente agradeço ao 

seu Presidente. 

O destino fez, assim, com que estejamos no nosso prestigiado LNEC, ou seja, no 

local que acompanhou e desenvolveu os estudos que motivaram, em 2008, a 

decisão da escolha da localização do NAL, e que na altura era presidido pelo 

anterior Bastonário da Ordem dos Engenheiros, o Eng. Matias Ramos, cuja 

presença saúdo novamente. 

Aproveito também para recordar o apaixonante e muito participado debate 

público que teve lugar na altura e que levou a que tivesse sido descartada a 

solução da OTA, e também as demais que então estavam em comparação, num 

processo em que a Ordem dos Engenheiros teve o envolvimento de que todos se 

lembrarão, no qual o então Bastonário Eng. Fernando Santo, que na fase inicial 

não poderá aqui estar, teve um papel muito interventivo, o que ajudou a 

demonstrar à sociedade o que podem esperar da Ordem dos Engenheiros. 

É óbvio que nesta 1.ª sessão não estão, nem poderiam estar, presentes todos os 

interessados em intervir e todos os conhecedores do assunto, mas confesso que 

para o arranque e para os objetivos de esclarecimento que visamos, estamos 

suficientemente confortáveis, dada a diversidade dos oradores e dos interesses 

que cada um representa. 

Conseguimos reunir um lote representativo de representantes institucionais 

ligados a esta questão que, à exceção do regulador ANAC, prontamente 
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aceitaram participar, conseguimos a presença de um moderador de excelência, 

mas, sobretudo, contamos com a presença do Senhor Ministro do Planeamento e 

Infraestruturas, que tutela este dossiê. 

Está presente o Senhor Eng. Duarte Silva, Coordenador do Projeto de Expansão 

Aeroportuária de Lisboa, que esperamos que aborde o conteúdo dos estudos que 

terão sido elaborados para a ANAC e aos quais ainda não tivemos acesso e, por 

isso, os desconhecemos, o que nos limita na análise da solução em causa, pois a 

Ordem dos Engenheiros não pode falar sobre, nem discutir, o que não conhece. 

Assim, nesta fase, procuramos sobretudo ouvir as explicações e obter 

informação. 

Esta é, assim, e certamente, a primeira de outras sessões que pretendemos 

realizar, logo que estejamos na posse de informação que nos permita analisar as 

propostas que existirão, assumindo posições coerentes com os desígnios da 

Ordem dos Engenheiros e do papel que nos compete na avaliação de 

investimentos públicos e na defesa do interesse público. 

A intenção sempre foi clara e a adesão que agora tivemos, justifica-o e mais nos 

obriga. 

Estamos, uma vez mais, a prestar um serviço público ao País, à Sociedade e ao 

Governo, enquanto primeiro interessado, tentando perceber e obter 

esclarecimentos sobre a solução apresentada e sobre as alternativas que também 

poderão estar em jogo. 

Trata-se de uma decisão política, que é determinante para que seja encontrada 

uma solução que dê uma adequada resposta a uma efetiva e demonstrada 

necessidade de Lisboa e do País, perante as conhecidas limitações de natureza 

operacional e de crescimento do aeroporto General Humberto Delgado. 

Nesse contexto, a opinião da Ordem dos Engenheiros, enquanto instituição 

prestigiada e detentora de conhecimento adequado e disponível, poderá 

certamente ajudar a decidir. 

Em suma: 

pretendemos obter informação, analisá-la, debatê-la de forma participada e, se 

tal for possível, chegar a conclusões que tornaremos públicas. 
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Objetivos: 

Na linha do que referi, este evento foi intencionalmente intitulado “Sessão de 

Esclarecimento “Aeroporto da Portela + Montijo”. 

De Esclarecimento porque não estamos, nem nos sentimos esclarecidos, 

porquanto não dispomos da informação, que sabemos existir, mas que não foi 

divulgada. 

“Aeroporto da Portela + Montijo” porque é o assunto sobre o qual pretendemos 

obter informação, ou seja, a questão da possibilidade, viabilidade e interesse 

regional e nacional na eventual utilização da BA6, localizada no concelho do 

Montijo, como solução complementar do Aeroporto da Portela. 

Mas, fique claro que, no nosso ponto de vista, essa possibilidade, 

independentemente da sua longevidade, nunca deverá ser confundida com o 

Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), cuja localização já foi definida na zona do 

Campo de Tiro de Alcochete (CTA). 

Em 2008, foi reconhecido que o NAL é a única solução racional e definitiva e que, 

em detrimento da solução da OTA, foi objeto de uma decisão do Governo 

português, tomada com base nas conclusões do relatório do LNEC, decorrente de 

longos, diversificados e cuidados estudos, e que pressupôs a prévia concordância 

para viabilizar a sua localização no CTA, adstrito à Força Aérea Portuguesa. 

Foi também realizado o processo de Avaliação de Impacte Ambiental, que 

resultou na emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) em dezembro de 

2010. 

Na altura e no mesmo âmbito, tanto quanto sabemos, foram descartadas outras 

possibilidades alternativas, como é o caso de Alverca, Sintra e, até, da própria 

solução Portela + Montijo. 

Entretanto, é bom que nos recordemos que a situação de resgate financeiro e de 

assistência financeira, para obviar à iminente entrada do país em “banca rota”, a 

crise bancária inesperada, e as exauridas disponibilidades nacionais, levaram a 

que a capacidade financeira nacional esteja classificada como “lixo”. 

Tal quadro originou, como todos sabemos, a imediata suspensão e paragem do 

investimento público, pelo que, quer o NAL, quer a 3.ª travessia do Tejo, que lhe 

está umbilicalmente associada dentro da inevitável necessidade de serem 

garantidas adequadas acessibilidades, e muitas outras obras públicas, foram 

sonhos que, entretanto, morreram ou que, pelo menos, ficaram em “banho 

maria”. 



5 
 

Temos, por isso, de ter a exata noção da exiguidade dos atuais recursos 

financeiros do Estado, o que obviamente condiciona a ambição, tanto neste, 

como em outros casos, salvo se outras alternativas para o seu financiamento 

existirem. 

A verdade é que durante a última meia dúzia de anos este tema deixou de ser 

falado e perdeu a mediatização que tinha. 

Em 2011, um ano depois da emissão da DIA do NAL, o Governo de então já 

questionava os pressupostos que serviram de base à decisão de construir o NAL, 

apontando como alternativa para a ampliação da capacidade aeroportuária na 

Região de Lisboa, a maximização da capacidade da Portela e a possibilidade da 

solução “+1”. 

No final de 2012 foi assinado o contrato de concessão da ANA à VINCI, por um 

período de 50 anos, seguido da sua imediata privatização, o que permitiu que o 

Estado tivesse um encaixe financeiro de 3,08 mil milhões de euros para 

pagamento de dívida pública. 

Por esta operação, em março de 2014, o Estado português até foi premiado pela 

revista “World Finance” por ter realizado a melhor operação de privatização à 

escala mundial no setor aeroportuário”, ou seja, e cito, “a capacidade que 

Portugal teve para privatizar, com sucesso, a empresa gestora de infraestrutura 

aeroportuária num momento em que o país estava a meio do programa de 

assistência financeira”, vulgo, encostados à parede. 

As contrapartidas deste Contrato de Concessão, ou seja, as obrigações a que a 

Concessionária terá ficado vinculada em termos de desenvolvimentos da 

capacidade aeroportuária, possivelmente incluindo a possibilidade de construção 

do NAL, também não são do conhecimento público, embora na altura tal 

possibilidade tivesse sido divulgada. 

Entretanto, recentemente, o Senhor Ministro do Planeamento e Infraestruturas já 

afirmou que “Com o modelo de privatização da ANA que o anterior Governo 

aplicou (recebimento do preço ‘à cabeça’ como receita extraordinária para baixar 

o défice), comprometeu-se à construção de um novo aeroporto de raiz 

financiado por taxas aeroportuárias”, sublinhando que só havia estudos 

efetuados pela concessionária ANA, controlada pelo grupo francês Vinci”. 

Para bom entendedor, tal significa que a nossa independência e capacidade de 

opção e decisão devem ter ficado seriamente comprometidas, se não mesmo 

totalmente condicionadas pelo clausulado da Concessão. 
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Ao contrário do que diz o povo, desta vez, parece -me que ficámos sem os anéis e 

sem os dedos… 

No passado dia 15 de fevereiro, foi assinado o Memorando de Entendimento 

entre o Governo e a ANA, segundo o qual “a ANA deverá desenvolver estudos 

para aprofundar a solução Portela+1 no Montijo, com apresentação do modelo 

de financiamento que inclua as acessibilidades”. 

Recorrendo à FONTE pública a que tive acesso: DN.PT 15 fevereiro 2017, dele 

constará, e cito algumas passagens: 

A ANA - Aeroportos de Portugal, gerida pela Vinci Airports, tem seis meses para 

apresentar ao Governo uma proposta para um aeroporto complementar ao de 

Lisboa na base aérea do Montijo. 

O acordo, a cujo texto a Lusa teve acesso, prevê que, "no prazo de 180 dias 

contados da presente data", seja apresentado "um relatório com a proposta de 

alternativa da concessionária ao novo aeroporto de Lisboa, baseada no 

desenvolvimento de capacidade aeroportuária complementar no Montijo". 

Ao mesmo tempo, a ANA terá que apresentar também um novo plano diretor 

para a expansão da capacidade do Aeroporto Humberto Delgado, com vista a 

substituir o Plano de Desenvolvimento do Aeroporto de Lisboa anteriormente 

aprovado, que terá que incluir uma análise comparativa dessa proposta com a 

hipótese de construção do novo aeroporto de Lisboa. 

A proposta da ANA tem que considerar o local proposto para o desenvolvimento 

das infraestruturas, a estimativa dos custos, soluções de financiamento da 

construção e a duração e conclusão da construção. 

Enquanto decorre o processo de expansão aeroportuária da região de Lisboa, 

haverá um "ajustamento progressivo do número de movimentos permitidos, 

sujeito a consulta aos municípios onde se encontram instaladas as respetivas 

infraestruturas", e uma alteração da sequência de 'slots' (faixas horárias) diárias 

entre as 18:00 e as 22:00, para responder ao crescente aumento da procura. 

A ANA compromete-se ainda a promover a redução da utilização do aeroporto 

Humberto Delgado, em Lisboa, para parqueamento de longa duração e a 

promover a utilização de áreas disponíveis para parqueamento temporário de 

aeronaves. 

O contrato de concessão da ANA à Vinci, assinado em dezembro de 2012, previa 

que o processo de expansão da capacidade aeroportuária em Lisboa avançasse 
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quando se verificassem "três ou mais fatores de capacidade", o que se 

perspetiva que pudesse "vir a ocorrer já em 2017". 

"No ano de 2016 verificou-se o primeiro dos fatores de capacidade, a saber, o 

total anual de passageiros superior a 22 milhões", enquanto "o pedido e 

atribuição de 'slots' evidencia a continuação do crescimento acentuado em 

2017, confirmando a urgência no desenvolvimento de medidas de expansão da 

capacidade aeroportuária". 

Os estudos a realizar terão, assim, que abordar questões da mais diversa 

natureza, sendo impensável que também não deixem de equacionar as 

alternativas já estudadas e os custos e cenários de financiamento associados. 

Pretendemos, pois, obter da parte dos oradores convidados a informação 

indispensável para uma correta análise da solução, das alternativas e dos 

investimentos associados e da forma como estes serão suportados. 

Neste contexto, recordo que do Programa do Governo consta “Uma nova 

metodologia para programar e executar obras públicas”, onde defende: 

 A constituição de centros de competências nas diferentes áreas técnicas 
essenciais ao planeamento, apreciação de projetos e fiscalização da execução 
de infraestruturas; 

 A criação de um centro de competências de análise custo-benefício, de 
modelos financeiros e de contratação jurídica, comum ao conjunto da 
Administração Estadual; 

 A constituição de um Conselho Superior de Obras Públicas com representação 
plural designada pelo CES, ordens profissionais relevantes, universidades, 
Regiões e Áreas Metropolitanas e associações ambientais que emita parecer 
obrigatório sobre os programas de investimento e projetos de grande 
relevância, o que nos parece ser o caso. 

 

Na mesma linha, recordo que a Ordem dos Engenheiros, em 2012, editou uma 

publicação intitulada “Seleção e Avaliação de Investimento Público – Documento 

Orientador”, que difundiu profusamente junto do Governo, da Assembleia da 

República e Instituições. 

 

Assim, gostaríamos de ver facultada informação suficiente que nos permita dar 

resposta a algumas das evidentes questões que muitos certamente comungarão, 
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em especial as ponderosas razões em que uma decisão política terá de estar 

baseada, a certeza de que é a melhor opção ou, nessa impossibilidade, a certeza 

de que é a solução possível, mas, sobretudo, de uma forma transparente e que 

explique como vão ou podem ser feitos estes ou outros investimentos relativos 

às soluções alternativas que possam existir. 

No fundo, sabermos que estudos foram feitos e o que, em relação ao 

financiamento, ficou acautelado no contrato de concessão da ANA e se terá de 

haver esforço público (dos contribuintes) para a realização das possíveis soluções. 

 

Para concluir, vou passar a elencar algumas das questões cuja resposta 

gostaríamos de levar daqui, ou que, na sequência, nos possam ser enviadas: 

Todas perguntas muito simples. 

 

Estudos que a Ordem dos Engenheiros desconhece e aos quais gostaria de ter 

acesso: 

 Relatórios da Roland Berger e da Eurocontrol 

ANAC | dezembro de 2016| Validação de cenários em termos de procura e 
capacidade da infraestrutura aeroportuária para Lisboa | Relatório final – 
síntese das principais conclusões do estudo | Roland Berger 

 LISBOA ACC /TMA INTERFACE STUDY – PHASE III AND PHASE IV REPORT | 
Operations Planning Report – CAPAN | 20 dezembro 2016 | 
EUROCONTROL 

 

Outros aspetos sobre os quais necessitamos de obter informação e sermos 

esclarecidos:  

 Foram tidos em conta os estudos e as alternativas desenvolvidas pelo LNEC 
para a seleção da localização do NAL?   
Ou seja: o seu conteúdo foi totalmente desconsiderado ou parcialmente 
incorporado? 

 Qual a evolução da procura e efetiva capacidade aeroportuária do 
Aeroporto da Portela que foram tidas em conta? 
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 Foram consideradas alternativas à solução “Portela + Montijo”? ou sejam: 

a. Portela (Prolongamento até ao horizonte 2030?)  

i. – Que investimentos? E quem os assume? 

b. Portela + Montijo  

c. NAL /CTA 

 

Solução Portela + Montijo: 

Estamos a falar de uma solução que não é provisória, ou transitória, pois está 
prevista durar até 2050. 

Questões: 

 3 anos de construção (entrada em funcionamento em 2022)? 

 Horizonte: 2050 (prevê-se que só de aqui a 30 anos esgotará a 
capacidade)? 

 Impactos no território? Foram avaliados? Em que aspetos e extensão?  

 AMBIENTE |Estudos de Impacte ambiental | fortes questões ambientais e 
riscos para a aviação (aves) – são mitigáveis? 
Pessoalmente, permito-me ter as maiores dúvidas de que hoje fosse possível construir 
um aeroporto de raiz nesta mesma zona. 

 Questões operacionais? Resolvidas? Não existem conflitos? 

 Estudos e dimensão da intervenção da Engenharia: 

 reforço da pista, aerogare, ligação ao terminal fluvial do Seixalinho, 
infraestruturas conexas, etc… 

 Acessibilidades – rodoviárias e fluviais. Garantidas? 

 Viabilidade Económico financeira? 

 Qual o valor do investimento (300 a 400 M€) e quem o assume e de que 
forma será suportado?  

 Há esforço público previsto para o financiamento? 

 Que tarifas aeroportuárias estarão associadas?  

 Serão iguais na Portela e no Montijo?  

 Terão impacto na competitividade?  

 Haverá encargos públicos envolvidos para garantir a sua “aproximação”? 

 As companhias low cost estão interessadas na solução? 
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 Foram realizadas análises custo/benefício? 
 

Solução NAL/CTA  

 Foi considerado como alternativa ou foi liminarmente excluído? 

 8 anos de construção  

 Período de vida e capacidade de expansão ilimitados 

 O tempo de construção é um fator impeditivo face ao aumento de tráfego 
esperado? 

 Foi considerada a sua construção faseada? 

 Que acessibilidades serão necessárias?  

 É indispensável construir a 3.ª Travessia do Tejo? 

 Qual o investimento total? 

 Qual o investimento por fases?  

 O financiamento do NAL (CTA) está contemplado no Contrato de Concessão 
da ANA? Ou não está? 

 No imediato ou mais tarde?  

 Prazo da Concessão (2012+ 50=2062)  

 Horizonte do Montijo 2050   

 Ainda sobram 12 anos? 

 Qual o esforço público previsto no caso de eventual financiamento do NAL? 

 Nos estudos realizados foi feita alguma Análise custo/benefício a médio e 
longo prazo, para esta solução? 

 

Investimentos e modelo de financiamento 

 Desconhecemos as contrapartidas da concessão e privatização da ANA por 
um prazo de 50 anos em termos da expansão aeroportuária de Lisboa  

 Mas temos uma certeza:  

 Na ótica do privado, o foco é minimizar investimentos e aumentar a 
rentabilidade, se a nada mais estiver obrigado. 

 Não sabemos se o contrato de concessão prevê que a ANA faça alguns 
investimentos, pois só ouvimos falar de aumento de taxas aeroportuárias. 
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 Se estiverem previstos, qual o âmbito, ie, onde, quando, quanto e de que 
forma? 

 Em qualquer dos casos (Portela+Montijo ou NAL), os investimentos 
necessários ficaram previstos no Contrato de Concessão? 

 Também haverá, ou só haverá esforço público associado? 

 Qual o horizonte de vida efetivamente assumido para a Solução Portela + 
Montijo? Até 2050? Ou poderá terminar antes? 

 Estudos de viabilidade económico-financeira? Existem? 

 Que aumento das taxas aeroportuárias está previsto? 

 Que tarifas aeroportuárias estarão associadas ao modelo? Serão iguais na 
Portela e no Montijo? Ou diferenciadas? 

 Haverá necessidade de esforço e encargos públicos para a sua 
“aproximação”? 

 As acrescidas tarifas aeroportuárias terão impacto na competitividade?  

 Qual a sustentabilidade concorrencial para as companhias low cost? 

Existirão muitas mais perguntas, mas fiquemos por aqui. 

 

Obrigado 
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DN.PT 15 fevereiro 2017 

A ANA - Aeroportos de Portugal, gerida pela Vinci Airports, tem seis meses para apresentar ao Governo 

uma proposta para um aeroporto complementar ao de Lisboa na base aérea do Montijo, segundo o 

memorando de entendimento que será assinado hoje. 

 

O acordo, cujo texto a Lusa teve acesso, prevê que, "no prazo de 180 dias contados da presente data", 

seja apresentado "um relatório com a proposta de alternativa da concessionária ao novo aeroporto de 

Lisboa, baseada no desenvolvimento de capacidade aeroportuária complementar no Montijo". 

 

Ao mesmo tempo, a ANA terá que apresentar também um novo plano diretor para a expansão da 

capacidade do Aeroporto Humberto Delgado, com vista a substituir o Plano de Desenvolvimento do 

Aeroporto de Lisboa anteriormente aprovado, que terá que incluir uma análise comparativa dessa 

proposta com a hipótese de construção do novo aeroporto de Lisboa. 

 

A proposta da ANA - que desde 2012 é gerida pelo grupo francês Vinci - tem que considerar o local 

proposto para o desenvolvimento das infraestruturas, a estimativa dos custos, soluções de 

financiamento da construção e a duração e conclusão da construção. 

 

Enquanto decorre o processo de expansão aeroportuária da região de Lisboa, haverá um "ajustamento 

progressivo do número de movimentos permitidos, sujeito a consulta aos municípios onde se 

encontram instaladas as respetivas infraestruturas", e uma alteração da sequência de 'slots' (faixas 

horárias) diárias entre as 18:00 e as 22:00, para responder ao crescente aumento da procura. 

 

A ANA compromete-se ainda a promover a redução da utilização do aeroporto Humberto Delgado, em 

Lisboa, para parqueamento de longa duração e a promover a utilização de áreas disponíveis para 

parqueamento temporário de aeronaves. 

 

O contrato de concessão da ANA à Vinci, assinado em dezembro de 2012, previa que o processo de 

expansão da capacidade aeroportuária em Lisboa avançasse quando se verificassem "três ou mais 

fatores de capacidade", o que se perspetiva que pudesse "vir a ocorrer já em 2017". 

 

"No ano de 2016 verificou-se o primeiro dos fatores de capacidade, a saber, o total anual de passageiros 

superior a 22 milhões", enquanto "o pedido e atribuição de 'slots' evidencia a continuação do 

crescimento acentuado em 2017, confirmando a urgência no desenvolvimento de medidas de expansão 

da capacidade aeroportuária". 


