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ORIENTAÇÕES BASE DO PROGRAMA DA  CETVC PARA  O TRIÉNIO 2016-2019 
 

Debater, dentro da Ordem dos Engenheiros, qual a melhor forma de assumir um 
papel interventivo nos desafios que hoje se colocam à Especialização, nas 
diversas solicitações da sociedade civil. 
 
Na organização, dinamização ou colaboração em conferências, painéis, ou 
simpósios, relacionados com a temática dos Transportes e das Vias de 
Comunicação, dar especial enfoque, entre outros, a: 

a) Intermodalidade urbana e sua incidência na segurança e fluidez dos 
tráfegos, em articulação com o ordenamento do território e o ambiente;  
b) Articulação dos investimentos em infraestruturas de transporte, para 
garantir a intermodalidade e a interoperabilidade dos sistemas de transporte.  
 

 

 

ENQUADRAMENTO DO TEMA - CETVC 

24 DE MARÇO DE 2017 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO                 
“AEROPORTO DA PORTELA + MONTIJO” 



OBJECTIVOS A ATINGIR  
 

Debater esta temática, quer quanto a uma correta e adequada perspetiva de 
política económica sustentável do investimento previsto, quer quanto ao 
assegurar da coerência das ligações e interligações a toda a rede viária 
envolvente, em articulação não só com as acessibilidades a Lisboa, mas também 
com as ligações ao resto do País. 
 
A nível da Ordem dos Engenheiros, esta temática das soluções aeroportuárias 
para Lisboa, tem sido objeto de várias intervenções, seja a nível de debate em 
eventos promovidos, seja através de publicações de artigos na Revista Ingenium 
(p. ex. “Localização do Novo Aeroporto de Lisboa”, Maio/Junho 2007; “O Novo 
Aeroporto de Lisboa – 40 Anos para “aterrar” em Alcochete”, Janeiro/Fevereiro 
2008).  Também, em 10 de novembro de 2015, foi promovida pela CETVC, uma 
visita técnica à Base Aérea do Montijo. 
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SÍNTESE HISTÓRICA 
 

1969 – 1978 Estudos do “Gabinete do Novo Aeroporto de Lisboa” (GNAL) 

Localizações consideradas: margem Sul (Alcochete, Fonte da Telha, Montijo, Porto 

Alto, Rio Frio); margem Norte (Lisboa – Portela de Sacavém), atribuindo-lhe 

todavia graves inconvenientes por “se encontrar praticamente dentro da cidade e 

não se vislumbrar qualquer hipótese de expansão”.  

Relatório em 1972 aponta para a localização em Rio Frio, na margem Sul. 

1982 – Estudos da ANA 

Localizações: margem Sul (Fonte da Telha, Montijo, Porto Alto, Rio Frio); margem 
Norte (Alverca, Azambuja, Granja do Marquês, Ota, Portela, Tires).  

Mantém-se opção Rio Frio na margem Sul e considera-se como solução mais 
viável na margem Norte a Ota. 
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SÍNTESE HISTÓRICA 
 

1998/99 – Estudos da NAER, Novo Aeroporto, SA.  

Objetivo: “Proceder ao desenvolvimento dos trabalhos necessários à preparação 
e execução das decisões referentes aos processos de planeamento e lançamento 
da construção de um novo aeroporto no território de Portugal Continental”. 

Realizadas análises comparativas sobre as localizações na Ota e em Rio Frio, 
através de estudos preliminares de impacte ambiental (EPIA), integrando 
componentes operacionais, económicas, sociais e ambientais, no âmbito de um 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), sujeitos a consulta 
pública e avaliados por uma Comissão de AIA.  

Parecer concluiu que a localização na Ota era menos desfavorável do que em Rio 
Frio, por esta apresentar graves condicionantes que podiam pôr em causa a 
sustentabilidade ambiental.  

O Governo seleciona então a Ota para localização do NAL em julho de 1999. 
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SÍNTESE HISTÓRICA 
 

1999/2005 – Estudos da NAER , com o objetivo de desenvolvimento do aeroporto na 

zona da Ota -  localização entretanto incorporada em diversos instrumentos de 

planeamento territorial e de transportes nacionais, regionais, locais e setoriais, 

incluindo a sua incidência na rede de alta velocidade ferroviária (AVF). 

Novembro de 2005 – estudo de reavaliação (consultores nacionais e internacionais), 

sobre a viabilidade de manutenção em serviço do Aeroporto da Portela através de 

expansão ou da operação em simultâneo com outro aeroporto na Região de Lisboa, 

apresenta como conclusões: 

 Inviabilidade de expansão do aeroporto da Portela para atender às necessidades 

resultantes do acréscimo do tráfego aéreo; 

 Soluções baseadas em dois aeroportos em Lisboa indesejáveis do ponto de vista 

comercial e de custos, recomendando o abandono da Portela uma vez iniciada a 

exploração do NAL. 

Finais de 2005 - Decisão do Governo para a construção do NAL na Ota. 
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SÍNTESE HISTÓRICA 
 

2007 – Estudos alternativos. 

Estudo da TIS e Universidade de Aveiro para a CIP (Junho). Introduz alternativa de 

localização no Campo de Tiro de Alcochete – CTA, na margem Sul. Nunca antes 

considerada, presumivelmente pela utilização restrita a fins militares e à relevância 

sempre dada à localização em Rio Frio. 

LNEC, mandatado para realizar estudo comparativo entre a localização do NAL na Ota e 

na zona do CTA  - aponta para a localização no CTA. 

Modelo estratégico mantendo em operação o aeroporto da Portela, para além do 

horizonte de abertura do NAL (2017), associado a um segundo aeroporto civil na mesma 

Região – Opção Portela+1. Apresentado pela Associação Comercial do Porto. Esta 

solução evoluiria para um só aeroporto no CTA em função da evolução da procura. 

Vantagens económicas e financeiras desta opção, em qualquer das duas alternativas de 

localização do segundo aeroporto consideradas: Montijo (mais favorável) ou CTA. 
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SÍNTESE HISTÓRICA 
 

2008 – Decisão do Governo de localizar o NAL na zona do Campo de Tiro de Alcochete. 

Tomada com base nas conclusões do relatório do LNEC e que pressupôs a prévia 

concordância do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional para viabilizar a localização no 

polígono militar do CTA, adstrito ao Comando da Força Aérea. 

Conduzido o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do NAL no CTA, que 

resultou na Emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) em 9 de dezembro de 

2010. 

2011 – Plano Estratégico de Transportes (PET), aprovado pela resolução do Conselho de 

Ministros n.º 45/2011, determina a revisão dos pressupostos que serviram de base à 

decisão de construir o NAL, através de uma estratégia de ampliação da capacidade 

aeroportuária na Região de Lisboa, com maximização da capacidade da Portela e análise 

de conversão de infraestruturas aeroportuárias existentes para acomodar tráfego civil. 
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SÍNTESE HISTÓRICA 
 

2012 – Criada Equipa de Missão para “Estudo da viabilidade do Aeroporto 

Complementar de Lisboa”, considerando para análise localizações nas bases 

aéreas de Alverca, Beja, Monte Real, Montijo, Sintra e Tancos. Não concluiu os 

trabalhos. 

Contrato de Concessão entre a ANA, S.A. e o Estado português, assinado em 14 

de dezembro, para prestação do serviço público aeroportuário de apoio à 

aviação civil nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada, Santa Maria, 

Horta e Flores. A privatização da ANA ocorre no mesmo mês.  

2013 – Integração dos aeroportos situados na Região Autónoma da Madeira 

(Funchal e Porto Santo) na rede gerida pela ANA.  
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SÍNTESE HISTÓRICA 
 

Plano Estratégico da ANA (2013-2017) – previsões de tráfego no aeroporto de 

Lisboa, para 2017, da ordem dos 18 milhões de passageiros. Para além daquele 

horizonte temporal não são abordados investimentos. 

Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas (PETI3+) 2013-2020 - , maior 

parte das questões de investimento aeroportuário são remetidas para o “Plano 

Estratégico da ANA”. 

2016 - Constituído um Grupo de Trabalho informal, no âmbito da Secretaria de 

Estado das Infraestruturas, para o Estudo de Viabilidade do Aeroporto 

Complementar de Lisboa.  

2017 (fevereiro) – Memorando de Entendimento entre o Governo e a ANA, que 

deverá desenvolver estudos para aprofundar a solução Portela+1 no Montijo, 

com apresentação do modelo de financiamento que inclua as acessibilidades. 
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QUESTÕES A COLOCAR 
 

 A solução Portela + 1 (Montijo) insere-se nalguma estratégia aeroportuária a 

prazo para o País e, em particular, para a Região de Lisboa? Qual? Ou seja, 

trata-se de uma solução de recurso ou uma solução integrada numa 

estratégia de desenvolvimento deste setor? 

 Foi equacionada a alternativa Portela+1 no CTA? Neste caso com um 

desenvolvimento faseado, começando pela construção de uma pista no CTA, 

solução intermédia implicando a operação simultânea dos dois aeroportos, e 

que, em função do crescimento do tráfego aéreo, passaria para a solução do 

Novo Aeroporto no CTA, com a operação de duas pistas paralelas e o 

abandono da Portela. Seria uma forma de desde já se planear um futuro 

aeroporto numa localização que foi estudada e viabilizada, inclusivamente 

em termos ambientais (dispõe de DIA). 
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QUESTÕES A COLOCAR 
 

 Foram devidamente avaliados os efeitos do crescimento do tráfego aéreo na 

própria Portela, decorrentes da solução Portela+1? Com incidência, 

nomeadamente, em fatores ambientais (ruído, poluição, etc.) e no acréscimo 

de exposição ao risco da população, associados à localização urbana deste 

aeroporto. 

 Para que a solução Portela+1 no Montijo possa atingir a capacidade 

esperada, está garantida a libertação de alguma capacidade de espaço aéreo 

atualmente reservado à utilização militar? 

 A utilização civil do Montijo interfere com a utilização militar atual quer da 

BA6 no Montijo quer do CTA? Como serão resolvidas?  
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QUESTÕES A COLOCAR 
 

 

 Considerando que o aeroporto da Portela funciona como um Hub para as 

ligações transatlânticas (sobretudo para África e América do Sul) e que tal 

desígnio é para manter e incrementar, ficarão asseguradas condições para a 

adequada ligação com os voos de médio curso que aterrarão no Montijo, 

mesmo os low-cost, garantido a competitividade deste com outros 

aeroportos europeus? 
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         QUESTÕES A COLOCAR 
 

 

 Até que ponto as questões ligadas a impactes ambientais, decorrentes do 

grande acréscimo de tráfego aéreo que passará a utilizar o Montijo, estão 

devidamente equacionadas, incluindo medidas mitigadoras e respetivos 

custos, não inviabilizando esta solução que, como se sabe, é adjacente a 

importantes áreas protegidas (Reserva Natural do Estuário do Tejo com 

estatuto de Zona de Proteção Especial e de Sítio de Importância 

Comunitária)? 

 

 

 

 

 

ENQUADRAMENTO DO TEMA  - CETVC 

24 DE MARÇO DE 2017 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO                 
“AEROPORTO DA PORTELA + MONTIJO” 



QUESTÕES A COLOCAR 
 

 Em termos de acessibilidades, a rodoviária passará certamente por uma 

adequada ligação à Ponte Vasco da Gama. Quais os custos envolvidos e quem 

os suporta (o Estado, a ANA, o Município, a Lusoponte)?  

 Uma eventual ligação ferroviária (tipo metro ligeiro de superfície) a passar na 

mesma ponte é mesmo para equacionar? Se sim, em que condições?  

 No caso da ligação fluvial (cais do Seixalinho), haverá custos adicionais a 

considerar para além das infraestruturas (p. ex. dragagem e minimização de 

impactes ambientais)? Qual o tipo de embarcações, e será a Transtejo que irá 

operar e explorar este modo de transporte? Onde é feita a ligação na 

margem Norte? Como se articula com os outros modos de transporte? 
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COM AS QUESTÕES LEVANTADAS ESPERAMOS TER CONTRIBUIDO PARA 
OS OBJETIVOS DESTA SESSÃO, INCENTIVANDO-VOS A PARTICIPAR NESTE 
DEBATE. 
 

OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO 
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