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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0005/XII/2019 

Sessão Extraordinária  de 16/09/2019 

 

Aos dezasseis dias do mês de setembro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão do 
Ginásio Atlético Clube, na Baixa da Banheira, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal, a fim de se deliberar sobre o seguinte ponto: 
 
 
- Parecer da Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do 

Território, Urbanismo e Habitação da Assembleia Municipal da Moita sobre o Estudo de Impacte 
Ambiental – Aeroporto na Base Aérea nº 6 do Montijo 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Miguel Ângelo Roberto dos Santos Jorge foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Tânia Sofia dos Anjos Ribeiro foi substituída por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Jorge Humberto Marques Beja foi substituído por Telma Isabel Rodrigues da Silva 
- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos foi substituído pelo 

representante legal, o Secretário Jorge Miguel Miranda Paulino 
 
 
Verificação de ausências: 
 
- Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Intervieram os seguintes cidadãos: 
- Eduardo Pires 
- Carla Graça 
- Eduardo Rocha 
- Ricardo Rosa 
- Paula Candeias 
- Rogério Santos 
- Nicolau Furtado 
- Hélder Loução 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção perante as questões 
colocadas. 
 
Tomaram a palavra: 
 
- João Figueiredo da CDU 
-  António Chora do BE 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Parecer da Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento 

do Território, Urbanismo e Habitação da Assembleia Municipal da Moita sobre o Estudo de Impacte 
Ambiental – Aeroporto na Base Aérea nº 6 do Montijo 

 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao Coordenador da Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, 
Ordenamento do Território, Urbanismo e Habitação, João Faim, que procedesse à apresentação do 
documento. 
 
Tomou a palavra João Faim, Coordenador da Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros 
Comunitários, Ordenamento do Território, Urbanismo e Habitação 
“Sendo reconhecida a necessidade de aumentar a capacidade aeroportuária em Lisboa e dos benefícios 
que daí surgirão, a opção de transformar a Base Aérea nº 6 do Montijo em Aeroporto civil, recebeu “luz 
verde” sem que existisse previamente uma Avaliação Ambiental Estratégica, que um projeto desta 
envergadura merecia. 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao novo aeroporto e respetivas acessibilidades, que está em 
discussão pública, evidencia problemas, dos quais se destacam os prejuízos ambientais, riscos previstos 
para o ecossistema e para as pessoas. O EIA confirma assim, todos os receios e críticas que têm sido feitos 
a este projeto. 
Neste projeto são fundamentalmente considerados acessos rodoviários, já que o acesso fluvial terá um 
efeito marginal, dado estar um pouco distante. 
Mesmo sabendo-se que o projeto implica a destruição de uma parte muito substancial do ecossistema da 
Rede Natura 2000 e Zona de Proteção Especial da Reserva do Estuário do Tejo e que se prevê que, antes 
de 10 anos, esse equipamento seja insuficiente para o aumento do tráfego aéreo previsto, pelo que terá 
inevitavelmente, que se avançar para outra solução. 
As referências no EIA à possível degradação do estado de saúde da população, à imposição de zonas onde 
as futuras construções terão muitas condicionantes, a segurança das populações e o facto de colocarem 
a hipótese de substituir o parque José Afonso, merecem a nossa reprovação. 
Não estão salvaguardadas no EIA medidas que correspondam às necessidades de monitorização da saúde 
da população, nomeadamente, quanto aos efeitos do ruído e da degradação da qualidade do ar, nem estão 
estudados os efeitos da localização do novo Aeroporto na previsível desvalorização do valor das 
habitações. 
Manifestamos a nossa discordância quer quanto ao EIA, quer quanto ao processo de decisão, 
considerando que haverá outras alternativas já devidamente estudadas e avaliadas, em vez de se 
transformar a solução da Base Aérea nº 6 do Montijo numa inevitabilidade, com as implicações já 
referidas.” 
 



   Página 3 de 13 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra Manuel Marques da CDU 
 
Tomou a palavra Mónica Ribeiro, 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“A minha intervenção baseia-se no documento “Estudo de Impacte Ambiental (EIA) – Resumo Não 
Técnico”, relativo ao Aeroporto do Montijo e Respetivas Acessibilidades, e pretende ajudar a interpretar o 
que no tal documento está escrito, realçando pormenores que talvez tenham passado despercebidos. 
Assim, quer durante a construção do aeroporto, e respetivas acessibilidades, quer durante o período de 
vigência do aeroporto, estão previstos impactes negativos sobre: a Geologia e Geomorfologia, os Solos e 
Capacidade de Uso do Solo, os Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, a Hidrodinâmica e 
Transporte de Sedimentos, a Paisagem, as Acessibilidades e Transportes, a Qualidade do Ar Ambiente e 
Emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE) e as Alterações Climáticas. 
Estão previstos ainda, com grande relevância, os impactes negativos: 
Nos “Sistemas Ecológicos (Flora e Vegetação, Fauna e Ecologia Aquática) ” – onde os principais impactes 
identificados na fase de construção encontram-se relacionados com a) eliminação, perda e fragmentação 
de habitats; b) perda de espécimes florísticos; e c) potenciação da propagação de espécies exóticas; 
Impacte negativo também para anfíbios, répteis e mamíferos terrestres (embora não significativos); e 
impacte negativo (significativo) para aves e morcegos - de salientar que nestes grupos foi identificado um 
significativo número de espécies legalmente protegidas na área de intervenção. Poderão ocorrer ainda 
alguns impactes negativos nas comunidades aquáticas devido a alterações da qualidade da água, por 
exemplo. 
E também no “Uso do Solo e Ordenamento do Território” – já que a construção deste aeroporto afeta áreas 
da Rede Natura 2000 – SIC, a ZPE Estuário do Tejo, e áreas classificadas em Reserva Ecológica Nacional 
(REN) e RAN. São ainda afetadas áreas de Domínio Público Hídrico. 
Particular preocupação são os impactes negativos, previstos relativamente ao Ambiente Sonoro e Saúde 
Humana, e que têm especial incidência na população do nosso concelho. Está escrito no documento (EIA) 
– “Ambiente Sonoro - Os principais impactes negativos associados ao aumento dos níveis sonoros 
decorrentes da descolagem e aterragem das aeronaves, far-se-ão sentir nos recetores sensíveis 
localizados no concelho da Moita e Barreiro, especialmente nas freguesias da Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira.” 
Prevê-se ainda um aumento exponencial de população afetada pelo ruído, nomeadamente no que diz 
respeito aos parâmetros Elevadas Perturbações do Sono e Elevada Incomodidade. 
Enfim, a lista é longa e, reafirmo, em praticamente todos os itens estudados, os impactes esperados são 
negativos. 
Neste Resumo Não Técnico, nenhuma palavra é dedicada às escolas e às nossas crianças e jovens. 
Estranho, pois existe vasta bibliografia que alerta para o facto do ruído em ambiente escolar ser 
considerado um agente que afeta o desempenho e bem-estar do aluno, colocando em causa o processo 
de aprendizagem, pois interfere com os seus níveis de atenção e concentração. 
Abro aqui um parenteseis para relembrar que, desde julho de 2018, o Decreto-Lei n.º 54/2018 estabelece 
como uma das prioridades da ação governativa a aposta numa escola inclusiva onde todos e cada um dos 
alunos, independentemente da sua situação pessoal e social, encontram respostas que lhes possibilitam 
a aquisição de um nível de educação e formação facilitadoras da sua plena inclusão social.  
OU seja: o governo que assina este decreto de educação inclusiva é o mesmo governo que afirma não 
existir plano B para o aeroporto do Montijo e vai, assim, sujeitar crianças e jovens da Baixa da Banheira e 
do Vale da Amoreira a terem aulas interrompidas de 5 em 5 minutos, por causa do barulho de um avião… 
Finalmente podemos ler no EIA as Medidas Ambientais que se preveem para garantir um melhor 
enquadramento do projeto. Mas se lerem com atenção, as medidas enunciadas são vagas, muitas delas 
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na base do “elaborar planos”, “prever”, “equacionar”, etc, nada de concreto; não se sabe quem financia e 
o quê… 
Dessas medidas selecionei aquela que me pareceu mais caricata (para não dizer ridícula…), e está 
relacionada com o nosso Parque da Zona Ribeirinha, José Afonso. Diz o seguinte: “Proposta de 
cofinanciamento à Câmara Municipal para Beneficiação e Valorização do Parque Ribeirinho da Moita, que 
ficará mais exposto ao ruído dos sobrevoos (em alternativa, apresentação de proposta de cofinanciamento 
para criação de outro parque de lazer em zona não afetada pelo ruído dos sobrevoos”; nada mais fácil! 
Muda-se o Parque da Zona Ribeirinha de lugar… 
Pergunto? Destruímos um património natural de inestimável valor? Alteramos ciclos geomorfológicos? 
Interferimos com o aquífero de onde retiramos a água que utilizamos? Induzimos doenças à nossa 
população? vamos ser responsáveis por assimetrias na aprendizagem das nossas crianças e jovens?  
As alternativas existem! 
Quatro aspetos da minha vida motivaram-me a escrever: sou Professora, sou Bióloga, sou moradora na 
zona do nosso concelho, que se prevê ser a mais afetada, e que corresponde ao corredor de descolagem 
e aterragem das aeronaves, e sou eleita nesta Assembleia Municipal por uma coligação, CDU, que defende, 
e sempre defenderá, o bem-estar das suas populações. 
Finalmente, após tudo o que partilhei convosco, apelo à necessidade premente desta Assembleia 
Municipal votar, por unanimidade, o parecer da Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, agora 
em discussão.” 
 
Tomou a palavra João Apolónia, 2º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“O Estudo de Impacte Ambiental, ora em discussão, refere que, 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 e à Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo. De 
salientar que esta zona está classificada como Zona Importante para as Aves. Não podemos, portanto, 
aceitar que seja construído um novo aeroporto em pleno estuário com estas características. 
Ainda segundo o próprio estudo, prevê-se que sejam afetados nove dos 15 habitats naturais existentes na 
área, no total de 42 hectares. A caracterização efetuada para a fauna local permitiu identificar 260 
espécies. Das quais, 45 espécies de aves apresentam estatuto de proteção, tal como outros 19 
vertebrados. As aves aquáticas assumem uma grande relevância na totalidade das espécies detetadas, 
dada a sua diversidade e número de espécies com estatuto de proteção. 
A zona da BA6 evidencia uma taxa de movimentos de aves muito significativa, indiciando que esta é uma 
zona de passagem bastante utilizada no contexto do estuário, nomeadamente para aves aquáticas. Tudo 
isto é referido no estudo. 
O estudo revela, ainda, que, as aves poderão começar logo a mostrar sinais de alterações 
comportamentais devido “às perturbações antropogénicas, ao ruído e à poluição luminosa”. Essas 
alterações afetam principalmente os períodos de repouso, alimentação, reprodução e de passagem 
habituais. Além da desarborização, o estudo admite a existência de, durante a fase de construção, poluição 
sonora, a perda de locais de refúgio, a fragmentação de habitats e a perda de qualidade dos mesmos, a 
destruição de ninhos e crias e a ocorrência de eventuais derrames de óleos minerais no solo. 
Tudo isto terá impacto muito significativo, nomeadamente, para uma espécie em particular, o fuselo, mas, 
também, para outras nove espécies (flamingos, pernilongos, alfaiates, etc. borrelhos-de-coleira-
interrompida, pilritos-de-peito-preto, maçaricos-galegos, pernas-verdes, pernas-vermelhas-escuro e 
maçaricos-das-rochas). 
De notar que existem naquela área duas espécies de morcego que apresentam estatuto de ameaça: o 
morcego-de-peluche e o morcego-de-ferradura-pequeno, que serão bastante afetados. 
O estudo fala ainda sobre o impacto nos anfíbios, répteis e mamíferos terrestres, nomeadamente no que 
diz respeito à destruição do seu habitat, o stress provocado pelo aumento de ruído e de presença humana 
e a fragmentação de populações. 
Mas, pasmasse, os autores defendem que estas questões terão um impacte “negativo, pouco a 
moderadamente significativo” nas espécies, e propõe um conjunto de medidas de 
compensação/mitigação que visa a beneficiação de habitats. Por outras palavras, a fauna, se está mal, 
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que se mude. Até compram umas salinas para se quiserem mudar-se para lá. O que o próprio EIA 
demonstra é que os impactos sobre a avifauna seriam não só elevados, como impossíveis de minimizar. 
A divulgação do estudo surge dias depois de a Comissão Europeia ter iniciado um processo de infração a 
Portugal por falta de proteção de habitats e espécies indígenas. 
Bruxelas diz que Portugal (em conjunto com a Polónia e a Roménia) não assegurou “a adequada proteção 
de habitats e espécies indígenas com a designação de zonas de proteção da natureza”, uma regra prevista 
na legislação comunitária, e ameaça com o Tribunal Europeu de Justiça. 
O estudo de impacte ambiental, também, faz referência aos efeitos potenciais das alterações climáticas 
sobre a infraestrutura.  A subida do Nível Médio do Mar foi considerado o parâmetro mais crítico, devido 
ao risco de inundação das instalações da estrutura aeroportuária, e em particular das pistas de 
descolagem e aterragem.  
É referido que a diferença entre a pista e a cota das marés vivas é de aproximadamente 1,5 metros. Ora, 
as previsões mais conservadoras, e já consideradas desadequadas, em relação ao aumento do nível do 
mar até ao final do século, é de cerca de um metro. Será que se pode considerar que é um risco 
negligenciável? 
Relativamente a aumentos de temperatura, precipitação, ventos e eventos meteorológicos extremos, o 
estudo remete para um sistema de acompanhamento e monitorização ao longo do tempo que permita a 
salvaguarda dos tempos de decisão e de concretização das eventuais medidas a tomar, ou seja, quando 
isto acontecer é o Estado que terá que implementar medidas de improviso para mitigar estes efeitos, 
entenda-se financiar, e, muito provavelmente, construir um novo aeroporto em Alcochete, mas aí já a 
Ana/Vinci não terá nenhuma obrigação contratual. 
O balanço geral ambiental é claramente negativo. Esta obra não deve ser permitida. 
Porque será que o governo PS insiste nesta localização? Provavelmente, a verdadeira razão não querem 
eles que se saiba…” 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“Começo por relembrar a Constituição da República Portuguesa: 
Artigo 9.º (Tarefas fundamentais do Estado)  
e) Proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, 
preservar os recursos naturais e assegurar um correcto ordenamento do território;  
Artigo 66.º (Ambiente e qualidade de vida)  
2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao 
Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos:  
b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correcta localização das 
actividades, um equilibrado desenvolvimento sócio-económico e a valorização da paisagem;  
Artigo 90.º (Objectivos dos planos)  
Os planos de desenvolvimento económico e social têm por objectivo promover o crescimento económico, 
o desenvolvimento harmonioso e integrado de sectores e regiões, a justa repartição individual e regional 
do produto nacional, a coordenação da política económica com as políticas social, educativa e cultural, a 
defesa do mundo rural, a preservação do equilíbrio ecológico, a defesa do ambiente e a qualidade de vida 
do povo português.” 
Esta é a lei que o Governo de Portugal está em primeiro lugar obrigado a cumprir, mas como aqui temos 
visto, não cumpre. 
Quanto aos planos, o PROT-AML atualmente em vigor aponta o NAL para a Ota, e a revisão do PROT-AML, 
que está feita desde 2011 mas que nunca entrou em vigor, e que foi co coordenada pelo ilustre militante 
socialista António Fonseca Ferreira, infelizmente já falecido, aponta a construção do Aeroporto para o 
Campo de Tiro de Alcochete. E nunca entrou em vigor com a desculpa da ”alteração do contexto 
macroeconómico nacional e internacional e de suspensão da concretização das infraestruturas de 
transportes.”. Como agora se prova, apesar do contexto económico à data, a necessidade de 
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infraestruturas continua a existir e é essa mesma necessidade uma das causas para a conjetura 
económica. 
Mas podemos procurar em outros planos que a opção pela BA6 não existe em nenhum plano estratégico 
em vigor! 
E ao contrário do que tem sido por vezes aventado, esta é apenas e só, uma decisão política. Uma decisão 
política de um Governo PSD/CDS, e que um Governo PS reafirma sem o apoio de qualquer estudo. É o 
Primeiro Ministro António Costa que afirma que “não pode haver mais hesitações em torno do aeroporto 
do Montijo”  
Diz-se também que o motivo desta decisão é a urgência do reforço da capacidade aeroportuária, e que 
andamos há tempo a mais a estudar alternativas. Acontece que existe uma solução devidamente estudada 
e avaliada há mais de 10 anos para o espaço do Campo de Tiro de Alcochete. Tivesse esta opção política 
sido tomada por este Governo quando em 2017 assinou o memorando de entendimento com a ANA, e 
estaríamos hoje mais perto daquela opção que o próprio representante do Governo no debate que esta 
Assembleia organizou aqui na Baixa da Banheira, em junho de 2018, considerou ser a opção “desejável”. 
Ou seja, estaríamos muito mais perto de ver resolvido o problema da falta de capacidade aeroportuária na 
região de Lisboa, da falta de capacidade para aumentar serviços aeroportuários como a carga, 
manutenção, etc., que não cabem no Montijo, e não estaríamos agora aqui a discutir os impactos negativos 
para o ambiente e para as populações dos concelhos afetados, de uma solução que, mais uma vez, 
empurra para a população da Margem Sul os impactos negativos de um empreendimento que terá como 
principal beneficiada a Cidade de Lisboa. Ou seja, esta é uma solução que impede o desenvolvimento 
integrado e harmonioso da AML. 
O impacto da chegada de mais turismo a Lisboa fará sentir-se no ruído que aqui sentimos, na qualidade 
do ar que aqui respiramos, mas também no aumento das dificuldades do acesso da nossa população a 
Lisboa, onde muitos trabalham e estudam. O pouco que este Estudo de Impacto Ambiental se dedica à 
mobilidade de pessoas e cargas, assenta quase exclusivamente na vertente rodoviária, e apenas no Novo 
Nó de acesso à Ponte, sabendo quem todos os dias utiliza a Ponte Vasco da Gama de alguns 
estrangulamentos existentes atualmente na inserção do trânsito que sai da Ponte e entra em Lisboa, 
especialmente à hora de ponta.  
Apesar de o recente PETI3+ (Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas) indicar que todas as 
infraestruturas aeroportuárias devem estar servidas por ferrovia, pesada ou ligeira, neste âmbito nada é 
dito, apontando-se um reforço da capacidade futura no transporte fluvial a partir do Cais do Seixalinho. E 
também aqui este estudo desmente a narrativa do investimento totalmente privado, dado que este serviço 
é prestado por uma empresa pública. Ou então prepara-se já mais uma privatização/concessão, tal com 
está prevista para a Linha de Cascais. 
Se na fase de construção os impactos serão limitados no tempo, durante a operação, os impactos no 
trânsito serão constantes, bastando referir para tal, as necessidades constantes de abastecimento de 
combustível, que será feito recorrendo a camiões cisterna. Muitos camiões cisterna.  
Mas na realidade, a opção pela rodovia já tem muita história em Governos passados, e convém não 
esquecer que na estrutura acionista da Lusoponte está a Vinci, empresa detentora da ANA Aeroportos. Ou 
seja, a decisão política deste Governo PS, subjuga os interesses do país e a qualidade de vida das 
populações ao interesse de uma empresa privada, cujo único objectivo é o lucro. 
Não há dinheiro para construir em Alcochete dizem, mas não explicam quais as diferenças entre construir 
a primeira fase do Novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete e transformar a BA6 num 
aeroporto civil, nem quanto vão custar as medidas de mitigação, nem sabem exactamente como se vai 
pagar. Mas apresentam à população parte dos encargos com as medidas mitigadoras do ruído nas suas 
habitações e à Câmara Municipal da Moita a sugestão de construção de um novo Parque Urbano, porque 
o Parque José Afonso, com os aviões a passar a poucos metros, deixará de ser uma área de lazer e passará 
a ser apenas uma zona ajardinada. 
Não há dinheiro, dizem, mas o PNI Programa Nacional de Investimentos prevê “a ligação rodoviária, entre 
as penínsulas do Seixal e do Barreiro e entre o Barreiro e o Montijo, contemplando as travessias dos braços 
de rio que existem entre estes territórios”, caso avance o aeroporto no Montijo, recorrendo-se a 
financiamento privado dos concessionários de Autoestradas. Ora se a ligação Barreiro Seixal é reivindicada 
há muito pelas populações do Arco Ribeirinho Sul, e está inserida no Plano Rodoviário Nacional, bem como 
a construção da CREM - Circular Regional Externa da Moita, a Ligação Barreiro-Montijo é mais um desastre 
ambiental anunciado, como bem demonstrou há poucos anos a CM Moita, com potenciais efeitos 
devastadores nesta zona da bacia do Tejo. Basta lembrar o que é dito neste mesmo Estudo de Impacto 
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Ambiental sobre as obras necessárias ao prolongamento da pista, já para não falar na paisagem, ou das 
dinâmicas das marés e correntes e do risco de assoreamento. 
Ou seja, a Baixa da Banheira deixa de ter o Parque José Afonso, a concretizar-se a ponte Barreiro-Montijo, 
Alhos Vedros, Moita, Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos correm o risco de deixar de ter acesso navegável 
ao estuário do Tejo. Tudo porque, não existindo dinheiro, alguém que construir uma ligação entre dois 
pontos que, por autoestrada distam de 20 minutos. 
É este o modelo que desenvolvimento que o Governo PS nos quer impor, mas não é este o Modelo de 
Desenvolvimento que nós queremos para o nosso território.  
Somos frontalmente contra esta gestão casuística do território, ao sabor de interesses privados de 
circunstância. Interesses privados que confessam abertamente pretender resolver “o problema dos 
pássaros” a tiros de caçadeira! 
Somos a favor de uma gestão do território assente nas premissas definidas pela Constituição da República 
Portuguesa: “Proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o 
ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correcto ordenamento do território” e “Ordenar 
e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correcta localização das actividades, um 
equilibrado desenvolvimento sócio-económico e a valorização da paisagem”. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
«1. A realidade da carência aeroportuária 
A necessidade de encontrar uma solução que permita acomodar as necessidades resultantes do enorme 
aumento do tráfego aeroportuário na cidade de Lisboa é sobejamente conhecida. O processo de definição 
dessa solução tem uma longa historia e, nos últimos 60 anos, a construção de um novo aeroporto já foi 
apontada como certa em diversas localizações, sem que nunca se tenha avançado para qualquer uma 
delas. A cada suposto avanço, eis que surge sempre uma suposta alternativa, corroborada por um estudo 
que tem resultado, uma e outra vez, em falta de consenso ou inoportunas condições de investimento. 
Nos últimos tempos a situação agravou-se. De facto, em 2017 marcaram presença no aeroporto de Lisboa 
26,7 milhões de pessoas, o que representa um crescimento de 18,8% face a 2016. Em 2018, o 
crescimento foi de 8,9%, com mais 29 milhões de pessoas a passarem pelo Humberto Delgado (AHD). 
Diz o resumo não técnico (RNT) do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que “em termos acumulados, desde 
2013 e até fim de 2018, o número de passageiros do AHD-Lisboa cresceu 73%”. 
Portanto, a pressão a que se vem assistindo antecipou em “mais de 10 anos as estimativas iniciais de 
evolução da procura”. É esta realidade que apressa a saturação da infraestrutura em Lisboa e levanta 
preocupações ao nível da segurança no atual aeroporto, não deixando de estar refletido nos rankings de 
avaliação menos boa na qualidade do serviço prestado aos passageiros. 
Todo este quadro implica perdas significativas para a economia. O “mero adiamento de 1 ano” da solução 
para o problema “tem um impacto estimado em 600 milhões de euros de perda de receitas, só no setor 
do turismo”. 
É por tudo isto que estamos perante um projeto de interesse público, de dimensão nacional a que temos 
o dever de ter capacidade para dar resposta. E a resposta, está visto, tem de cumprir o requisito, provado, 
da urgência. 
2. A escolha do novo aeroporto tem de ser realista 
A solução de um único aeroporto, com a eliminação do atualmente existente, era obviamente uma boa 
opção. 
Mas sejamos claros, queremos insistir em caminhos que objetivamente não temos condições financeiras 
para trilhar, nem tempo para executar, sem prejuízos maiores? 
A construção de um novo aeroporto de raiz, nomeadamente no Campo de Tiro de Alcochete, além das 
questões relacionadas com a incapacidade de executar a obra no tempo em que o país dela necessita, 
coloca também questões de âmbito económico-financeiro. 
Os custos associados à execução dessa infraestrutura aeroportuária única, e no Campo de Tiro de 
Alcochete, em conjunto com a execução das acessibilidades, fariam chegar esta solução a um custo 
estimado de 7,1 B€, considerando 4,4 B€ referente à infraestrutura aeroportuária e 2,7 B€ para as 
acessibilidades ao novo aeroporto. 
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Face a isto, conclui-se, não estarem reunidas condições no plano da urgência e no plano económico-
financeiro para se poder avançar, agora, com a construção de um único novo Aeroporto de Lisboa. 
Portanto Portela+1 constitui a solução aeroportuária mais viável de modo a suprir a necessidade de dar 
resposta ao aumento da procura, conforme já nos expressámos, uma vez que os trabalhos podem avançar 
rapidamente, com um custo estimado de 592,5 M€, 559 M€ para a infraestrutura aeroportuária e 32,5 
M€ para o acesso rodoviário, considerando a solução base. 
Foi com este enquadramento que foram estudadas as opções de Alverca, Sintra e a BA6 do Montijo tendo 
esta última apresentando-se como a única capaz de satisfazer o requisito de capacidade sem conflituar 
com o Aeroporto Humberto Delgado no que respeita à gestão do espaço aéreo.  
Aliás, este posicionamento já foi expresso por diversos agentes. Recordamos, aliás, a posição do anterior 
presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Carlos Humberto Carvalho, que assumiu, também, 
responsabilidades de topo na Área Metropolitana de Lisboa que referiu, não obstante ser “um defensor 
pessoal do novo aeroporto em Alcochete” considerou que sendo esta possibilidade inviabilizada por 
dificuldades de ordem financeira, apoiar “ as soluções que passem pela península de Setúbal”, que é como 
quem diz, Montijo. 
3. Não existem impactos negativos que não possam ser compensados 
O PS Moita e os seus autarcas sempre disseram que aguardavam pelo EIA para proceder à sua plena 
avaliação. 
Investimentos deste tipo são, sempre, independentemente do local, geradores de impactos, bons ou 
menos bons, pelo que entendíamos fundamental saber se eram tecnicamente minimizados e 
compensados. 
Sem receios de mudanças que alavanquem o concelho, pretendemos garantir que tudo o que pode ser 
‘ganho’ deve ser bem vindo e potenciado. Temos perdido população no concelho da Moita, os jovens dão 
sinais preocupantes de que não se fixam no concelho, os diversos padrões per capita são de fim de lista,… 
Enfim, o concelho da Moita tem de se abrir aos novos tempos e preservar a tradição sem se cristalizar 
nela. 
Tivemos a preocupação de interpretar o EIA, aceite pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e 
constatámos uma premissa maior: 
não estão identificados impactes negativos que sejam irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 
Logo, estamos em condições de avaliar a iniciativa e introduzir as exigências que consideramos 
necessárias fundamentalmente com o objetivo de possibilitar que o concelho venha ‘beber’ vantagem ao 
investimento, coisa que, lamentamos, o executivo CDU, com o apoio da direita desnorteada, não viabiliza, 
esta última só aqui no concelho da Moita porque deu parecer favorável ao EIA no Montijo, em Alcochete e 
no Barreiro. 
Queremos ‘agarrar’ no novo aeroporto e trazer vantagem para o concelho e para as suas populações. A 
permanente resistência a tudo e a todos promovida sempre pelos mesmos só nos tem trazido prejuízo.  
4. Exigimos respostas plenas e inequívocas aos impactos 
O Estudo de Impacte Ambiental refere uma especial incidência pelo menos de um efeito, no território do 
nosso concelho, o ruído, na zona dos sobrevoos. 
O Estudo tendo por base o cenário mais gravoso, aponta para que os resultados dos níveis sonoros, em 
termos médios anuais, cumprem os limites acústicos legais de Zona Mista. 
Vale também a pena termos um ponto comparativo relativamente aos movimentos até porque ouve-se 
uma abordagem constante aos efeitos do “cone de aproximação”. Aponta o EIA para que, no início do 
funcionamento, sejam considerados 46 mil movimentos anuais de aeronaves e, em 2062, a projeção 
aponta para 85 mil movimentos. Registe-se que, em 2018, o AHD registou 218 145 movimentos. Quase 
cinco vezes mais. 
Contudo, não obstante a circunstância de se referir haver cumprimento dos limites acústicos legais de 
Zona Mista, há seguramente aumento dos níveis, pelo que entendemos que deverão ser garantidas, logo 
no início da exploração, a implementação do máximo das medidas de mitigação ao nível do ruído, 
indicadas no EIA, bem com as que forem sugeridas e avaliadas como pertinentes na Audição Pública e 
ainda as que tecnicamente a APA venha eventualmente a acrescentar. Estas medidas têm de ser 
monitorizadas, na aplicação e na avaliação dos resultados. Outras que se venham a considerar 
necessárias em particular no espaço público devem, também, ficar financeiramente a cargo do promotor. 
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Para o Partido Socialista não é dispensável que no âmbito da intervenção que atenue os impactos sonoros 
se concretize a colocação de vidros duplos em todos os recetores sensíveis, não só dos equipamentos 
públicos ou privados de uso coletivo, como nas habitações ou outros edifícios localizados. 
O programa previsto no EIA de isolamento das fachadas dos edifícios mais expostos, a executar no 2º ano 
de funcionamento, após avaliação no Plano de Monitorização para o Ambiente Sonoro, deve ver o tempo 
na sua aplicação encurtado. 
Aliás, consideramos necessário um levantamento prévio e exaustivo do edificado na zona sensível e a 
monitorização do mesmo, nomeadamente em termos de valorização patrimonial, sendo previamente 
definidas medidas compensatórias. 
Deverá ser ainda incrementado, no âmbito da saúde pública, programas de acompanhamento e 
monotorização dos efeitos do ruído na população mais exposta. É fundamental que as pessoas tenham 
direito à informação objetiva e segura. Aliás, e para dissipar dúvidas deve também ser implementado um 
plano continuado de monitorização da qualidade do ar. 
A eventual implementação de cortinas arbóreas, como barreira acústica, na estratégia de mitigação do 
ruído ou mesmo, do ponto de vista da paisagem, deve ser apreciada. 
Ainda no que ao ruído diz respeito, registamos que o Regulamento Geral proíbe a aterragem e descolagem 
de aeronaves entre as 0 e as 6 horas. É este registo que pretendemos seja acautelado, sem exceções. 
Na parte do território que pode ver a expansão urbanística comprometida, exigimos medidas 
compensatórias inequívocas a implementar na União de Freguesias em apreço. Devem concorrer para 
esta compensação, que potencie novas dinâmicas concelhias, o indispensável financiamento do promotor, 
que não dispensamos, do Estado e, quando se justifique, a cooperação do Município. Concretamente 
devem ser realizados, pelo menos, os seguintes investimentos: 
No plano da segurança, 
- Para além do novo quartel da GNR, na Moita, uma nova esquadra da PSP, na Baixa da Banheira; 
- Reforço de meios e de equipamentos do corpo de bombeiros da Moita; 
Nos planos social e educativo, 
- No âmbito do alargamento da rede de equipamentos sociais assegurar a discriminação positiva do 
território da União de Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
- Construção de uma nova Escola Secundária, na Baixa da Banheira, com oferta educativa 
profissionalizante que responda à procura no distrito 
No plano do ordenamento do território, 
- Eliminar ´barreiras´ existentes com a passagem da ferrovia, entre as zonas norte e sul da Baixa da 
Banheira, com soluções subterrâneas/ desniveladas inferiores, e construção de espaços de lazer à 
superfície; 
No plano das acessibilidades, e para além das necessidades que vierem a ser identificadas na estratégia 
de mobilidade a implementar na Península de Setúbal e em particular no Arco Ribeirinho Sul, 
- a nova ligação do Barreiro ao Montijo, terá, necessariamente de contar com um nó de acesso no concelho 
da Moita 
- construir a Circular Regional Externa da Moita 
- trazer ao concelho da Moita o Metro de Superfície. 
Assim, 
- o Partido Socialista pretende que o concelho da Moita também ganhe com este investimento e afirma 
que a defesa das populações, no que eventualmente seja necessário acautelar, deve ser inequivocamente 
salvaguardado, sem transigências, através da adoção das medidas mitigadoras dos impactes identificados 
e de medidas compensatórias que, com justiça, potenciem o desenvolvimento do Concelho; 
16 de setembro de 2019» 
 
Tomou a palavra Luís Morgado do BE 
“Ao ouvir a longa intervenção da senhora Eurídice, que em quase 20 minutos pretendeu convencer esta 
Assembleia dos benefícios para a região e o país com a opção aeroportuária de instalar na BA6/Montijo 
um aeroporto, cujo conteúdo, estilo entusiástico e até impetuoso, quase a impor-nos uma inevitabilidade, 
fez-me lembrar um diálogo que aconteceu há mais de 2 mil anos: 
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«Até quando Catalina, abusarás da nossa paciência, até quando zombarás de nós? Nem o facto de aqui 
sermos todos eleitos tal como tu, consegue perturbar-te. Como seria bom se nos poupasses de vez ás tuas 
“catalinárias”!” disse então Marcos Túlio Cícero no Senado da República Romana. 
Para não dizer catalinárias, termo que então entrou em uso - recordo que logo que esta ideia surgiu, neste 
órgão afirmei que tendo em conta a situação financeira do país ensombrada pela divida, admitia a 
contragosto vir a apoiar a opção BA6, uma vez que a fundamentavam com a existência de uma pista e 
infraestruturas rapidamente adaptáveis, onde tudo ficaria por uma pechincha. 
Acontece que não será assim, do que lá está nada servirá, nem sequer a pista. Tudo aquilo é para 
desmantelar. 
Ficando-se assim perante uma opção que não sendo pechincha, reincide na litoralização do país. 
Portugal apenas com uma média de 218 Km de largura e a padecer de graves assimetrias regionais, onde 
2/3 da população habita a menos de 80 Km do oceano, esta opção aeroportuária, persiste numa visão 
errada de ordenamento territorial, além de ir escusadamente atravancar o estuário do Tejo, trazendo 
incómodos e riscos para as populações, nomeadamente da B. da Banheira, como ainda afeta uma 
importante reserva natural. 
Esta opção não só errada, é ridícula, pois trata-se de uma decisão antecipada a todos os estudos, quando 
os quais e só eles a deveriam sustentar. Tratando-se assim de um processo demasiado óbvio, não ao 
serviço da região e do país, mas dirigido em exclusivo aos interesses da VINCI Airports. 
Esta opção é tão ridícula que os estudos de impacto agora em apreciação, até aconselham à 
deslocalização do Parque da Zona Ribeirinha da Baixa da Banheira, e até a que se cortem os mastros das 
embarcações tradicionais. 
Não se riam! isto está lá escrito e tem de ser levado a sério, tão a sério que é caso para propor à senhora 
Eurídice, que no seu relambório reivindicativo das mitigações que há pouco aqui expôs, inclua uma 
“cobertura de Cristal” em todo o Parque da Zona Ribeirinha da Baixa da Banheira, evitando a sua 
deslocalização, garantindo à população alguma comodidade e proteção sonora, para assim terem o prazer 
de verem os aviõesinhos a passar. 
Sinceramente, considero que o Estudo de Impacto Ambiental agora em discussão e a longa 
fundamentação aqui exposta pelo PS em defesa de um aeroporto na BA6, não é para levar a sério. 
Pessoalmente ainda não acredito que tal aborto se venha a concretizar.” 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“O grupo municipal Merecemos Mais sempre disse que só se iria pronunciar a respeito deste assunto após 
a saída do Estudo de Impacto Ambiental. Algumas vezes fomos pressionados para o fazer, mas sempre 
dissemos que só o faríamos no momento próprio. Lemos com atenção o resumo técnico e, no nosso 
entender, o balanço ambiental é negativo. Somos a favor do desenvolvimento económico e do 
investimento no distrito, como sempre temos defendido, mas não podemos esquecer que primeiro estão 
as pessoas. Comecemos pelo aspeto do ruído. As populações, sobretudo na freguesia da Baixa da 
Banheira, serão altamente prejudicadas pois os aviões passarão a muito baixa altitude. É prometido pelo 
governo que o ruído irá ser minimizado com a colocação de vidros duplos, mas não acreditamos que essas 
medidas sejam aplicadas. Seguidamente analisemos a questão da segurança. Sendo a localização da BA6 
uma zona onde existem imensas aves, é fácil compreender que o risco de um bird strike é elevadíssimo. 
Nunca apoiaremos pôr a segurança das pessoas em causa. Assistimos a vários debates organizados no 
nosso concelho e nunca ouvimos nenhum piloto dizer que as decolagens e as aterragens eram seguras, 
tendo em conta os modelos dos aviões que irão operar assim como as características da pista. Ora se os 
próprios pilotos não consideram seguro, só temos que confiar nas suas opiniões. Apoiamos o Projeto Moita 
Património do Tejo, o que colide com a construção deste aeroporto. Se a construção do aeroporto for para 
a frente a população do nosso concelho que se desloca diariamente para Lisboa, para trabalhar, será 
altamente prejudicada com o aumento de trânsito e para nós as pessoas estão em primeiro lugar. A opção 
por Portela+1, na nossa opinião, não é solução, atendendo à previsão de aumento do tráfego 
aeroportuário. Também não acreditamos que a construção do aeroporto, nestes moldes, vá gerar emprego 
para as pessoas do nosso concelho. A construção de um aeroporto no campo de tiro de Alcochete, de 
forma faseada, será a melhor opção. Por fim, e sobretudo para aqueles que votaram em nós, informamos 
que, contrariamente ao que o PS referiu, não estamos desnorteados e a nossa opinião é contra esta 
construção porque para nós em primeiro lugar estão as pessoas.” 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e dois votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN; nove votos contra do PS (em cujo texto 
inicialmente transcrito consta a alteração aceite). 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do PS proferida por João Palma 
“A realidade do esgotamento da capacidade aeroportuária na cidade de Lisboa é hoje indisputável. Em 
face do aumento de tráfego aeroportuário que se verificou nos últimos anos, o Aeroporto Humberto 
Delgado não é hoje capaz de dar resposta à procura. A situação atual é prejudicial ao crescimento 
económico do país, pelo que se impõe a necessidade de lhe dar uma resposta adequada. E para o PS 
Moita, a solução a adotar tem de cumprir três requisitos essenciais: a urgência, as condições económico-
financeiras e a minimização e compensação dos impactes. Só uma solução que cumpra estes três 
requisitos defende efetivamente o interesse público. 
Face à urgência de encontrar uma resposta para a saturação do Aeroporto Humberto Delgado, a opção 
pela construção de um aeroporto complementar é a única que permite cumprir este requisito, dado que a 
construção de um aeroporto único demoraria mais de uma década a concluir, com enormes prejuízos para 
o país. Essa não é uma solução realista. Assim, e tendo sido estudadas várias hipóteses para a construção 
de um aeroporto complementar, a BA6 Montijo apresenta-se como a única hipótese viável, porque é a 
única compatível com o Aeroporto Humberto Delgado. 
A construção do aeroporto complementar na BA6 Montijo é também a única que se apresenta como 
financeiramente comportável. A construção de um aeroporto único teria um custo que o país não tem 
neste momento condições para suportar. Para além do custo da infraestrutura aeroportuária, a opção pelo 
Campo de Tiro de Alcochete implicaria sempre a construção de um conjunto significativo de 
acessibilidades, sem as quais o aeroporto não teria viabilidade económica, dada a distância dessa 
localização a Lisboa. Pelos elevados custos com acessibilidades e ainda com a sua desmilitarização 
também não existem condições económicas e financeiras para a construção inicial de um aeroporto no 
Campo de Tiro de Alcochete. 
Para o PS Moita não basta, porém, que a solução adotada seja exequível em tempo útil para dar resposta 
às necessidades do país e adequada às condições económico-financeiras. O desenvolvimento não se pode 
fazer a qualquer custo. É decisivo pois que esta opção não comporte impactes negativos que sejam 
irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. E a avaliação do Estudo de Impacte Ambiental é de que 
a construção do aeroporto na BA6 do Montijo cumpre esta imprescindível condição. Assim, é uma exigência 
do PS Moita a adoção de medidas minimizadoras dos impactes negativos identificados e de medidas 
compensatórias que contribuam para garantir que o concelho da Moita é valorizado, como todas aquelas 
que expusemos durante a discussão do tema, nesta reunião de Assembleia Municipal. Esta é a posição 
que efetivamente defende as populações e acautela os interesses do nosso Concelho e não a posição 
irredutível da CDU, que sendo contra, se tem mostrado indisponível para reivindicar as medidas que 
efetivamente fariam a diferença na vida das pessoas. 
Para o PS Moita a construção do aeroporto na BA6 do Montijo tem todas as condições para ser um motor 
de desenvolvimento para a região e em particular para o concelho da Moita, e a construção de um novo 
aeroporto na Península de Setúbal abre uma janela de oportunidade que, aliada a uma estratégia de 
desenvolvimento, nos pode fazer sair do ciclo de estagnação económica em que vivemos há demasiado 
tempo. Para o Partido Socialista não aproveitar a construção de uma infraestrutura com estas 
caraterísticas para atrair para o concelho da Moita a inovação e o investimento que este necessita para 
finalmente se desenvolver seria um enorme erro. O concelho da Moita tem um imenso potencial de 
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crescimento, e aproveitar as oportunidades deste projeto é dar um passo decisivo para cumprir esse 
potencial. 
16 de setembro de 2019” 
 
Declaração de Voto do BE proferida por António Chora 
“O BE ao ter votado favoravelmente esta tomada de posição da Assembleia Municipal da Moita, contra a 
transformação da Base Aérea nº 6 do Montijo em Aeroporto Civil, quer reafirmar que estamos contra esta 
opção, uma vez que estamos perante um processo cuja decisão é tomada sem que exista uma Avaliação 
Ambiental Estratégica, existindo assim falta de transparência em todo este processo. 
Queremos também salientar que, perante o Estudo de Impacte Ambiental, cuja discussão pública está em 
curso, existem ainda muitas questões pouco esclarecidas, face às agressões irreversíveis na saúde dos 
habitantes do concelho em geral, com forte incidência nos da União de Freguesias da Baixa da Banheira 
e Vale da Amoreira, e no ecossistema da Reserva do Estuário do Tejo, que constitui um habitat de 
referência para a avifauna ali existente e pela sua importante bio diversidade. 
É também de salientar que neste estudo não está salvaguardada a defesa do património natural e cultural, 
desta zona ribeirinha do Tejo. 
Tomamos este sentido de voto porque estamos conscientes que existem outras alternativas que 
constituem uma solução para esta situação, sem por em causa o desenvolvimento e a qualidade de vida 
do território onde está inserido o Concelho da Moita. 
Moita, 16 de setembro de 2019 
Os Eleitos pelo Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Declaração de Voto de Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira 
 
Declaração de Voto de João Faim da CDU 
 
Declaração de Voto da CDU proferida por João Lobo, Presidente da Assembleia Municipal 
“A bancada da CDU vota a favor do Parecer da Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, 
Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, Urbanismo e Habitação da Assembleia Municipal da 
Moita sobre o Estudo de Impacte Ambiental – Aeroporto na Base Aérea no 6 do Montijo, porque nele estão 
contidos alguns dos temas que nos motivam desacordo de princípio com esta opção política do anterior 
Governo PSD/CDS e seguida pelo atual Governo PS. 
O meritório esforço feito para chegar a uma posição de consenso, e em dois momentos assinado por todos 
os membros presentes nas reuniões desta comissão, merece o nosso aplauso.  
Relembrando também que há mais de um ano foi também desta comissão que saiu a proposta para a 
realização de um debate sobre o projeto que a ANA Aeroportos pretende instalar na BA6 do Montijo, a CDU 
saúda o trabalho realizado por esta Assembleia para o esclarecimento dos órgãos municipais e da 
população, que merecia um conjunto de respostas tanto da ANA Aeroportos como do Governo que não 
existiram. 
Não deixamos também de notar que o facto de o primeiro Estudo de Impacto Ambiental ter sido “retirado” 
para não ser recusado, por não conseguir as condições mínimas para ser apresentado a discussão pública, 
constituiu mais uma prova da leviandade e secretismo com que esta discussão estratégica para o futuro 
do País, e em particular para a região em que o Concelho da Moita se insere, tem sido conduzida pela ANA 
e pelo Governo PS. 
Aqui chegados, e analisada a segunda versão do Estudo de Impacto Ambiental, agora em discussão 
pública, e apesar da superficialidade com que algumas matérias relevantes para a vida das comunidades 
locais foi abordada, confirmam-se os maiores receios desde sempre afirmados pelas forças politicas que 
constituem a CDU. A transformação da Base Aérea nº 6 do Montijo em Aeroporto Complementar ao 
Aeroporto Humberto Delgado, não só não resolve os problemas com que esta estrutura se debate, no 
presente e a médio e longo prazo, como acrescenta estes mesmos problemas à população e aos 
ecossistemas naturais da Margem Sul do Tejo. 
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As medidas de mitigação propostas para as zonas mais atingidas pelo ruído demonstram que este 
empreendimento representa uma diminuição acentuada da qualidade de vida da população da Baixa da 
Banheira e do Vale da Amoreira, e também do Lavradio no Concelho do Barreiro, indo ao ridículo de propor 
a substituição do Parque José Afonso, propor a substituição de zonas de nidificação de aves, mas deixando 
no cone de aterragem dezenas de milhares de pessoas que serão obrigadas a conviver com a constante 
passagem de aviões a baixa altitude, com impactos diretos na sua saúde e na sua segurança. 
Assim, a CDU reforça mais uma vez a necessidade de se abandonar este projeto prejudicial aos interesses 
nacionais, aos interesses das populações dos concelhos da Margem Sul do Tejo e aos interesses dos 
ecossistemas do estuário do Tejo, um património único que só por si merece toda a proteção do Estado, 
mas que em tempos de alterações climáticas importa ainda mais preservar como barreira natural a alguns 
dos impactos esperados.  
Assim, o Grupo Municipal da Coligação Democrática Unitária apresenta como caderno reivindicativo de 
mitigação aos impactos da transformação da BA6 no Montijo num Aeroporto Civil a única solução estudada 
com capacidade para resolver a necessidade de desenvolvimento da capacidade aeroportuária da Região 
de Lisboa, a única solução estudada que permite um desenvolvimento estruturado da Área Metropolitana 
de Lisboa, minimizando impactos sobre população e sobre ecossistemas naturais, uma solução que até 
agora ninguém foi capaz de demonstrar que não é a mais acertada: a construção por fases do Novo 
Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete e a Terceira Travessia do Tejo entre o Barreiro e Lisboa, 
tal como está estudado há mais de 10 anos pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 1º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata em minuta a votação. 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta e um votos a favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, 
um do PAN. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram vinte e três horas e quarenta minutos do 
dia dezasseis de setembro de dois mil e dezanove. 
 
 

O Presidente 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 

O 2º Secretário 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em duas cassetes, uma de 
noventa minutos e outra de sessenta minutos, que fazem parte integrante da mesma. Todavia, a gravação 
ficou totalmente inaudível pelo que a ata apenas contem as intervenções fornecidas à posteriori. 


