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NOVO AEROPORTO NO MONTIJO 

UM AEROPORTO COM VISTA  
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Uma grande oportunidade de desenvolvimento regional 
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PORQUE UM NOVO AEROPORTO? 

A necessidade de urn novo aeroporto 

tern a ver corn o facto de 0 Aeroporto 

Humberto Delgado, em Lisboa, operar 

corn niveis elevados de saturação, 

uma situação que lirnita 0 crescimento 

UM AEROPORTO DE NOVA GERAcAO 

0 novo aeroporto no Montijo coloca em 

prirneiro lugar o conforto dos passageiros, 

de forma a proporcionar uma experiência 

inovadora e de Oltima geraçao. E urn projeto 

moderno, sustentável e ecologicarnente 

UM AEROPORTO BEM LOCALIZADO 

o local escolhido é o que melhor promove 

Os objetivos de desenvolvimento regional 

equilibrado da Area Metropolitana de 

Lisboa, garantindo, alérn disso, excelentes 

condicOes de ligacao e transportes. 

do tráfego. 	 eficiente. 

A meihor solução 
MAIS RAPIDO 

A adaptaçao das condiçoes da Base Aérea Militar do Montijo 

e a solucao mais rápida e eficaz, uma vez que aproveita uma 

infraestrutura aeroportuária que ja existe, deixando de ser 

necessário construir urn aeroporto de raiz, que implicaria urn 

tempo de construçao muito maior. 

MAIS ATRATIVO PARA COMPANHIAS AEREAS 

Urn dos fatores que torna a localizacão do novo aeroporto 

bastante vantajosa para as companhias aéreas é o facto de 

perrnitir que estas usufruarn de taxas mais cornpetitivas nurn 

aeroporto corn excelentes condiçOes operacionais e de 

acessibilidades, muito prôximo de Lisboa. 

MAIS ATRATIVO PARA PASSAGEIROS 

Urn aeroporto complementar no Montijo e a soluçao mais 

atrativa para os passageiros. Por urn lado, porque fica 

apenas a cerca de 20-30 minutos do centro de Lisboa, quer 

por acesso rodoviário, quer por ligaçao fluvial Cais do 

Seixalinho - Cais do Sodré. 

Por outro lado, porter a cidade de Lisboa a vista, 

acrescentando a chegada uma dirnensâo paisagistica 

espetacular, garantindo, assirn, uma rnelhor experiência de 

viagern aos passageiros. 

SEM CUSTOS PARA OS CONTRIBUINTES 

Esta é a solucao corn rnenos custos envolvidos uma vez que faz 

O aproveitamento de uma infraestrutura já existente, norneada-

rnente da pista, que apenas necessita de ser remodelada e 

aurnentada, aproveitando estruturas de ligacao e transportes que 

também elas já existem. 

o investimento necessário, ainda assim de centenas de rnilhöes 

de euros, provém exclusivarnente da ANA Aeroportos de Portugal 

e das taxas aeroportuárias, não tendo encargos para o Estado, o 

que deixa os contribuintes de fora das fontes de financiamento do 

projeto. 



MAIS EMPREGO 

Urn dos maiores e mais positivos impactes da implantacao do 

novo aeroporto no Montijo e ao nivel socioeconômico. De 

acordo corn estimativas já realizadas espera-se a criacao de 

cerca de 10000 novos postos de trabalho qualificados. A 

estes, somarn-se Os empregos indiretos relacionados corn a 

atividade aeroportuária ou induzidos na econornia da regiao 

envolvente, bern como Os que serão criados por empresas 

que venham a instalar-se na região. 

MAIS ECONOMIA 

Para além da criaçao de rnilhares de postos de trabalho, o novo 

aeroporto, que será financiado pela ANA Aeroportos de Portugal 

e pelas taxas aeroportuarias, contribuirá para aumentar a 

competitividade das empresas sediadas na sua zona de 

influência. Este é urn projeto que conta ainda corn a construcao 

de novas vias rodoviárias, que contribuirão para a diriamizacao 

de toda a regiao. 

MobiIidad e acessibilidades 
MAIS MOBILIDADE 

Os acessos ao novo aeroporto, e a toda a area envolvente, irão alterar de forma positiva a mobilidade da regiao, corn a construcão de 

novas vias rodoviárias e ciclovias, que trarão melhorias acentuadas ao atual traçado viário. 

O futuro acesso ao aeroporto a partir da Al 2 será igualmente uma alternativa mais rápida, mais direta, segura e confortável para os 

habitantes e visitantes do Montijo e de Alcochete, corn a construcao de urn no complementar de ligacao a rede viária local e regional. 

Encontram-se previstos mais de 5 000 lugares de estacionarnento disponibilizados no ano de inauguraçao do aeroporto, e cerca de 

9 000, em 2062. Estes parques servirão passageiros (em estadias de curta e longa duracao), rent-a-car, taxis e autocarros. 

No que diz respeito a rede de transportes que servirá o aeroporto, está garantido o acesso a autocarros e taxis, tendo ainda sido considerado 

urn shuttle de ligacao entre o aeroporto e o Cais do Seixalinho, de modo a garantir a eficiência e atratividade do acesso fluvial. 



Preservação do ambient 
3oluç6es para mitigar impactes 

Qualquer projeto desta dimensao gera impactes que importam miriirnizar e compensar. Tratando-se da conversão de urn 

aeródromo militar já operacional desde o iniclo dos anos 50, prevê-se urn irnpacte ambiental naturaimente menor, se 

comparado corn a construcão de urn aeroporto de raiz rium local sem qualquer atividade aeroportuária preexistente. 

Porque este é urn projeto que elege a defesa ambiental como uma das suas prioridades estratégicas, e proposto e 

assurnido pela ANA Aeroportos de Portugal o desenvolvirnento de urn conjunto de medidas que minimizarn Os impactes 

tornando-os residuals. Entre elas destaca-se a constituicão de uma Comissão Consultiva do Ruido (CCR). E proposto 

urn programa de monitorizaçao dos niveis de ruido, corn o objetivo de identificar os pontos mais sensiveis, e de aplicar 

urn conjunto de medidas para mitigar esses efeitos. 

Entre essas medidas consta urn programa de meihoramento do isolamento das fachadas dos pontos mais sensiveis, 

dos equiparnentos socials mais relevantes, como escolas e centros de saüde, e das habitacOes mais expostas. 

Tambbm nos acessos rodoviários serão tomadas medidas que vão igualmente contribuir para a diminuicao do ruido, 

como é o caso da adocao de pavimentos rnenos ruidosos ou da implementacao de barreiras acüsticas. Como exernplo 

de uma importante medida de compensacao, será beneficiado e rnelhorado o atual Parque Ribeirinho da Moita ou, ern 

alternativa, podera vir a ser criado urn novo parque de lazer e zona verde, corn beneficlo para o Concelho e para a 

populacao al residente. 

Relativamente a preservaçao da avifauna existente, de elevado valor ecologico no território, será adotado, entre outras 

soluçoes, urn Piano de Proteçao e Salvaguarda Dirigido a Fauna Terrestre, assim como medidas de beneficiacao de 

habitats em areas de refógio ou de ahmentaçao de ayes. 

Os habitats mais sensiveis serâo cornpensados através da restauracao de habitats equivalentes. Entre as medidas 

cornpensatOrias destaca-se a recuperação de salinas existentes, algumas delas atualmente degradadas ou abandonadas. 

No total serão reabilitados como area ecologica cerca de 370 hectares, a gerir no longo prazo pela ANA Aeroportos de 

Portugal, em alinhamento corn as práticas recomendadas pelo Instituto da Conservacao da Natureza e da Floresta 

(ICNF), para assegurar a eficácia das medidas. Serão chamadas a colaborar nesse processo de proteçao ambiental as 

organizacOes ecologistas corn atividade na regiâo. 

Estão igualmente previstas medidas que visam a preservaçao dos recursos hidricos, salvaguardando as captacoes de 

água e Os aquIferos subterréneos, grande riqueza da Peninsula de Setübal. 



Sobre 
o projeto de construcao do aeroporto no Montijo integra o piano de expansao da 

capacidade aeroportuária de Lisboa, sendo o proponente a ANA - Aeroportos de 

Portugal SA (ANA SA), de acordo corn o previsto no capitulo Xi - "Novo Aeroporto 

de Lisboa" - do Contrato de Concessâo do Serviço POblico Aeroportuário celebrado 

entre o Estado Portugues e a ANA SA, em 14 de dezembro de 2012. A entidade 

licenciadora deste projeto e o Ministério das lnfraestruturas e da Habitaçao. 

o projeto consolida-se no contexto da assinatura pelo Estado Português e pela 

ANA SA, em 15 de fevereiro de 2017, do Memorando de Entendimento para a 

expansao da capacidade aeroportuária de Lisboa e, mais recentemente, em 

8 de janeiro de 2019, do Acordo Complementar n.° 2 aquele Memorando, que 

consolidou os elementos de carácter econômico-financeiro, técnico e operacional 

para enquadramento do processo de negociaçao tendo em vista o incremento da 

capacidade aeroportuária da região de Lisboa. 

Este foiheto O o contributo voluntário da ANA SA para dar a conhecer o projeto de 

expansão da capacidade aeroportuária as populacoes residentes na area do novo 

aeroporto no Montijo. 



ESTE SERA UM AEROPORTO COM VISTA PARA 0 FUTURO 

Urna grande oportunidade de desenvofvimento regional para a Margem Sul e para a Area 

Metropolitana do Lisboa. Colaboro corn sugestöos o contributos para quo esto seja urn projeto 

colotivo bem-sucedido. 

Encontra-so em curso ate 19 de setembro de 2019 o processo de consulta pOblica do Estudo 

do Impacte Ambiontal, conduzido pela Agência Portuguesa do Ambionte. 

Para mais intormaçöes sobre o projeto e link para a plataforma de consulta pObtica visito 

wwwaeroportomontio.pt  


