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Através de ofício com a referência “S045412-201907-DAIA.DAP_DAIA.DAPP.00120.2019”, a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) vem solicitar à Câmara Municipal de Alcochete (CMA) a emissão de parecer específico sobre o projeto 
em referência, nos termos do n.º 11 do artigo 14.ª do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 
 
O projeto em análise tem uma reduzida incidência direta no território do Município de Alcochete, já que 
apenas as vias de acesso ao aeroporto, serão parcialmente executadas no território do município. 
Todavia, o seu impacto indireto no município será extremamente significativo, nomeadamente nos 
aglomerados urbanos do Samouco, São Francisco e Alcochete. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) refere que as áreas urbanas previstas nos Planos Diretores 
Municipais (PDM) são suficientes para albergar o aumento populacional previsto, todavia, não valoriza 
o efeito de aceleração induzido pelo projeto no processo de urbanização nem o impacto que isso terá 
no prematuro esgotamento da capacidade dos equipamentos e serviços existentes, bem como na 
mobilidade. 
 
Os impactes mais significativos no município de Alcochete, no âmbito do ordenamento do território e 
urbanismo, resultarão do aumento da pressão urbanística nas áreas da habitação e das atividades 
económicas. O crescimento expectável nessas áreas terá reflexo significativo nas débeis condições de 
mobilidade e de acessibilidade atuais. Assim, sem prejuízo de outras medidas complementares a 
promover no momento próprio, impõe-se que o projeto inclua, desde já, adequadas soluções de ligação 
da rede viária municipal às vias de acesso ao aeroporto. 
 
No que se refere à mobilidade e às acessibilidades, o projeto enferma, no nosso entender das seguintes 
incorreções e omissões: 
 

1- O projeto exclui a execução da uma via exterior ao perímetro urbano da Vila do Samouco, 
embora esta conste do respetivo estudo prévio. Em alternativa, prevê a ligação de um dos 
principais acessos ao aeroporto (rotunda R2) a um arruamento que, para além de estar inserido 
na área urbana consolidada da vila, tem um perfil claramente inadequado ao tráfego previsível; 

  
2- A “Solução Base” não inclui o restabelecimento de uma via pública existente que é eliminada 

por colidir com o traçado do “Ramo A” do “Nó da A12”. Esse restabelecimento é essencial ao 
acesso a vários terrenos e respetivas edificações; 

 
3- O projeto prevê a construção do “Restabelecimento 3” para substituir uma via de “serventia” 

em terrenos privados, cuja execução, com as características apresentadas, promoverá o uso 
público e aumentará a pressão sobre os terrenos integrantes da RAN, em que aquele se insere; 
 

4- O projeto não promove a articulação da ciclovia prevista para ligação do aeroporto ao Cais do 
Seixalinho com a ciclovia que ligará Alcochete ao Samouco, prevista no PEDU da AML; 
 

5- O projeto não estabelece com clareza como será feita a articulação entre as ligações em 
transporte público (TP) afetas ao aeroporto e a rede local de TP e é omisso quanto ao 
estabelecimento de vias reservadas a TP, bem como à sua ligação a outras vias reservadas 
previstas, como a que é reivindicada pela CMA na ligação entre Alcochete e Samouco. 
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Em suma, e no que diz respeito às acessibilidades ao Aeroporto do Montijo, requer-se a introdução das 
seguintes alterações ao projeto: 
 

1- No conjunto de obras a realizar no âmbito do projeto, deve ser incluída a construção de uma 
via exterior ao perímetro urbano da Vila do Samouco, como previsto no estudo prévio do 
projeto, por forma a evitar o inaceitável atravessamento do espaço consolidado da vila por 
veículos com origem ou destino no aeroporto, com todos os efeito negativos que daí 
resultariam para a qualidade de vida dos residentes, nomeadamente em termos de ruído, 
qualidade do ar e segurança rodoviária. Esta via deve ter origem na EM 501 (“Restabelecimento 
2”) e terminar na “Rotunda R1”. A sua inserção no “Restabelecimento 2”, tal como previsto no 
estudo prévio, deve ser feita através de uma passagem superior, por forma a não constituir 
fator de congestionamento no acesso ao “Nó de Ligação Montijo-Alcochete”; (ver figura 1) 

 
2- Caso seja escolhida a “Solução Base”, o projeto deve incluir a construção do restabelecimento 

da via pública existente que será eliminada com a construção do “Ramo A” do “Nó da A12”. As 
interseções entre este restabelecimento, o “Restabelecimento 7A” e a ex-EN119, serão 
coincidentes e deverão ser resolvidas com a construção de uma rotunda que substituirá o 
entroncamento previsto; (ver figura 2) 
 

3- Deve ser reformulado o traçado do “Restabelecimento 3” e eventualmente eliminada da “PS3”, 
especialmente se for escolhida a “Solução Base”. No território de Alcochete, o caminho 
existente não é um caminho público, mas uma “serventia” constituída sobre terrenos privados 
e sem continuidade. Uma eventual ligação ao “Caminho Municipal 1004 (já no município do 
Montijo) proporcionaria o atravessamento por tráfego rodoviário, hoje inexistente, de uma 
área agrícola cujos terrenos estão incluídos em RAN, pondo em risco a sua integridade; 

 
4- Deve ser incluída no projeto da rede local a restabelecer (“Restabelecimento 2” e via referida 

no ponto 1) uma ciclovia que se articule com a prevista para ligação do aeroporto ao cais do 
Seixalinho (na “Rotunda R1”) e assegure a sua futura continuidade ao longo da EM 501, até 
Alcochete; 
 

5- Deve ser incluída no projeto do “Restabelecimento 2” uma via reservada a transportes públicos 
que possa dar continuidade à prevista pela CMA ao longo da EM 501 (ligação Alcochete-
Samouco), e que seja articulada com as ligações ao aeroporto, ao Cais do Seixalinho e à Ponte 
Vasco da Gama; 
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No que diz respeito aos impactes introduzidos no processo de urbanização e consequente esgotamento 
prematuro da capacidade dos equipamentos e serviços existentes, a CMA condiciona o seu parecer à 
persecução dos seguintes objetivos:   
 
ALTERAÇÕES NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 
 
Verifica-se a necessidade de selar as captações existentes na freguesia do Samouco do Município de 
Alcochete. Esta obrigatoriedade resulta da interdição da atividade de transporte de combustíveis nas 
áreas que constituem os perímetros de proteção destas captações de água para consumo humano. 
 
O sistema de abastecimento ao Samouco, é constituído por duas captações e um reservatório elevado. 
As captações CBR2 e FR2 estão em serviço desde 2002 e 2010 respetivamente e não apresentam 
quaisquer níveis de contaminação ou deterioração da qualidade da água para consumo, não se prevendo 
nos próximos anos a sua desativação e substituição. 
 
Ao se prever a selagem destas captações, a origem da água para consumo humano a esta povoação terá 
que ser objeto de um estudo hidráulico. De referir que todas as obras necessárias deverão ser executadas 
antes da selagem das duas captações, não sendo possível desativar de forma faseada. 
 
Assim, de modo a ultrapassar este constrangimento e ser garantido o abastecimento de água às 
populações, deverá ser previsto: 
 
 

1. Novo polo de captação e ligação ao reservatório do Samouco: 
 
 Construção de duas captações em locais a definir de modo a que os perímetros de proteção não 

conflituem com as estruturas existentes e a construir; 
 Construção de condutas elevatórias até ao espaço do reservatório existente; 

 
 Construção de duas células apoiadas para constituírem reserva à população do Samouco; 

 
 
 

CONSTRUÇÃO DE UM OLEODUTO 

A construção de um oleoduto para abastecimento do novo aeroporto do Montijo constitui uma mais valia 
para o projeto, dado que o mesmo se mostra omisso neste aspeto. 

A previsão sobre a possibilidade de circulação de 50 veículos automóveis, diariamente e em direção a esta 
nova estrutura aeroportuária, constitui um perigo eminente para toda a população do concelho e 
concelhos limítrofes. 

Desta forma, a construção de um oleoduto ou de outra solução similar a definir posteriormente, 
consubstanciará a solução razoável para minimizar este facto, salvaguardando a segurança de toda a 
população quer residente quer visitante. 
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REFORÇO DOS MEIOS DE SAÚDE 
 
Considerando o normal crescimento da população e tendo em conta que a unidade hospitalar mais 
próxima se situa no Barreiro, entendemos que devem ser reforçados, quer tecnicamente quer no capítulo 
dos recursos humanos, os Centros de Saúde de Samouco e Alcochete. Pelo mesmo motivo, entendemos 
ser necessário proceder à reativação de todas as valências retiradas do Hospital do Montijo, com o 
respetivo reforço das equipas médicas e de enfermagem. 
Considera-se, também, muito importante, a construção de um novo Centro Hospitalar 
Alcochete/Montijo. 
 
REFORÇO DOS MEIOS DE SEGURANÇA (GNR) 
 
Considerando o normal crescimento da população e tendo em conta a necessidade premente de se 
garantir a segurança às populações e visitantes, entendemos que deve ser reforçado, quer tecnicamente 
quer no capítulo dos recursos humanos, o Posto da GNR de Alcochete.      
 
REFORÇO DOS MEIOS DE SOCORRO (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ALCOCHETE) 
 
Pelos motivos acima expostos, entendemos que deve ser reforçada a Corporação de Bombeiros de maior 
capacidade de meios físicos e humanos para uma resposta eficaz a esse previsível aumento tanto de 
tráfego como da população. 
 
REFORÇO DOS MEIOS DE EDUCAÇÃO – REQUALIFICAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO PARQUE ESCOLAR 
 
Entendemos que existe necessidade de proporcionar uma resposta educativa altamente qualificada a 
todas as crianças e jovens que possam fazer crescer o número de alunos, já por si elevado nos atuais 
estabelecimentos de ensino. 
É de fundamental importância e necessidade, a construção de um novo Centro Escolar que albergue desde 
o Jardim de Infância até ao Ensino Secundário. 
 
REFORÇO DOS MEIOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE 
 
Considerando a nova realidade populacional, é prioritário reforçar os meios de transportes terrestres e 
eventualmente, o fluvial. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Após a análise efetuada, consideramos que o projeto do Aeroporto do Montijo e respetivos acessos se 
apresenta, na generalidade, adequado, salvaguardando que devem ser assegurados os pressupostos 
acima referenciados, bem como os inerentes à segurança aeronáutica e ao estudo de Impacte Ambiental 
em apreço, com especial atenção nas questões relativas às rotas migratórias das aves. Todavia, em face 
das incorreções e omissões que identificámos, e sem prejuízo da exigência das medidas de compensação 
já reivindicadas em sede própria, a Câmara Municipal de Alcochete emite parecer favorável 
condicionado à introdução das correções relativas às questões acima referenciadas.   
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