
 

Assembleia Municipal 

RECOMENDAÇÃO 

Instalação de Aeroporto low cost na BA1 

O Governo encomendou um estudo para avaliar a possibilidade da instalação da base de 

uma ou mais companhias aéreas de baixo custo (low cost), numa das bases aéreas de Sintra, 

Alverca ou Montijo, com a decisão prevista para finais de 2012.  

Considerando que  

Pela localização da BA1 (Sintra), a rota de aterragens e levantamentos, implicará a 

passagem dos aviões a baixa altitude, por cima de zonas densamente habitadas ou áreas de 

paisagem natural e classificada, com consequências em termos de segurança, de ruído e de 

impacto ambiental para várias freguesias, nomeadamente Algueirão / Mem Martins, Rio de 

Mouro, Santa Maria e S. Miguel, S. Martinho, S. Pedro ou Pêro Pinheiro; 

A análise dos impactos na economia local gerados pela instalação do aeroporto na BA1 têm 

de ser analisados tendo também em conta o aumento da pressão de tráfego aéreo junto do 

Parque Natural de Sintra Cascais e da zona Classificada pela UNESCO como Paisagem 

Natural e Cultural da Humanidade; 

Uma decisão deste tipo, não pode ser tomada sem ouvir as populações locais, já que será 

sobre elas que se farão sentir os efeitos mais negativos de tal situação, com a consequente 

perda de qualidade de vida, do direito ao descanso e à saúde. A tudo isto deve, ainda 



acrescentar-se a desvalorização das suas casas e propriedades, bem como os estragos 

decorrentes das vibrações que não deixarão de se fazer sentir; 

Existem já várias manifestações de preocupação com os impactos negativos associados a 

este equipamento, nomeadamente das populações que habitam mais perto da BA1 e da 

Assembleia de Freguesia de Algueirão Mem Martins;  

A Assembleia Municipal de Sintra, reunida a 23 de Fevereiro de 2012, por proposta 

do Bloco de Esquerda, delibera recomendar à Câmara Municipal de Sintra que crie 

condições para auscultação da população, das freguesias directamente afectadas, por 

organizações ambientais e de defesa do património e demais interessados, de modo a 

que o processo de tomada de decisão para uma eventual instalação do referido 

aeroporto na BA1 seja o mais amplamente participado;  

 

Se aprovada, esta moção deverá ser enviada à Câmara Municipal de Sintra, ao Sr. Ministro 

dos Transportes, ao Sr. Primeiro Ministro, aos partidos com representação na Assembleia 

da República e às Assembleias de Freguesia de Algueirão / Mem Martins, Rio de Mouro, 

Santa Maria e S. Miguel, S. Martinho, S. Pedro ou Pêro Pinheiro.  

 

 

Os eleitos do Bloco de Esquerda 

João Silva  

Miguel Morais  

 


