
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL Nº 108/IX-2º/2007 
 

 (Aeroporto Internacional de Lisboa) 

 

EU, JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Junho 

de 2007, realizada no dia 28 de Junho de 2007, a Assembleia Municipal de Almada 

aprovou a seguinte Moção/Deliberação: 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

a) Considerando que o Governo alterou a sua posição de considerar como 

encerrado o processo de decisão para a escolha da localização do futuro 

Aeroporto Internacional de Lisboa; 

b) Considerando que o Governo tornou pública a sua decisão de “mandatar o 

LNEC para fazer um relatório que proceda a uma análise técnica comparativa 

entre a Ota e o Campo de Tiro de Alcochete” como localizações para o referido 

Aeroporto Internacional de Lisboa; 

c) Considerando que há toda a vantagem em que a análise técnica comparativa 

que vai ser efectuada entre as diferentes localizações possíveis para o futuro 

Aeroporto Internacional de Lisboa não fique restringida apenas às localizações 

Ota e Campo de Tiro de Alcochete mas que, pelo contrário, seja alargada às 

outras localizações e soluções que têm vindo a ser apontadas por 

especialistas e diferentes sectores da sociedade civil; 

d) Considerando que a Assembleia Municipal de Almada tem que ter uma posição 

activa e não pode nem deve ficar à margem do grande debate que é 

indispensável travar sobre a problemática de um hipotético futuro Aeroporto 

Internacional de Lisboa, face à importância estratégica que tal infra-estrutura 

terá, eventualmente, para o desenvolvimento e a afirmação internacional de 

todos os municípios da área metropolitana de Lisboa; 
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A Assembleia Municipal de Almada, na sua sessão ordinária de 28 de Junho de 

2007, decide: 

1. Reclamar que a análise técnica comparativa de diferentes localizações 

susceptíveis de serem adoptadas para um hipotético futuro Aeroporto 

Internacional de Lisboa não se limite às opções Ota e Campo de Tiro de 

Alcochete, mas que compreenda as diferentes opções que têm vindo a ser 

apontadas por especialistas e diferentes sectores da sociedade civil; 

2. Participar e apelar à participação cidadã num processo de debate alargado na 

Área Metropolitana de Lisboa, com o apoio de especialistas, sobre a 

problemática do futuro Aeroporto Internacional de Lisboa, considerada em 

todas as suas dimensões, como primeiro passo para a indispensável tomada 

de posição da Assembleia Municipal de Almada sobre tão importante tema. 

 

 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM 

ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 

 
Almada, em 29 de Junho de 2007 
 

 

 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

       

      (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


