
Grupo Parlamentar

Exmo Senhor Presidente da Comissão de
Comissão de Economia, Inovação, Obras
Públicas e Habitação

S. Bento, 29 de junho de 2022

Assunto: Audição do Ministro da Habitação e das Infraestruturas, Pedro Nuno santos

Na tarde de quarta-feira, dia 29 de junho, vários órgãos de comunicação social

noticiaram que o Governo teria decidido avançar com a construção do novo aeroporto na

Base Aérea n.º 6 do Montijo. A mesma garantia foi dada pela Câmara Municipal do

Montijo na sua página de Facebook, supostamente na sequência de uma reunião

realizada esta quarta-feira entre Nuno Canta e o ministro das Infra-estruturas, Pedro

Nuno Santos.

A autarquia avança ainda que “da reunião ficou o compromisso do Governo em avançar

com o novo aeroporto do Montijo, resolvendo as questões ecológicas, legais e

económicas, para responder imediatamente ao problema da incapacidade aeroportuária

de Lisboa. Ficou claro no decorrer da reunião, ser objectivo do Governo, depois de novos

estudos, iniciar as obras do aeroporto do Montijo no próximo ano”.

Esta informação é inusitada, sobretudo tendo em conta que está em curso a Avaliação

Ambiental Estratégica que contempla três opções de localização, uma das quais no

Campo de Tiro de Alcochete — e que não são conhecidas quaisquer alterações nas

posições das autarquias com direito de veto neste projeto.

Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o Grupo Parlamentar do

Bloco de Esquerda requer a audição do Ministro das Infraestruturas e da Habitação,

Pedro Nuno Santos, sobre as notícias e a garantia dada pelo Presidente da Câmara do

Montijo relativamente à construção no novo aeroporto no Montijo, em contramão com o

compromisso do Governo de realizar uma Avaliação Ambiental Estratégica.
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A Deputada do Bloco de Esquerda,

Joana Mortágua
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