
Tem dúv idas  quanto  ao
novo  aer opor to  de  L isboa?

Nós  exp l icamos .
Mon���o é um ae�opo��o

pequeno, p�o��só��o e �om
�us�o e�e�ado

A��ed��amos que um Hub A��e��a-
Po��e�a é a opção que me�ho�

de�ende os �n�e�esses na��ona�s

www.huba��e��apo��e�a.�om

Aeroporto do
Montijo

2 Ae�opo��os sepa�ados �om 1 p�s�a �ada
So�ução PRO�ISÓRIA
No�o ae�opo��o ma�s pequeno que o a��ua�
em L�sboa ou Fa�o e apenas pa�a �ôos de
méd�o-�u�so
P�s�a sem o ní�e� a�onse�hado de
se�u�ança
Sem ���ação d��e��a à Po��e�a
A�esso po� Ba��o 13�m � Bus 4�m
1 só a�esso �odo��á��o (P�e �. da Gama)
R�s�o de shu�down em �aso de p�ob�ema em
qua�que� dos ae�opo��os

COMPARAÇÃO TÉCNICA

1 ún��o ae�opo��o �om 4 p�s�as

So�ução DEFINITI�A

P�epa�ado pa�a �ôos de méd�o e �on�o-�u�so

Pa� de p�s�as pa�a�e�as "�ndependen�es" �om

�apa��dade supe��o� a 90 mo�-ho�a

2 p�s�as de �ese��a (1 A��e��a e 1 Po��e�a)

�onexão d��e��a �om p��n��pa� e�xo

�e��o��á��o

Inse��do �en��o �o�ís���o de

Bobade�a/Azambu�a

In�e��ação de ��us�e� ae�onáu���o TAP

En��nee��n� (Po��e�a) - OGMA (A��e��a)

L�sboa

A��e��a

Mon���o

Shu���e
��a�n 12m�n

Ba��o 13�m

Bus 4�m

25% �oos

75% �oos

25% �oos

75% �oos

L�nha do No��e

Hub
Alverca-Portela

L�sboa

50 � Máx�mo Passa�e��os
(M��hões)

66 � Máx�mo Mo��men�os-ho�a
(�apa��dade �on�un�a) 

70 � Máx�mo Passa�e��os
(M��hões)

90 � Máx�mo Mo��men�os-ho�a
(�apa��dade �on�un�a) 

600 He��a�es de á�ea
�o�a� 1600 He��a�es de á�ea

�o�a�

A des�o�a��zação ob���a a �ene�o��a� �om

as �ompanh�as �ow �os� pa�a �ompensa� as

p�o�es �ond�ções e �onsequen�emen�e

a aumen�a� as �axas ae�opo��uá��as na

Po��e�a (Impa��o na a��a�����dade do

�u��smo)

Pesado �us�o de �nsono��za� ed��í��os em

L�sboa-Lou�es e Mo��a-Ba��e��o

COMPARAÇÃO ECONÓMICA

Não �eque� �ene�o��ação de �axas

ae�opo��uá��as po� se� um ún��o ae�opo��o

�us�o e�e����o po� m��hão de passa�e��os

�e��a de 2 �ezes meno�

A��o ap�o�e��amen�o da �n��aes��u�u�a

�odo�e��o��á��a ex�s�en�e

Max�m�zação da �e�e��a �u�ís���a

COMPARAÇÃO AMBIENTAL
Ro�a pe��u�ba�á �50% da á�ea sensí�e� (zona

de a�es de ��ande po��e)

�on�en��ação de �ases po�uen�es no �o�a� de

ma�o� dens�dade popu�a��ona�

Mu��o ma�o� �mpa��o a n��e� de �uído na

popu�ação ao man�e� o ��á�e�o de �on�o-

�u�so na Po��e�a (que �eque� ho�á��o

a�a��ado)

Po��e�a ���a�á �om 75% do ��á�e�o sob�e

zona densamen�e popu�ada

Ro�a �an�en��a� à á�ea sensí�e� (meno�

��s�o de �o��são �om a�es de ��ande po��e)

�on�en��ação de �ases po�uen�es em �o�a�

ma�s a�as�ado da popu�ação e �om �a�o�á�e�

d�spe�são

Lon�o-�u�so des��ado pa�a A��e��a ope�ando

numa �o�a sob�e á�ua �om um �mpa��o mu��o

meno� na popu�ação

Po��e�a ���a��a �om apenas 25% do ��á�e�o

e �om uma �o�a a ma�o� a����ude nas zonas

de dens�dade popu�a��ona� e�e�ada

COMPARAÇÃO DE COMPETITIVIDADE

Fa��a de �apa��dade man�e�á um núme�o

e�e�ado de a��asos e des��os

�onexão ma�í��ma � Bus a�é L�sboa �em um

�mpa��o ne�a���o na �ompe������dade �a�e

aos �on�o��en�es ae�opo��os de Mad��d e

Ba��e�ona.

Pe��en�a�em �eduz�da de a��asos e des��os

L�sboa se�á �ão ou ma�s �ompe�����a que

os �on�o��en�es d��e��os Mad��d e

Ba��e�ona e �onse�u��á man�e� a

�ompe������dade �om Dub��n pe�a a��a�ção

do me��ado dos EUA e �anadá.

COMPARAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

8 anos pa�a a��n��� 50 M��hões de

passa�e��os (�om ba�xa qua��dade de

se���ço)

Ob�as no Mon���o e na Po��e�a �om os

do�s ae�opo��os em �un��onamen�o

(�ons��an��men�os ope�a��ona�s)

Redução do p�azo de �ons��ução pa�a

me�ade (ap�ox�madamen�e 4 anos) pa�a

a��n��� 50 M��hões de passa�e��os

Ob�as �on�en��adas em A��e��a que

é ����e de �ons��an��men�os ope�a��ona�s

EM RESUMO,
O HUB ALVERCA-PORTELA É:

Melhor
tecnicamente

Mais seguro Mais rápida
implementação

Mais económico

Melhor para o
ambiente

O NOSSO MANIFESTO:

A��ed��amos que �odas as a��e�na���as de�em se� es�udadas pe�as en��dades
�ompe�en�es: ANA�, APA, NA�, �ML, a�ên��as amb�en�a�s e popu�ação).

Apesa� da u��ên��a em �oma� uma de��são é �mpe�a���o que �ada
so�ução se�a ana��sada no seu �on�un�o sob�e os d��e�en�es p��smas:

se�u�ança, �é�n��o, e�onóm��o, amb�en�a� e so��a�.

Fo�ma��zámos uma �and�da�u�a a��e�na���a em �ane��o de 2019 �om uma
p�opos�a au�ónoma-�ndependen�e que p�omo�e o desen�o���men�o de L�sboa

�omo HUB �n�e��on��nen�a� de ��á�e�o aé�eo, �apaz de �ap�damen�e �eso��e�
o p�esen�e obs�á�u�o ae�opo��uá��o ao ��es��men�o �u�ís���o de Po��u�a�,

sem �omp�ome�e� a se�u�ança / �ompe������dade / sus�en�ab���dade no
ho��zon�e da �on�essão ae�opo��uá��a (ano 2062).

www.huba��e��apo��e�a.�om

www.huba��e��apo��e�a.�om




