
 

 

Associação Nacional de Cruzeiros 
 

 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRUZEIROS - Contribuinte N.º 503 142 700 
Edifício de Apoio à Náutica de Recreio - Módulo 1, Avenida de Brasília - Doca de Belém, 1300-598 LISBOA 

 

1 

Para: 

Agência Portuguesa do Ambiente 

A/C Dr. Nuno Lacasta 

 

Rua da Murgueira, 9 

Zambujal – Alfragide 

2610-124 Amadora 

 

 

Assunto: Participação na Consulta Pública da Avaliação de Impacte Ambiental do 

Aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades 

 
Exmo. Sr. Dr. Nuno Lacasta 

Digmo. Presidente do Conselho diretivo da APA 

 

Fundada em 1994, a ANC é uma Associação de Armadores de embarcações à vela, 

dedicadas ao cruzeiro recreativo e de competição. É uma instituição, classificada de 

utilidade pública sem fins lucrativos, com o objetivo da defesa dos interesses dos seus 

Associados na prática da vela nas suas diversas vertentes: de Recreio, de Cruzeiro e de 

Competição. 

 

Com mais de 600 Associados Armadores ativos no corrente ano, fazem parte dos seus 

registos mais de 2.200 entre Armadores, Patrões e Tripulantes constituindo-se assim na 

maior Associação de Nautas de recreio à vela em Portugal. 

 

Fomos alertados pelo estudo realizado pela Associação Marinha do Tejo, da eventual 

limitação na prática do Canal do Montijo às embarcações com altura superior a 13,5 m 

acima da linha de água para cumprir com as necessidades decorrentes do projeto de 

expansão do aeroporto do Montijo. 

 

De referir que entre as embarcações registadas pelos n/ Associados, algumas, e sem 

considerar as antenas, necessitam desde o topo do mastro até à linha de água de pelo 

menos 25 m de altura para passarem em segurança, sendo portanto notoriamente 

insuficiente o Tirante de Ar  (Airdraft) considerado de 13,5 m. 

 

Numa altura em que o Turismo Náutico à Vela no Tejo está a ganhar dimensão, em que 

se pretende incluir o Montijo e a Moita como destinos náuticos de excelência, 

nomeadamente com a criação das respetivas Estações Náuticas, com condições de aceso 

condignas de acesso aos visitantes, seria uma irresponsabilidade não acautelar neste 

momento tais interesses: dos cidadãos, das edilidades e dos nautas e condicioná-las à 

utilização de embarcações movidas a combustíveis fosseis! 

 

Ao v/ dispor para em conjunto se poder contruir uma alternativa viável para todos  

 

Apresentando Cordiais Saudações Náuticas 

 

Atentamente 

 
Paulo Xavier 
(Presidente da Direcção da ANC)  


