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1. RESUMO 

O Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído (Plano) do Aeroporto Humberto Delgado, 

Lisboa, é elaborado pela ANA, Aeroportos de Portugal, S.A. (doravante designada como ANA), a 

quem, como entidade nacional gestora das infraestruturas aeroportuárias, compete executá-lo 

ao abrigo das disposições do Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 57/2006 de 1 de agosto, que transpôs para o regime jurídico 

nacional a Diretiva Europeia 2002/49/CE relativa à avaliação e gestão de ruído ambiente. 

O presente Plano vigente para o período 2018-2023 constitui uma atualização e continuidade 

do anterior Plano, elaborado no ano de 2013. 

O Aeroporto Humberto Delgado situa-se na zona da Portela de Sacavém, inserido a sul na malha 

urbana da cidade de Lisboa, e a norte no concelho de Loures, ocupando uma área de 481 ha. 

Com uma elevação de cerca de 114 metros, comporta 4 pistas, designadas pelos números 03, 

21, 17 e 35, que correspondem a uma orientação magnética de 28⁰, 208⁰, 173⁰ e 353⁰, 

respetivamente. As pistas 03 e 21 têm cerca de 3,8 km de extensão, enquanto as pistas 17 e 35 

têm cerca de 2,4 km de extensão.  

Sendo um aeroporto internacional, tem uma exploração típica caracterizada por aeronaves 

equipadas com reatores maioritariamente de tipo turbofan, tendo os jets puros sido 

progressivamente abandonados à medida que as aeronaves de Capítulo II ICAO deixavam de 

operar na Europa.  

No ano de 2016, verificou-se um total de 182 148 operações de voo (aterragens e descolagens), 

correspondendo a uma operação maioritária das pistas 03 (70,5%) e 21 (27,4%), e a uma escassa 

utilização da pista 35 (2,1%). Este valor total de operações distribui-se, sobretudo, pelas horas 

do período diurno, entre as 7h00 e as 20h00 (70,8%), com 16,8% ocorrendo no período do 

entardecer (entre as 20h00 e as 23h00) e 12,4% no período noturno (das 23h00 às 7h00), onde 

estão incluídas as exceções decorrentes da legislação em vigor. 



                                   

 

 
4 

O Plano tem por objetivo estabelecer uma forma de atuação com vista à gestão e controlo do 

ruído na área envolvente da infraestrutura. Este Plano contempla (i) a consideração de distintas 

tipologias de soluções de atenuação de ruído, o estudo da sua viabilidade e dos correspondentes 

benefícios e custos, (ii) a hierarquização de intervenções e (iii) a calendarização das fases de 

implementação. É apresentada uma metodologia de intervenção faseada, com base nas 

tipologias de soluções de controlo de ruído e suas relações benefício-custo. O faseamento é 

ditado tanto pelos benefícios a colher, como pela viabilidade prática de implementação e pelos 

custos relativos. A implementação das diferentes fases do Plano será concatenada com os 

resultados do programa de Monitorização de Ruído, resultante do Sistema fixo de 

Monitorização de Ruído.  

As soluções de redução de ruído foram selecionadas utilizando os critérios de eficácia técnica e 

de razoável custo associado, seguindo as boas práticas de Engenharia Acústica, no sentido de 

reduzir a extensão das curvas isofónicas e, como tal, a exposição das populações ao ruído. As 

soluções foram desenhadas no sentido de não interferir com a funcionalidade da infraestrutura 

de transportes nem colocar em causa a sua missão estruturante para a cidade e para o país.  

As soluções encontradas encontram-se hierarquizadas e a sua adoção é calendarizada no plano 

geral de intervenções, numa opção metodológica de desenvolvimento harmonioso, tendo em 

conta a diversidade de stakeholders numa operação aeroportuária. 

A área de intervenção do Plano é delimitada pelas curvas isofónicas de 65 dB(A) para Lden e de 

55 dB(A) para Ln, correspondentes aos Mapas Estratégicos de Ruído de 2016 (MER 2016). A 

extensão da área interior à curva de Ln 55 é maior do que a da curva Lden 65, pelo que será aquela 

a considerada como referência, no presente plano. A extensão lateral destas curvas não assume 

significado, já que se encosta bastante ao aeroporto. Apenas se tornam relevantes as áreas junto 

e a partir das soleiras norte e sul. 

Do lado norte, a curva Ln 55 estende-se para a zona de S. João da Talha e da Apelação, afetando 

alguns bairros como o Bairro das Maroitas, Vale de Figueira e Bairro Venceslau. A curva Ln 60 

estende-se por uma área restrita do Prior Velho e Apelação (até ao Bairro Venceslau). 



                                   

 

 
5 

Do lado sul, a curva Ln 55 estende-se para zonas da malha urbana de Lisboa, com maior 

sensibilidade ao ruído. A área atravessa o bairro de Alvalade, o Hospital Júlio de Matos, o Campo 

Grande (incluindo a zona Este da Cidade Universitária), estendendo-se até Campolide e Campo 

de Ourique. A extensão da curva Ln 60 é mais restrita, praticamente não ultrapassando a linha 

de comboio na zona do Rego. 

Os usos abrangidos pelas curvas compreendem habitação (bairro de Alvalade, por exemplo), 

instalações hospitalares (Hospital Júlio de Matos, por exemplo), instalações escolares (Colégio 

Moderno, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Medicina Dentária, Instituto Universitário de 

Lisboa), zonas de lazer (Jardim do Campo Grande). No seu conjunto, constituem instalações cujo 

ambiente sonoro apresenta uma significativa sensibilidade ao ruído e que são afetadas pelo 

ruído de operação do Aeroporto Humberto Delgado. 

Foram definidas distintas tipologias de intervenções direcionadas para gestão, controlo, 

minimização e redução de ruído. As intervenções podem ser do tipo (i) funcional, (ii) 

operacional, ou (iii) de controlo de ruído local. 

O presente Plano de intervenções considera uma combinação racionalizada das diferentes 

tipologias de soluções, numa perspetiva de abordagem equilibrada (balanced approach), 

conforme as boas práticas vigentes e de acordo com a Diretiva 2002/30/CE relativa ao 

estabelecimento de regras e procedimentos para a introdução de restrições de operação 

relacionadas com o ruído nos aeroportos comunitários, de 26 de março de 2002. De facto, a 

otimização, em termos tanto técnicos como financeiros, passa pela adoção combinada de 

distintas soluções permitindo benefícios acrescidos sem criar ruturas ou dificuldades de 

operação, sem comprometer a segurança, que continuará a ser um imperativo, tendo por base 

uma análise custo-benefício, como instrumento fundamental para tomada de decisão sobre as 

estratégias a adotar. 

Há, ainda, que considerar que algumas soluções terão um retorno a curto prazo, na medida em 

que os seus benefícios se farão sentir quase imediatamente após a sua implementação, 

enquanto a outras estarão associados benefícios que apenas serão quantificáveis a médio ou, 

mesmo, a longo prazo. 

O Aeroporto Humberto Delgado dispõe de um completo sistema de monitorização de ruído, 

cujo funcionamento faz parte do seu programa de gestão de ruído, que permitirá aferir os 

resultados das soluções implementadas.  



                                   

 

 
6 

As intervenções funcionais compreenderão ações diversas, tais como: (i) Validação do novo 

sistema de monitorização de ruído; (ii) Análise regular dos resultados de monitorização de ruído; 

(iii) Análise de ruído em “zonas/pontos negros”; (iv) Distinção das companhias aéreas com 

melhor desempenho a nível de emissão de ruído, com a correspondente cobertura mediática; 

(v) Sensibilização das companhias de navegação aérea para adoção de procedimentos tendentes 

a minimizar a geração de ruído. Desencorajamento de utilização dos tipos de aeronaves mais 

ruidosos; (vi) Realização de inquéritos junto das populações residentes, escolares ou 

hospitalares expostas e eventualmente afetadas pelo ruído; (vii) Estabelecimento de um 

procedimento de gestão de reclamações e (viii) Desenvolvimento de estratégia de comunicação 

com o público. 

As intervenções operacionais compreendem: (i) Verificação do cumprimento pelas companhias 

aéreas dos procedimentos de voo (aterragem e descolagem) normalizados para o aeroporto e 

aeronave respetiva; (ii) Adoção continuada da proibição de travagem com reverse thrust nas 

aterragens; (iii) Deteção de eventuais utilizações de reverse thrust pelas aeronaves no período 

noturno e reporte das mesmas à entidade competente, e (iv) Encorajamento das políticas de 

implementação de infraestrutura complementar fora da zona da Portela de Sacavém. 

As intervenções locais correspondem à adoção de medidas para proteção adicional dos espaços 

fechados, através do reforço do isolamento sonoro das fachadas dos edifícios, especialmente 

nos seus paramentos com mais baixos graus de isolamento sonoro, como é o caso dos panos 

vidrados, com características que há que identificar, caso a caso. 

Os edifícios a proteger são apenas aqueles com usos identificados de habitação, escolar, 

hospitalar ou similar. O reforço de isolamento sonoro de fachada considerará apenas os seus 

elementos com menor grau de isolamento sonoro, nomeadamente os panos vidrados. Apenas 

serão considerados os elementos de divisões com usos sensíveis, nomeadamente quartos ou 

salas de estar em habitações, salas de aula ou salas de reuniões em escolas, salas com utilização 

clínica ou de internamento em espaços hospitalares. 

Apenas serão considerados os edifícios de construção mais antiga, onde o grau de isolamento 

sonoro dos panos vidrados se identifica como manifestamente menor. Os edifícios de 

construção mais recente encontram-se, normalmente, equipados com panos vidrados, com 

relativamente bom isolamento sonoro. Por outro lado, não se considera como responsabilidade 
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do Aeroporto a proteção sonora de tais edifícios face ao acréscimo de ruído decorrido desde a 

sua construção/licenciamento. 

O conjunto de intervenções planeadas destina-se a um horizonte temporal relativamente 

alargado em face da dimensão das propostas e da metodologia de aferição que deve 

acompanhar a sua implementação.  

O Aeroporto Humberto Delgado tem já implementadas ou em curso medidas das quais se 

destacam as constantes no ponto 11 do presente documento. 

Para além das medidas já implementadas, que serão continuadas, existem outras em curso ou 

planeadas, conforme se descreve:  

(i) Aferição e validação completa do sistema de monitorização de ruído de estações 

fixas (7) e móvel (1), recentemente atualizado (em curso);  

(ii) Distinção das companhias aéreas com melhor desempenho ao nível das emissões 

de ruído (em curso); 

(iii) Sensibilização das companhias de navegação aérea para adoção de procedimentos 

tendentes a minimizar a geração de ruído. Desencorajamento de utilização dos tipos 

de aeronaves mais ruidosos (planeada); 

(iv) Estabelecimento de procedimento otimizado de gestão de reclamações de ruído 

(planeada); 

(v) Encorajamento das políticas de alargamento da área do aeroporto fora da zona da 

Portela de Sacavém (planeada); 

(vi) Realização de inquéritos às populações residentes nas áreas vizinhas do aeroporto 

(em curso);  

(vii) Análise dos inquéritos e correlação com os dados acústicos (mapas de ruído) e o 

tratamento das eventuais reclamações (planeada);  

(viii) Desenvolvimento de estratégia e instrumentos de comunicação/ informação às 

populações e ao público em geral, relativamente às ações e medidas existentes e/ou 

planeadas, no âmbito da gestão do ruído (em curso). 
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(ix) Adoção e instalação das soluções de redução de ruído local nos edifícios 

identificados com usos sensíveis e especialmente sensíveis1 ao ruído na área 

envolvente ao Aeroporto Humberto Delgado, sendo dada prioridade às áreas mais 

expostas ao ruído (em curso).  

 
1 Recetores especialmente sensíveis – saúde e educação 

Recetores sensíveis - habitações 



                                   

 

 
9 

2. ÂMBITO 

O Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído (Plano) do Aeroporto Humberto Delgado, 

Lisboa, é elaborado pela ANA, Aeroportos de Portugal, S.A. (doravante designada como ANA), a 

quem, como entidade nacional gestora das infraestruturas aeroportuárias, compete executá-lo 

ao abrigo das disposições do Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 57/2006, de 1 de agosto, que transpôs para o regime jurídico 

nacional a Diretiva Europeia 2002/49/CE relativa à avaliação e gestão de ruído ambiente. 

O presente Plano vigora para o período 2018-2023 e constitui uma atualização e continuidade 

do anterior Plano elaborado no ano de 2013. 

A ANA realizou os Mapas de Ruído Estratégicos do Aeroporto Humberto Delgado referentes ao 

ano de 2016, os quais foram oportunamente remetidos à Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA). Na sequência do mapeamento estratégico, compete-lhe a elaboração do correspondente 

Plano de Ação, de acordo com as disposições da alínea b) do ponto 1 do artigo 4.º do DL 

146/2006. 

O presente documento constitui o Plano de gestão e redução do ruído resultante da exploração 

normal da infraestrutura aeroportuária do Aeroporto Humberto Delgado compreendendo ações 

consideradas viáveis e contribuintes para minimizar o ruído e seus efeitos nas populações 

expostas.  
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3. OBJETIVOS 

O Plano constitui uma estratégia complexa e abrangente objetivada para toda a área envolvente 

do aeroporto cujo ambiente sonoro possa ser considerado como afetado pela sua influência. A 

sua elaboração teve por base diversos trabalhos especializados tais como (i) análise das 

distribuições espaciais de níveis sonoros e das populações expostas ao ruído; (ii) estudo, 

especificação e otimização de soluções de redução e controlo de ruído; (iii) modelação e 

simulação de cenários operacionais e funcionais alternativos; e (iv) apreciação da qualidade do 

ambiente sonoro na envolvente da infraestrutura aeroportuária. 

O Anexo V do Decreto-Lei n.º 146/2006 especifica os requisitos mínimos que deverão enformar 

estes planos. Alguns daqueles requisitos compreendem: 

➢ “Uma (…) identificação de problemas e situações que necessitem de ser corrigidas; 

➢ Eventuais medidas de redução do ruído já em vigor e projetos em curso; 

➢ Ações previstas pelas entidades competentes para os cinco anos seguintes, incluindo 

quaisquer ações para a preservação de zonas tranquilas; 

➢ Estratégia a longo prazo; 

➢ Informações financeiras (se disponíveis): orçamentos, avaliação custo-eficácia, 

avaliação custo-benefício; 

➢ Medidas previstas para avaliar a implementação e os resultados do plano de ação”. 

Nesse sentido, o presente Plano contempla: 

1. Estudo analítico dos Mapas Estratégicos de Ruído do Aeroporto referentes ao 

ano de 2016;  

2. Avaliação das zonas de conflito, face às disposições legais vigentes; 

3. Definição das zonas de incidência do Plano; 

4. Estabelecimento de benefícios de intervenção; 

5. Definição de soluções, procedimentos e estratégicas típicas e aplicáveis; 

6. Estudo de otimização de intervenções com modelação e simulação de cenários; 
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7. Hierarquização e calendarização das intervenções; 

8. Definição do programa; 

9. Apreciação geral dos efeitos do aeroporto no ambiente sonoro da cidade. 
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4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Aeroporto Humberto Delgado situa-se na zona da Portela de Sacavém, inserido a sul na malha 

urbana da cidade de Lisboa, e a norte no concelho de Loures, ocupando uma área de 481 ha. 

Com uma elevação de cerca de 114 metros, à data de 2016 comporta 4 pistas, designadas pelos 

números 03, 21, 17 e 35, conforme ilustrado na figura junto. Estas pistas correspondem a uma 

orientação magnética de 28º, 208º, 173º e 353º, respetivamente. 

As pistas 03 e 21 têm cerca de 3,8 km de extensão, enquanto as pistas 17 e 35 têm cerca de 2,4 

km de extensão.  

Figura 1: Layout do aeroporto, com a identificação das Pistas 03/21 e 17/35, existentes no ano 2016 

Sendo um aeroporto internacional, tem uma exploração típica caracterizada por aeronaves 

equipadas com reatores maioritariamente de tipo turbofan, já que os jets puros foram sendo 

progressivamente abandonados à medida que as aeronaves de Capítulo II ICAO deixavam de 

operar na Europa.  

No ano de 2016, verificou-se um total de 182 148 operações de voo (aterragens e descolagens), 

correspondendo a uma operação maioritária das pistas 03 (70,5%) e 21 (27,4%), e a uma escassa 

utilização da pista 35 (2,1%)2 ainda existente nesse ano. Este valor total de operações distribui-

se, sobretudo, pelas horas do período diurno, entre as 7h00 e as 20h00 (70,8%), com 16,8% 

 

2 A Pista 17/35 encontra-se atualmente encerrada. 

35

17

21

03

Figura 1. Disposição das Pistas no Aeroporto da Portela
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ocorrendo no período do entardecer (entre as 20h00 e as 23h00) e 12,4% no período noturno 

(das 23h00 às 7h00), onde estão incluídas as exceções prevista da legislação em vigor. 

A normal operação do aeroporto gera níveis sonoros que, em alguns locais, podem atingir 

valores relativamente elevados na sua envolvente próxima, conforme evidenciam os Mapas de 

Ruído elaborados para o ano de 2016, que se apresentam no Capítulo 6.  

Toda a envolvente do aeroporto é caracterizada por uma elevada densidade populacional, 

embora se verifique uma maior densidade de ocupação nos quadrantes este e sul.  

Os Mapas de Ruído permitem identificar as zonas onde se verificam níveis sonoros elevados, 

excedendo os valores limite estipulados na legislação vigente, em matéria de ruído ambiente. 

No presente estudo, foi analisada a situação acústica na envolvente da infraestrutura 

aeroportuária, evidenciada pelos Mapas de Ruído.  

Foram identificadas as áreas sitas na envolvente próxima do aeroporto com usos do solo 

considerados sensíveis ao ruído que se encontram expostas a níveis sonoros do ruído aéreo 

regulamentarmente excessivos e analisadas as situações justificativas de intervenção de 

controlo de ruído. 

Esta análise conduziu à definição e ao estudo de soluções de redução e controlo de ruído para 

minimização da exposição ao ruído das populações.  

O presente documento descreve a metodologia seguida na elaboração do plano, os objetivos 

técnicos de atenuação sonora requeridos e as soluções preconizadas. São apresentadas diversas 

tipologias de intervenção de controlo de ruído aéreo, e indicadas as tipologias consideradas mais 

adequadas, a implementar de forma faseada, numa lógica balizada pela relação objetivos-

benefício-custo.  

As tipologias de soluções preconizadas são as que, em cada local, se podem considerar mais 

adequadas, por razões de ordem técnica, prática e económica. 
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5. DISPOSIÇÕES LEGAIS 

A legislação nacional sobre o ruído ambiente em Portugal é, atualmente, enquadrada do ponto 

de vista legal pelo Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 

de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. Este documento estabelece uma 

estrutura legal para a limitação de níveis de ruído ambiente, apresentando requisitos para os 

municípios e para as entidades gestoras de infraestruturas de transporte.  

As infraestruturas de transporte são genericamente contempladas no seu Artigo 19.º, 

“Infraestruturas de transporte”, o qual estabelece, no seu ponto 1, que “As infraestruturas de 

transporte, novas ou em exploração à data da entrada em vigor do presente Regulamento, estão 

sujeitas aos valores limite fixados no artigo 11.º”. Este artigo, “Valores limite de exposição”, 

define no seu n.º 1 o seguinte critério para os valores limites de exposição: 

a) “As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 

dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 

dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em 

vigor do presente Regulamento, uma grande infraestrutura de transporte não devem 

ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador 

Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln”. 

A delimitação das áreas do território com a atribuição da classificação de zonas sensíveis e 

mistas é endossada à competência das respetivas Câmaras Municipais, devendo tais zonas ser 

inscritas, delimitadas e disciplinadas no respetivo Plano Municipal de Ordenamento do 

Território. No Artigo 3.º, é definida  

“zona sensível” como “área definida em plano municipal de ordenamento do território 

como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou 

espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de 

comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros 
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estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio 

tradicional, sem funcionamento no período noturno”, e 

“zona mista” como “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, 

cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos 

na definição de zona sensível”. 

O ponto 2 do Artigo 19.º estabelece que “As grandes infraestruturas de transporte aéreo em 

exploração à data da entrada em vigor do presente Regulamento, abrangidas pelo Decreto-Lei 

n.º 293/2003, de 19 de novembro, devem adotar medidas que permitam dar cumprimento ao 

disposto no artigo 11.º até 31 de março de 2008”. O ponto 9 deste artigo estabelece, ainda, que 

“As grandes infraestruturas de transporte aéreo … elaboram mapas estratégicos de ruído e 

planos de ação, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho”.  

No Artigo 3.º, é definida “«Grande infraestrutura de transporte aéreo» o aeroporto civil 

identificado como tal pelo Instituto Nacional de Aviação Civil cujo tráfego seja superior a 50 000 

movimentos por ano de aviões civis subsónicos de propulsão por reação, tendo em conta a 

média dos três últimos anos que tenham precedido a aplicação das disposições deste diploma 

ao aeroporto em questão, considerando-se um movimento uma aterragem ou uma 

descolagem”. Ora, tal é o caso do Aeroporto Humberto Delgado, o que remete para as 

disposições do Decreto-Lei n.º 146/2006. 

O Decreto-Lei n.º 146/2006, publicado em 31 de julho de 2006, transpõe para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 25 de junho, 

relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente.  

O Decreto-Lei n.º 146/2006 determina no seu artigo 1.º: 

a) “a elaboração de mapas estratégicos de ruído que permitam quantificar a exposição ao ruído 

ambiente exterior, com base em métodos de avaliação harmonizados ao nível da União 

Europeia”. 

b) “a prestação de informação ao público sobre o ruído exterior e seus efeitos”. 
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c) “a aprovação de planos de ação baseados nos mapas estratégicos de ruído a fim de prevenir 

e reduzir o ruído ambiente sempre que necessário e em especial quando os níveis de exposição 

sejam suscetíveis de provocar efeitos prejudiciais para a saúde humana e de preservar a 

qualidade do ambiente acústico”. 

O âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 146/2006 é definido no seu artigo 2.º como sendo 

“aplicável ao ruído ambiente a que os seres humanos se encontram expostos em zonas que 

incluam usos habitacionais, escolares, hospitalares ou similares, espaços de lazer, em zonas 

tranquilas de uma aglomeração, em zonas tranquilas em campo aberto e noutras zonas cujo uso 

seja sensível ao ruído e que seja produzido nas aglomerações ou por grandes infraestruturas de 

transporte rodoviário, ferroviário ou aéreo”. 

Recaem assim competências na elaboração (e alteração) dos necessários mapas estratégicos de 

ruído e dos planos de ação sobre os municípios e sobre as entidades gestoras ou concessionárias 

das infraestruturas de transporte visadas. 

A elaboração e aprovação dos mapas estratégicos de ruído está sujeita ao disposto no artigo 9.º, 

que estipula, relativamente às infraestruturas de transporte, que: “os mapas estratégicos de 

ruído relativos à situação no ano civil de 2006 para … todas as grandes infraestruturas de 

transporte aéreo são elaborados e enviados ao IA até 31 de março de 2007, (…)”.  

Os mapas de ruído devem ser elaborados preferencialmente recorrendo a métodos de cálculo, 

cujos requisitos mínimos o Decreto-Lei n.º 146/2006 estabelece, embora atualmente, no quadro 

da Comissão Europeia, estejam a ser definidos métodos de cálculo harmonizados para todo o 

espaço europeu.  

Na sequência da elaboração dos mapas estratégicos de ruído, têm os municípios e as entidades 

gestoras ou concessionárias das infraestruturas de transporte visadas de desenvolver planos de 

ação tendentes a reduzir os níveis de ruído nas áreas respetivas. 

O DL 146/2006 mais estabelece no seu artigo 11.º que “os planos de ação são reavaliados e 

alterados de cinco em cinco anos a contar da data da sua elaboração” (ponto 1), ou “sempre 

que se verifique uma alteração significativa relativamente a fontes sonoras … com efeitos no 

ruído ambiente” (ponto 2). 
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Este quadro legal, tanto na sua componente nacional como na europeia, estabelece estratégias 

claras e definidas no sentido da proteção e da melhoria da qualidade do ambiente sonoro 

exterior.  

Estas estratégias passam pelo mapeamento de ruído e pela elaboração dos planos de ação e de 

redução de ruído como instrumentos importantes para uma efetiva identificação de situações 

de ruído bem como para, tendencialmente, reduzir o ruído nos aglomerados populacionais e 

junto às grandes infraestruturas de transportes e desta forma, reduzir a incomodidade das 

populações e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. 

É neste âmbito que é elaborado o presente Plano de Ação para gestão e redução do ruído do 

Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, dando continuidade ao anterior plano referente ao 

período 2013-2018. 
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6. METODOLOGIA 

6.1. Princípios 

O Regulamento Geral do Ruído remete no ponto 9 do seu Art.º 19º a realização de planos de 

redução de ruído das grandes infraestruturas de transporte para os “termos do disposto no 

Decreto-Lei n. 146/2006, de 31 de julho”. Este documento define no ponto c) do seu Art.º 1º 

que os Planos de Ação se destinam a “prevenir e reduzir o ruído ambiente sempre que 

necessário e em especial quando os níveis de exposição sejam suscetíveis de provocar efeitos 

prejudiciais para a saúde humana e de preservar a qualidade do ambiente acústico”. Este 

constitui o espírito da Diretiva Europeia sobre Ruído Ambiente (2002/49/CE), diretamente 

ligado aos efeitos negativos do ruído na saúde e da perceção das populações e não a valores 

limite. 

Os valores limite dos níveis sonoros estipulados na legislação nacional referem-se a zonas 

sensíveis e mistas, considerando os distintos períodos de referência: diurno, entardecer e 

noturno. 

O Plano de Ação do Aeroporto Humberto Delgado (Plano) tem especificamente por objetivo 

estabelecer um plano de atuação referente à gestão e controlo do ruído na área envolvente da 

infraestrutura.  

Este Plano envolve (i) a apreciação da situação acústica na envolvente e seu acompanhamento 

regular; (ii) a consideração de distintas tipologias de soluções de atenuação de ruído, o estudo 

da sua viabilidade e dos correspondentes benefícios e custos; (iii) a hierarquização de 

intervenções; (iv) a calendarização das fases de implementação; e (v) uma avaliação crítica 

continuada da exposição das populações ao ruído decorrente da exploração do aeroporto e 

consequente perceção. 

O presente Plano estabelece uma metodologia de intervenção faseada, com base nas tipologias 

de soluções de controlo de ruído e suas relações benefício-custo e das ações de comunicação e 

feedback das populações expostas. O faseamento é ditado tanto pelos benefícios a colher, como 

pela viabilidade de implementação e pelos resultados das ações de monitorização. 
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6.2. Metodologia Geral 

O presente Plano teve por base o diagnóstico do ambiente sonoro na área geográfica de 

influência do ruído resultante da operação do aeroporto, através da análise da cartografia de 

ruído elaborada para a sua área envolvente, bem como a experiência resultante da 

implementação do plano anterior vigente em 2013-2018. 

As cartas de ruído correspondentes aos indicadores Lden e Ln, elaboradas no âmbito do Mapa 

Estratégico de Ruído (MER) referente ao ano de 2016, são apresentadas seguidamente.  

As cartas revelam as áreas geográficas expostas ao ruído resultante da operação normal do 

aeroporto, caracterizado em intervalos de níveis sonoros (normalizados de 5 em 5 dB(A)). É, 

deste modo, possível estimar a extensão da influência do ruído da infraestrutura aeroportuária. 
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Os mapas de ruído revelam as áreas geográficas delimitadas pelas diferentes curvas isofónicas 

de referência. 

As áreas territoriais objeto do presente estudo encontram-se classificadas no caso do município 

de Lisboa como “zonas mistas”, conforme sua vocação patente. De qualquer forma, face às 

características da infraestrutura aeroportuária, os limites estabelecidos no RGR apontam para 

valores limite de 65 dB(A) para Lden e 55 dB(A) para Ln. 

Como tal, as áreas delimitadas pelas curvas isofónicas de 65 dB(A) para Lden e 55 dB(A) para Ln 

para o MER 2016, constituem o critério de partida para análise das áreas com ocupação urbana 

potencialmente afetada pelo ruído. 

A tabela seguinte mostra a distribuição de população exposta aos diferentes intervalos de níveis 

sonoros em valores arredondados às centenas. Mostram-se os valores referentes ao ano de 

2016. 

 

 N.º de pessoas expostas ao ruído do Aeroporto de Lisboa 

55< Lden ≤60 145 200 

60< Lden ≤65 106 100 

65< Lden ≤70 29 800 

70< Lden ≤75 7 100 

Lden >75 100 

45< Ln ≤50 144 800 

50< Ln ≤55 110 700 

55< Ln ≤60 45 300 

60< Ln ≤65 11 000 

65< Ln ≤70 800 

Ln >70 0 

Figura 2: Número de Pessoas expostas ao ruído_ano 2016.  
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As soluções de redução de ruído integrantes deste Plano foram desenhadas utilizando os 

critérios de eficácia técnica e de razoável custo associado, seguindo as boas práticas de 

Engenharia Acústica, no sentido de reduzir a extensão das curvas isofónicas e, como tal, diminuir 

a exposição das populações ao ruído. As soluções foram configuradas no sentido de diminuir, 

na medida do possível, a interferência com a funcionalidade desta importante infraestrutura de 

transportes. Tiveram ainda em conta a inserção da estrutura num meio urbano com um 

ambiente sonoro diversificado com elevado contributo de fontes antropogénicas de origem 

mecânica, sobretudo tráfego rodoviário. 

As soluções aqui apontadas correspondem à situação atual e à otimização dos benefícios 

percebidos pelas populações. Aliás, a auscultação das populações faz parte integrante da 

estratégia delineada. 

As soluções encontram-se hierarquizadas e a sua adoção é calendarizada no plano geral de 

intervenções, numa opção metodológica de desenvolvimento harmonioso, tendo em conta a 

diversidade de stakeholders que atuam na operação aeroportuária de uma capital europeia e a 

expectativa das populações relativamente às infraestruturas aeroportuárias, em face das 

características específicas associadas ao tecido urbano da sua envolvente.  
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7. ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO 

A área de intervenção do Plano é delimitada pelas curvas isofónicas de 65 dB(A) para Lden e de 

55 dB(A) para Ln referentes aos MER 2016. 

A extensão da área interior à curva de Ln 55 é maior do que a da curva Lden 65, conforme 

representado em mapa de ruído que a seguir se apresenta, pelo que será aquela a considerada 

como referência, no presente plano. 
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A extensão lateral destas curvas não assume significado, já que se encosta bastante ao 

aeroporto. Apenas se tornam relevantes as áreas junto e a partir das soleiras norte e sul. 

Do lado norte, a curva Ln 55 estende-se para a zona de S. João da Talha e da Apelação, afetando 

alguns bairros como o Bairro das Maroitas, Vale de Figueira e Bairro Venceslau. A curva Ln 60 

estende-se por uma área restrita do Prior Velho e Apelação (até ao Bairro Venceslau). 

Do lado Sul, a curva Ln 55 estende-se para zonas da malha urbana de Lisboa, com maior 

sensibilidade ao ruído. A área atravessa o bairro de Alvalade, o Hospital Júlio de Matos, o Campo 

Grande (incluindo a zona Este da Cidade Universitária), estendendo-se até Campolide e Campo 

de Ourique. A extensão da curva Ln 60 é mais restrita, praticamente não ultrapassando a linha 

de comboio na zona do Rego. 

Os usos abrangidos pelas curvas compreendem habitação (bairro de Alvalade, por exemplo), 

instalações hospitalares (Hospital Júlio de Matos, por exemplo), instalações escolares (Colégio 

Moderno, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Medicina Dentária, Instituto Universitário de 

Lisboa), zonas de lazer (Jardim do Campo Grande). No seu conjunto, constituem um vasto 

número de instalações cujo ambiente sonoro apresenta uma significativa sensibilidade ao ruído 

e que são afetadas pelo ruído de operação do Aeroporto Humberto Delgado. 

No entanto, estas áreas encontram-se já expostas a ruído com origem no tráfego rodoviário, em 

alguns casos representando contribuições muito significativas (caso das zonas próximas do 

Campo Grande, da Av. do Brasil e da 2ª Circular). 



             

 

 
34 

8. AÇÕES 

8.1. Tipologias de Intervenção 

Um aeroporto de uma cidade capital Europeia é uma instalação estruturante no tecido 

económico e social, não apenas ao nível nacional como ao nível europeu e internacional. 

Saliente-se a importância do transporte aéreo em Lisboa, tendo também em conta a localização 

geográfica do país.  O ruído resultante do tráfego aéreo resulta diretamente da operação das 

aeronaves, sendo que apenas uma pequena (marginal) parte se deve a operações locais 

aeroportuárias. As estratégias de intervenção devem, pois, considerar com muita atenção essas 

fontes de ruído, sendo que a gestão ambiental se encontra muito limitada por considerações de 

outra natureza, em alguns casos bem mais determinantes como é o caso da segurança. 

Convém, ainda, considerar que o ruído não se constitui estritamente como energia sonora, mas 

como sendo essa energia percebida num contexto que lhe confere uma conotação negativa. As 

noções subjetivas interligam-se no tráfego aéreo nas áreas de perceção sonora ou de perceção 

de risco, mas igualmente nos contextos económicos e sociais (desenvolvimento urbanístico, 

turismo, dinâmica económica). Importa, deste modo, considerar não apenas a grandeza dos 

atuais indicadores de ruído ambiente (que são meramente quantitativos) mas também as 

respostas das populações. 

As intervenções a adotar direcionadas para gestão, controlo, minimização e redução de ruído 

poderão ser de distintas tipologias. 

Podem ser definidas ações do tipo (i) funcional, (ii) operacional, ou (iii) de controlo de ruído 

local. 

O Plano de intervenções considera uma combinação racionalizada das diferentes tipologias de 

soluções e estratégias, numa perspetiva de abordagem equilibrada (balanced approach), 

conforme as boas práticas vigentes e de acordo com a Diretiva 2002/30/CE relativa ao 

estabelecimento de regras e procedimentos para a introdução de restrições de operação 

relacionadas com o ruído nos aeroportos comunitários, de 26 de março de 2002. De facto, a 

otimização, em termos tanto técnicos como económicos, passa pela adoção combinada de 

distintas soluções permitindo benefícios acrescidos sem criar ruturas ou dificuldades de 

operação, sem comprometer a segurança, que continuará a ser um imperativo numa estrutura 
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aeroportuária, sendo a análise custo-benefício parte fundamental da tomada de decisão das 

estratégias a adotar, e tomando em conta o bem estar das populações na sua vivência urbana. 

Há, ainda, que considerar que algumas soluções terão um retorno a curto prazo, na medida em 

que os seus benefícios se farão sentir quase imediatamente após a sua implementação, 

enquanto a outras estarão associados benefícios que apenas serão quantificáveis e percebidos 

a médio ou, mesmo, a longo prazo. 

O Aeroporto Humberto Delgado dispõe de um completo sistema de monitorização de ruído, que 

foi completamente recondicionado e atualizado no âmbito do plano de ações anterior, estando 

ainda em curso a validação dos procedimentos de cálculo. O seu funcionamento faz parte do 

programa de gestão de ruído do aeroporto, permitindo não só monitorizar o ambiente sonoro 

e a sua evolução temporal, mas igualmente aferir os resultados das diferentes fases de 

intervenção implementadas.  

8.2. Soluções 

As intervenções funcionais específicas deste plano compreenderão ações diversas, tais como: 

➢ Validação do sistema de monitorização de ruído na sequência da sua atualização.  

O sistema de estações fixas e móveis de monitorização de ruído, implementado no início 

da década 2000, foi completamente atualizado no âmbito do Plano de Ações anterior, 

com base na tecnologia e estado da arte atual, tendo sido substituídos todos os seus 

componentes de hardware e de software, no sentido de conferir maior fiabilidade e 

rigor aos resultados bem como de permitir uma mais ampla flexibilidade de utilização.  

No âmbito do Plano para o período 2013-2018 iniciou-se um trabalho exaustivo de 

validação dos novos procedimentos de recolha e análise de dados. Este trabalho será 

prosseguido com o detalhe do cálculo das emissões sonoras associadas aos eventos 

aeronáuticos e será concluído na vigência do presente plano.  

➢ Análise regular dos resultados de monitorização de ruído.  

Continuação do programa de monitorização de ruído nas estações fixas do aeroporto. 

Elaboração de Relatórios Semestrais (período IATA) de Monitorização de Ruído. 
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➢ Análise de ruído em “zonas/pontos negros”.  

No âmbito do Plano para o período 2013-2018 deu-se início aos trabalhos de 

monitorização de ruído em “zonas negras” (de maior ruído) da envolvente geográfica 

do aeroporto. Este trabalho será continuado, com elaboração de relatórios semestrais 

das “zonas negras”, em complemento dos atuais relatórios de monitorização de ruído. 

 A continuidade deste programa permitirá não só estabelecer uma vigilância pericial 

sobre as zonas mais expostas ao ruído de tráfego aéreo bem como, eventualmente, 

determinar padrões de evolução dos níveis sonoros nas zonas consideradas mais 

gravosas. 

➢ Sensibilização das companhias de navegação aérea para adoção de procedimentos 

tendentes a minimizar a geração de ruído. Desencorajamento de utilização dos tipos 

de aeronaves mais ruidosos.  

Esta estratégia enformará a política geral da ANA no sentido das companhias mais 

utilizadoras do aeroporto, nomeadamente a TAP, incorporarem o critério “ruído” nos 

fatores de decisão de renovação de frotas. 

De referir a campanha de sensibilização já efetuada, dirigida às companhias aéreas, com 

o objetivo de as alertar para esta temática, nomeadamente o impacte do ruído 

resultante da sua atividade. Para o efeito, para além de referenciado todo o 

enquadramento legal associado a este tema, foi apresentado pela ANA o sistema de 

monitorização de ruído utilizado pelo Aeroporto, em particular as respetivas 

funcionalidades ao nível de software, incluindo também a visita a uma das Estações de 

Monitorização de Ruído. 

➢ Distinção das companhias aéreas com melhor desempenho a nível de emissão de 

ruído, com correspondente divulgação pública.  

 Este trabalho, que teve um início exploratório no âmbito do plano anterior e no sentido 

de estudar a sua viabilidade, dada a complexidade envolvida, encontra-se em 

desenvolvimento na vigência do presente plano. 

 Efetivamente, foi realizada, no passado, a distinção das companhias aéreas de acordo 

com as respetivas emissões sonoras, mas verificou-se essencial a revisão da 

metodologia utilizada tendo em conta o crescimento de tráfego e os novos tipos de 

aeronaves que surgiram desde então. 
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➢ Realização de inquéritos junto das populações residentes, escolares ou hospitalares 

expostas e eventualmente afetadas pelo ruído no sentido de estudar a forma como é 

percebido não apenas o ruído de origem aeronáutica, mas também os benefícios das 

intervenções implementadas.  

Estes inquéritos serão posteriormente analisados e os seus resultados cruzados com os 

dados constantes dos mapas de ruído, bem como com os relativos a eventuais 

reclamações existentes. 

➢ Estabelecimento de um procedimento de gestão de reclamações e correspondente 

comunicação com o público, reconhecendo que as reclamações recebidas constituem 

uma forma espontânea de participação por parte dos cidadãos, e permitem 

compreender e alertar para as áreas de intervenção que podem ser mais relevantes. 

➢ Desenvolvimento de estratégia de comunicação com o público. 

Neste âmbito, pretende o aeroporto melhorar substancialmente as suas políticas de 

informação e comunicação com a comunidade técnica e com o público em geral, 

desenvolvendo para tal a metodologia e instrumentos necessários para o efeito. Serão 

desenvolvidas ferramentas e ações que possibilitem uma forma mais simples de prestar 

informações ao público, bem como uma maior aproximação com a comunidade 

envolvente, com o objetivo de fomentar maior informação e esclarecimento, mas 

também de consulta e prossecução das medidas a implementar e implementadas.  

As intervenções operacionais podem ser vistas em dois planos distintos, o plano horizontal, com 

o “desenho” das rotas aeronáuticas (particularmente das trajetórias de entrada e de saída) e a 

distribuição de voos pelas mesmas, e o plano vertical, com a adoção de diferentes perfis de voo, 

quer de descolagem quer de aterragem. A otimização das trajetórias de voo, apesar de constituir 

uma das primeiras opções a prosseguir, de acordo com as recomendações ICAO, reveste-se de 

elevada complexidade devido, sobretudo, a considerações de segurança. 

Devido ao regime de ventos e outras condições meteorológicas, a utilização anual típica das 

pistas em 70% do tempo com movimentos para norte e em 30% do tempo com movimentos 

para Sul, provoca uma maior influência das aterragens na zona Sul do Aeroporto e uma maior 

influência das descolagens na zona norte do Aeroporto. 
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Em relação aos procedimentos de voo, foram realizados no âmbito dos planos anteriores 

estudos muito exaustivos de otimização das trajetórias de voo a adotar no aeroporto no sentido 

de verificar a sua otimização em termos de emissão de ruído, com a colaboração de outras 

entidades, nomeadamente da NAV Portugal, E.P.E., em face da complexidade e diversidade de 

aspetos envolvidos, tais como a segurança:  

 

• Estudo das trajetórias de entrada e de saída (circuitos de aeródromo); 

Deste estudo não resultaram novas trajetórias de entrada e saída tendo sido consideradas 

as atuais já como otimizadas. As rotas de aproximação, aterragem, descolagem e sobrevoo 

encontram-se publicadas em AIP.  

 

• Estudo da influência da alteração das ladeiras na descolagem, para os diferentes tipos 

de aeronaves, no ruído global, dentro dos condicionalismos estritos de segurança; 

Os procedimentos otimizados resultantes dos estudos da ANA foram implementados como 

standard. O Aeroporto participou ainda, em conjunto com a NAV e a TAP, no estudo 

académico internacional - ATAEGINA - Airline Trials of Environmental Green Flight 

Management Functions – o qual teve como objetivo validar as novas funcionalidades 

desenhadas no Programa Clean Sky para operações (essencialmente ao nível das 

descolagens) que visem menores emissões de ruído. Através deste foi possível concluir que 

o diferencial obtido nas curvas de ruído, quando comparados os procedimentos já em 

implementação e os novos estudados (e ensaiados), era marginal, muito inferior a 1 dB, pelo 

que estes não se revestem de valor acrescentado que possa ser considerado significativo 

em termos de perceção por parte da população. 

 

• Estudo da influência de metodologias de continuous descend approach nas aterragens; 

Estes procedimentos foram implementados como standard. A este respeito, é possível 

observar - no Anexo I.A - a informação constante no AIP, em LPPT AD 2.22 Flight Procedures, 

9 Continuous Descent Operations CDO. 

 

 



             

 

 
39 

• Estudo da deslocação do ponto de aterragem (landing threshold) na pista. 

A análise das implicações operacionais e de segurança resultantes da eventual aplicação 

desta medida revelou que a mesma não é viável. Assim, os potenciais benefícios, do ponto 

de vista ambiental, que seriam obtidos com a sua implementação, serão alcançados através 

de medidas alternativas, nomeadamente o reforço do isolamento sonoro das fachadas dos 

edifícios dos recetores sensíveis. 

Deste modo, as intervenções operacionais compreendem: 

➢ Cumprimento pelas companhias aéreas dos procedimentos de voo (aterragem e 

descolagem) normalizados para o aeroporto e aeronave respetiva. 

Os procedimentos adotados para descolagem das aeronaves, seus perfis verticais, 

determinam os níveis sonoros emitidos. Deste modo, as medidas de redução de ruído atuam 

quer na gestão da potência (thrust) aplicada aos motores (cutback) quer na gestão da 

velocidade em pontos específicos da trajetória de descolagem. 

Para um determinado thrust aplicado aos motores, qualquer procedimento que aumente o 

gradiente de subida na descolagem fará diminuir a área exposta ao ruído gerado pelo 

tráfego aéreo. Este aumento de gradiente pode ser alcançado reduzindo a velocidade de 

subida da aeronave ou retraindo os flaps a uma menor altitude. 

Neste sentido, estão disponíveis dois tipos, fundamentalmente diferentes, de 

procedimentos de redução do ruído na descolagem (NADP): (i) NADP1-ICAO A “próximo das 

pistas”, que pretende reduzir os níveis sonoros das operações na proximidade do aeroporto 

(até cerca de 6-7 km do ponto da pista em que se inicia a descolagem) e (ii) NADP2-ICAO B 

“distante das pistas”, que pretende reduzir os níveis sonoros das operações para distâncias 

superiores a 6-7 km do ponto da pista em que se inicia a descolagem. 

Como os níveis sonoros de maior expressão no Aeroporto Humberto Delgado se encontram 

na proximidade das pistas, à partida, será com a utilização de procedimentos do tipo NADP1-

ICAO A, que serão obtidas melhorias no ambiente sonoro destas zonas, salvaguardados os 

devidos ajustes de acordo com requisitos de navegação do aeroporto. Estes procedimentos 

encontram-se passíveis de ser utilizados pelas aeronaves. 
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Especificamente a procedimentos de noise abatement, os mesmos encontram-se 

publicados em AIP, secção 1.1.6 Other Information, cujo descritivo operacional se encontra 

no Anexo I.B. Como anteriormente referido, no âmbito do estudo internacional ATAEGINA, 

realizado no âmbito do Programa Clean Sky, alterações aos procedimentos de descolagem 

que se encontram em implementação, salvaguardando sempre o envelope operacional, 

revestem-se de eficácia residual no respeitante a reduções nas emissões de ruído, 

encontrando-se otimizados. 

➢ Adoção continuada da proibição de travagem com reverse thrust nas aterragens. 

➢ Implementação de sistema de deteção de eventuais ocorrências de utilização de 

reverse thrust no período noturno (entre as 00H00 e as 06H00). 

Esta medida traduz-se na execução e consolidação da estratégia iniciada no âmbito do 

plano anterior, que passa pela instalação de duas estações de monitorização de ruído 

fixas, colocadas em local otimizado para detetar eventuais utilizações não justificadas. 

Aferição e validação do funcionamento destas estações de monitorização acústica, a 

qual será realizada no âmbito do presente plano. 

 

➢ Encorajamento das políticas de implementação de infraestrutura complementar fora 

da zona da Portela de Sacavém. 

Esta estratégia será encorajada na medida em que permitirá a contenção do número de 

movimentos de voos na infraestrutura atual no período de vigência do plano e, como 

tal, de emissões de ruído. 

As intervenções de controlo de ruído local são de complexa concretização, tanto por razões de 

ordem técnica como funcional.  

As fontes primordiais de emissão de ruído são as aeronaves que sobrevoam os espaços públicos, 

o que torna inviável uma proteção direta sobre os espaços exteriores. No entanto, podem ser 

adotadas medidas para proteção adicional dos espaços fechados, no sentido de melhorar o 

ambiente sonoro no interior de edifícios com usos sensíveis ao ruído, tais como habitação, 

escolas ou hospitais, e, como tal, minimizar a exposição das populações ao ruído no interior dos 

edifícios.  



             

 

 
41 

As intervenções locais correspondem à adoção de medidas para proteção adicional dos espaços 

fechados, através do reforço do isolamento sonoro das fachadas dos edifícios, especialmente 

nos seus paramentos com mais baixos graus de isolamento sonoro, como é o caso dos panos 

vidrados, com características que devem ser avaliadas e caracterizadas, caso a caso. 

A operacionalização das medidas preconizadas, compreende a adoção e instalação das soluções 

de redução de ruído local nos edifícios identificados com usos sensíveis ao ruído, a qual se 

concretiza através da implementação de um programa de isolamento acústico na envolvente do 

Aeroporto, de acordo com determinados critérios de elegibilidade, que a seguir se descrevem. 

Tem esta medida por objetivo a redução de ruído no recetor no sentido de providenciar 

condições acústicas no interior das edificações e deste modo reduzir eventuais incómodos 

resultantes, bem como tornar os níveis sonoros aí recebidos mais consentâneos com os seus 

usos e funções. Esta medida assume relevância quando se verifica estarem esgotadas as 

possibilidades de atuação na fonte sonora emissora ou nos caminhos de propagação, ou as 

capacidades técnicas de redução sonora de eventuais alternativas. Estas são situações que se 

verificam em relação ao ruído de aeroportos, resultando dos constrangimentos impostos pelas 

condições de segurança associadas ao tráfego aéreo ou pelas limitações de desenvolvimento 

tecnológico das aeronaves, apesar de substancial nas últimas décadas. 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

Para a beneficiação do Programa de Isolamento Acústico, foram definidos os seguintes critérios 

de elegibilidade, no âmbito da vigência do presente Plano de Ações (até 2023) e que serão 

refletidos nos Termos e Condições (documento regulamentar que será disponibilizado aos 

candidatos ao Programa):  

• Dado que para classes de isófona de valor superior o contributo do ruído de tráfego 

aéreo adquire maior expressão para o ruído ambiente, consideram-se como elegíveis 

todos os recetores com usos especialmente sensíveis (saúde e educação) e com usos 

sensíveis (habitações) na área delimitada pela isófona Ln=60 dB(A) – MER(2016), e que 

se verifique que não cumprem os valores mínimos de isolamento acústico definidos no 

Regulamento Acústico de Edifícios (33 dB(A)), Decreto n.º 129/2002, de 11 de maio, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de junho.  

Para as habitações a aferição dos valores de isolamento será feita através de avaliação 

construtiva (sem recurso a medição acústica) no que diz respeito aos panos vidrados e 
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caixas de estore existentes, sendo realizada uma verificação final após a realização da 

obra, dos materiais construtivos utilizados de acordo com a solução construtiva 

aprovada. Refere-se que não está contemplada pela ANA qualquer outro tipo de 

intervenção ao nível das fachadas e/ou em coberturas de edifícios, sendo verificação 

final dos materiais construtivos utilizados de acordo com a solução construtiva 

aprovada; 

• Edifícios com data de licença de construção até ao ano 2000 ou reabilitados até esta 

data, ano de publicação do Decreto-Lei n.º 292/2000, Regime Legal sobre a Poluição 

Sonora (introduz a disciplina da elaboração do projeto de acústica de edifícios, 

complementado mais tarde pelo Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de maio, na sua atual 

redação, que estabelece o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios); 

• Intervenções ao nível dos panos vidrados e eventualmente ao nível das caixas de 

estores. Apenas são considerados os vãos de divisões com usos sensíveis ao ruído, 

nomeadamente: 

o salas de aula ou salas de reuniões em escolas, salas com utilização clínica ou de 

internamento em espaços hospitalares ou ligados à saúde. Não são 

consideradas as fachadas de espaços com uso geral, administrativo ou outro 

sem função letiva ou clínica; 

o quartos ou salas de estar em habitações. 

Consideram-se como situações excecionais, de não incidência ou não execução temporal, as 

seguintes: 

• Não incidência em edifícios: 

o Ilegais (ex. sem licenciamento de construção, de atividade);  

o Com alterações não licenciadas efetuadas ao nível das fachadas face ao projeto 

aprovado e licenciado; 

o Com requisitos construtivos e estruturais inadequados para o fim a que se 

destinam, face aos requisitos legais aplicáveis; 
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o Com alteração das fachadas licenciadas em data anterior à da divulgação do 

programa e que cumpram o índice de isolamento acústico, de acordo com os 

requisitos legais; 

• Não execução temporal em edifícios: 

o Provisórios, sem utilização humana subsequente. 

Dada a complexidade da intervenção do Programa de Isolamento Acústico, bem como ao 

número de edifícios e fogos que será necessário intervencionar, será no âmbito da revisão do 

Plano de Ações (2023-2028), que se estenderá o Programa à isófona Ln = 55 dB. 

 

Tendo presente, no entanto, que em áreas mais distantes ao Aeroporto, o ruído aéreo possa 

não ser o ruído predominante, será equacionada no âmbito do Plano de Ação 2023 – 2028, a 

aplicação de um critério de elegibilidade adicional, referente aos níveis sonoros no interior: 

• Edifícios com usos especialmente sensíveis (saúde e educação) cujo Ld, interior seja 

superior a 35 dB(A) em salas de aula ou de reuniões em escolas, salas com utilização 

clínica; 

• Edifícios com usos sensíveis (habitações) cujo Ln, interior seja superior a 30 dB(A) nos 

quartos e salas de estar; 

• Será necessário, a partir desta fase, para além da avaliação construtiva, assegurar a 

realização de uma medição acústica inicial (diagnóstico acústico) e verificação final dos 

materiais construtivos utilizados de acordo com a solução construtiva aprovada. 

CRITÉRIOS DE ISOLAMENTO ACÚSTICO  

Valor de isolamento sonoro aplicado será da ordem de 30-33 dB, aplicado aos panos vidrados 

(tendo em conta os materiais e tecnologias atuais), com um valor global para o isolamento 

sonoro das fachadas superior a 33 dB, tendo em conta o efeito cumulativo de atenuação dos 

restantes elementos construtivos, nomeadamente alvenaria/ betão 
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FASEAMENTO 

O Programa de Isolamentos acústicos será realizado com o seguinte faseamento: 

• Usos especialmente sensíveis (educação e saúde) 

o 2020 - 2023 

Compartimentos relevantes com sensibilidade ao ruído (e.g. salas de aula ou de reuniões em 

escolas, salas com utilização clínica), dos edifícios com usos especialmente sensíveis (saúde e 

educação) existentes no interior da isófona Ln = 60 dB(A) (MER 2016), com isolamento sonoro 

deficitário conforme verificação. 

o A partir de 2023 

Compartimentos relevantes com sensibilidade ao ruído (e.g. salas de aula ou de reuniões em 

escolas, salas com utilização clínica), dos edifícios com usos especialmente sensíveis (saúde e 

educação) existentes no interior da isófona Ln = 55 dB(A) (MER 2021), com isolamento sonoro 

deficitário conforme verificação. 

• Usos sensíveis (habitacionais) 

o Fase 1: 2020- 2021 

Compartimentos relevantes com sensibilidade ao ruído (quartos e salas de estar) 

de habitações existentes no interior da isófona Ln = 65 dB(A) (MER 2016), com 

isolamento sonoro deficitário conforme verificação. 

o Fase 2: 2022 - 2023 

Compartimentos relevantes com sensibilidade ao ruído (quartos e salas de estar) 

de habitações existentes no interior da isófona Ln = 60 dB(A) (MER 2016), com 

isolamento sonoro deficitário conforme verificação. 

o Fase 3: 2023 – a definir 

Compartimentos relevantes com sensibilidade ao ruído (quartos e salas de estar) de 

habitações existentes no interior da isófona Ln = 55 dB(A) (MER 2021), com 

isolamento sonoro deficitário conforme verificação. 
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GESTÃO DO PROGRAMA DE ISOLAMENTO ACÚSTICO 

A gestão administrativa e técnica da implementação do Programa de Isolamento Acústico será 

concretizada através da contratação, pela ANA, de uma Equipa Project Manager, integrada em 

empresa classificada como gestora de qualidade da marca de qualidade LNEC, que garanta 

simultaneamente um controlo geral do processo, mantendo a gestão financeira do sistema em 

articulação com a Comissão Executiva da ANA e demais Comissões que possam vir a ser 

constituídas.  

No caso dos edifícios de saúde e educação, a ANA assegura a elaboração de estudos que 

permitam identificar os edifícios com usos sensíveis neste âmbito que se encontram expostos a 

níveis sonoros tomados como referência, bem como estudar soluções de reforço do isolamento 

sonoro das suas fachadas. 

Neste contexto, realizou-se um Estudo de Reforço de Isolamento Sonoro dos Vãos (panos 

vidrados) das Fachadas de Edifícios com Usos de Educação e Saúde sitos na Envolvente do 

Aeroporto Humberto Delgado, para as Isófonas de Referência do Ano de 2016, e que se 

apresenta no Anexo V. Este estudo teve como principal objetivo suportar e caracterizar as 

intervenções necessárias para os edifícios de usos especialmente sensíveis (saúde e educação) 

em termos de isolamento, e que se tem como de ação prioritária. 

Assim, estando identificados os candidatos potencialmente elegíveis, o acesso ao Programa de 

Isolamento Acústico, para esta tipologia de uso, não carecerá de candidatura. Será a ANA, a 

promover o contacto com os vários estabelecimentos ou instituições, de forma a aferir o 

interesse dos mesmos em beneficiar deste programa, de acordo com os critérios definidos, e 

identificados anteriormente, bem como a verificar a respetiva elegibilidade. 

No caso das habitações, a ANA promoverá a adequada publicitação do Programa, através das 

plataformas digitais (no site da empresa e redes sociais), bem como em articulação com as 

juntas de freguesia. Os respetivos proprietários poderão beneficiar do Programa de Isolamento 

Acústico mediante apresentação de candidatura nos moldes definidos, por forma a permitir a 

verificação da respetiva elegibilidade pelo Project Manager. 

O financiamento necessário para a implementação do Programa de Isolamento Acústico 

encontra-se previsto ser garantido através da criação de um Fundo de Mitigação Ambiental. 
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CRONOGRAMA DAS INTERVENÇÕES 

Apresenta-se em seguida o cronograma macro de implementação do Programa. Um 

cronograma detalhado da implementação do Programa encontra-se no Anexo IV. 

 

 

Figura 03: Cronograma Macro de implementação do Programa de Isolamento Acústico 

9. CONSULTA PÚBLICA 

9.1. Procedimento de Consulta Pública 

A ANA procedeu à consulta pública nos termos usuais no sentido de recolher opiniões e 

contribuições que permitam enriquecer o presente plano e traduzir a interligação com os 

diferentes parceiros sociais e interessados. 

O Plano encontrou-se em processo de consulta pública entre 15 de fevereiro e 16 de março de 

2018, tendo para o efeito sido publicados anúncios em dois jornais de publicação diária, o Diário 

de Notícias e o Público, conforme consta no Anexo II. De igual forma, o Plano foi remetido aos 

municípios de Lisboa e Loures. 

Em resultado, foram rececionadas na sua totalidade:  

• 4 comunicações individuais, configurando essencialmente queixas e considerações 

individuais sobre ruído de tráfego aéreo; 
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• 1 parecer de uma associação ambiental - a Associação de Defesa do Ambiente de Loures 

(ADAL), apresentando essencialmente interrogações e questionando uma aparente 

“omissão” da área norte do aeroporto nas considerações sobre ruído; 

• 1 parecer da Câmara Municipal de Loures, configurando um estudo de zonamento 

acústico para o Município de Loures e propondo uma nova “norma municipal que 

especifique os índices de isolamento sonoro a sons aéreos a observar em fachadas e 

coberturas nas zonas afetadas pelo ruído de tráfego aéreo decorrente da exploração do 

Aeroporto Humberto Delgado”. 

As referidas contribuições no processo de consulta pública encontram-se no Anexo III. 

9.2. Resultados da Consulta Pública 

Os resultados e contributos da consulta pública foram tidos em consideração na elaboração do 

presente documento. Em suma, analisado o conteúdo destas comunicações, considerou-se, de 

uma maneira geral, que das mesmas não resultam alterações de relevo à estrutura e conteúdo 

do Plano de Ações, tendo a este respeito somente sido introduzidas algumas informações de 

detalhe ao documento. Cita-se, como exemplo, a introdução de medida (M34 do Quadro 

resumo), relativa à implementação do Programa ACDM (Airport Collaborative Decision Making), 

o qual permite que a sequenciação de partidas das aeronaves seja efetuada com antecedência. 
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10. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

10.1. Procedimentos Funcionais 

As ações propostas a nível funcionar prendem-se, essencialmente, com o sistema de 

monitorização de ruído e sua atualização.  

Os custos associados aos trabalhos de aferição e operação do sistema de monitorização de ruído 

encaixam-se na sua quase totalidade nos custos de manutenção, acreditação e consultoria 

técnica do aeroporto, em vigor, estimado para o período de vigência do plano em cerca de 

500 000€. 

As ações relativas a incentivos às companhias aéreas para emissão de menos ruído, mesmo com 

a instituição de prémios (que não terão de ser necessariamente monetários), não representam 

custos dignos de registo, já que podem ser encarados como no âmbito da exploração e da 

execução do plano de gestão ambiental do aeroporto. 

10.2. Procedimentos Operacionais 

Na generalidade, os procedimentos operacionais recomendados não trarão custos à entidade 

de gestão aeroportuária, ANA Aeroportos.  

10.3. Intervenções Locais 

O projeto de intervenção para controlo de ruído, referente ao Plano 2013-2018, foi estimado 

com custos da ordem dos 4,5 milhões de euros, acrescidos de I.V.A.  

Na sequência do anteriormente descrito, este valor será revisto, decorrente do alargamento da 

área de intervenção e faseamento identificado anteriormente, tendo por base as isófonas do 

Mapa Estratégico de Ruído do ano 2016 – assim como os requisitos legais que consubstanciam 

tais intervenções. 

Atendendo à origem dos impactes decorrentes do sobrevoo das aeronaves, pretende-se 

constituir um Fundo de Mitigação Ambiental (FMA), à semelhança do que já é praticado em 

outros aeroportos europeus, no sentido de constituir capacidade económica, na aplicação do 
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princípio de poluidor-pagador promovido pela comissão europeia, para conceber, financiar, 

implementar medidas ambientais nas zonas afetadas pelo Aeroporto Humberto Delgado.  

Pretende-se que, se implementado este Fundo, as verbas a disponibilizar para o mesmo tenham 

origem numa taxa ambiental específica reportada aos movimentos de aeronaves, definida e 

modulada em função do desempenho ambiental das aeronaves (ruído e emissões) e outras 

condições, como por exemplo horários de voo, peso da aeronave, ou outro a definir. Esta taxa 

ambiental a aplicar estará fora do perímetro da regulamentação económica aplicável às taxas 

aeroportuárias previstas no anexo 9 do Contrato de Concessão do Aeroporto. A taxa é liquidada 

pela ANA e atribuída diretamente ao Fundo.  

A aplicação da referida taxa ambiental constitui-se também como uma forma de incentivo à 

utilização de aeronaves menos ruidosas como forma de redução do ruído exterior. 
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11. PLANO GERAL DE INTERVENÇÕES 

11.1. Horizonte Temporal 

As intervenções planeadas destinam-se a um horizonte temporal relativamente alargado em 

face da dimensão das propostas e da metodologia de aferição que deve acompanhar a sua 

implementação.  

As obrigações decorrentes do Decreto-Lei n.º 146/2006 implicam que o processo de diagnóstico 

e planificação de ações para correção do ruído seja revisto em cada cinco anos. Este 

procedimento de revisão regular permite avaliar resultados de medidas já implementadas ou 

em fase de implementação bem como reequacionar as propostas antes apresentadas à luz de 

dados atualizados.  

São seguidamente elencadas as medidas já implementadas e em curso no Aeroporto Humberto 

Delgado, bem como as fases de intervenção que se projetam, sem atribuição a estas de 

correspondentes prazos, tendo, no entanto, presente o horizonte temporal a que o Plano diz 

respeito. 

11.2. Medidas em Curso 

O Aeroporto Humberto Delgado tem já implementadas ou em curso as seguintes medidas: 

• Vigilância regular de ruído, através do sistema de monitorização de ruído com estações 

fixas (7) e móvel (1), que foi recentemente remodelado completamente; 

• Implementação de Sistema de deteção de ocorrências de reverse thrust através de 

estações de monitorização fixas (2); 

• Elaboração de Relatórios Semestrais de Monitorização de Ruído, referentes aos 

períodos de verão e de inverno IATA; 

• Avaliação de ruído e elaboração de Relatórios Semestrais (verão e inverno IATA) em 

“zonas/ pontos negros”; 
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• Elaboração de Mapas de Ruído de tráfego aéreo referentes aos períodos de verão e de 

inverno IATA e de Mapas de Ruído previsionais; 

• Elaboração regular de Mapas Estratégicos de Ruído, caracterizando o ambiente acústico 

na envolvente do aeroporto, na medida em que o aeroporto é considerado Grande 

Infraestrutura de Transporte Aéreo, no âmbito das disposições legislativas, 

nomeadamente a Diretiva 2002/49/CE, transposta pelo Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 

de julho. 

Os resultados dos Mapas de Ruído reportam-se aos indicadores de ruído ambiente 

referidos no Regulamento Geral do Ruído, nomeadamente o Lden e Ln, expressos em 

dB(A). 

Têm por base o Sistema de Simulação de Ruído instalado na ANA e o programa de 

modelação “INM - Integrated Noise Model” desenvolvido especificamente pela FAA 

para o tráfego aéreo, utilizando-se para o efeito o método de cálculo ECAC 

recomendado na legislação e nas Diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente 

aplicáveis. 

São utilizados para o efeito dados reais associados aos movimentos ocorridos nos 

períodos de referência, permitindo assim uma grande precisão dos resultados obtidos, 

sendo igualmente precedida de validação recorrendo às estações de monitorização de 

ruído (que funcionam em contínuo), instaladas na envolvente do Aeroporto. 

• Programa de encorajamento das companhias aéreas para bom procedimento 

ambiental, no sentido de emissão de baixos níveis de ruído. Distinção das companhias 

aéreas que apresentem um melhor desempenho em termos de emissões de ruído, 

resultante da operação das aeronaves. 

• Realização de inquéritos às populações residentes nas áreas vizinhas do aeroporto, 

numa primeira fase, no contexto de edifícios com usos sensíveis, como escolas e 

hospitais; 
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• Desenvolvimento de estratégia e instrumentos de comunicação / informação aos 

stakeholders e ao público em geral, sobre as ações e medidas implementadas e a 

implementar, no âmbito da gestão do ruído; 

• Consideração dos níveis sonoros emitidos na aquisição de novos equipamentos; 

• Integração de condicionantes acústicas no Plano Diretor Municipal (PDM) da Cidade de 

Lisboa, no âmbito da revisão do PDM. A este respeito refere-se que a classificação 

acústica dada em toda a malha urbana correspondeu a “zona mista”. 

• Construção de duas Saídas Rápidas- RETs, uma para a pista 03 e outra para a pista 21, 

permitindo a redução da utilização de reverse thrust, atenuando desta forma o impacte 

do ruído (Anexo I.C). 

• Participação em Estudos com vista à otimização de procedimentos de voo (ex. no 

âmbito de projetos internacionais/ europeus, envolvendo diversas Entidades do 

domínio aeronáutico). 

• Restrições de operações aeroportuárias: 

o Condicionamento das emissões de ruído pelo modo de transporte aéreo, pela 

regulamentação internacional da ICAO (International Civil Aviation 

Organization), ICAO Anexo 16, respeitante à certificação dos motores das 

aeronaves. As operações aeroportuárias dispõem do registo das certificações 

acústicas por matrícula das aeronaves que utilizam o aeroporto. 

o Restrição à utilização de APU (Auxiliary Power Units - Geradores de bordo de 

energia elétrica). Os APU devem ser desligados na primeira oportunidade à 

chegada da posição de estacionamento. Exceto em situações de emergência, os 

APU não devem ser operados entre as 23H00 e as 06H00. 

o Implementação de Sistemas tecnológicos, que permitem a redução do ruído 

emitido pelas aeronaves, enquanto estacionadas (sistemas GPU - Ground Power 

Unit - de abastecimento de energia a 400Hz; fornecimento fixo de ar 

condicionado). 
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o Restrição à realização de Run-Up (testes de motores) no período noturno. Os 

testes são permitidos apenas em local específico - Plataforma Polivalente - das 

06H00 às 22H00, sob a condição de autorização prévia por parte das operações 

aeroportuárias. 

o Interdição de realização de voos locais (tais como treino ou teste) entre as 

22H00 e as 08H00. 

o Não utilização de reverse thrust (aceleração inversa dos motores para redução 

de velocidade) nos procedimentos de aterragem, em particular devido à 

construção de duas saídas rápidas, uma para a pista 03 e outra para a pista 21; 

o Restrição do tráfego noturno entre as 00H00 e as 06H00. O número de 

movimentos aéreos permitidos neste período, por semana, não pode exceder o 

limite total de 91, sendo que o limite diário é 26. 

o Condicionamento da autorização de movimentos aéreos durante o período 

noturno, de acordo com os níveis de ruído das aeronaves a operar. As aeronaves 

são classificadas, quanto às emissões sonoras estabelecidas pela ICAO, nos 

seguintes níveis: 

▪ Nível 0 — inferior a 87 EPNdB; 

▪ Nível 0,5 — 87 a 89,9 EPNdB; 

▪ Nível 1 — 90 a 92,9 EPNdB; 

▪ Nível 2 — 93 a 95,9 EPNdB; 

▪ Nível 4 — 96 a 98,9 EPNdB; 

▪ Nível 8 — 99 a 101,9 EPNdB; 

▪ Nível 16 — superior a 101,9 EPNdB. 

o Salvo exceções previstas na legislação aplicável: 

a) As aeronaves classificadas nos níveis 8 e 16 não podem ser programadas 

para o período noturno; 
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b) As aeronaves classificadas no nível 4 não podem ser programadas para 

descolar em serviços regulares durante o período noturno; 

c) As aeronaves classificadas no nível 2 podem ser programadas para 

descolar entre as 0 horas e as 0 horas e 30 minutos e a partir das 5 horas; 

d) As aeronaves classificadas nos níveis 0, 0,5 e 1 não estão sujeitas a 

restrições. 

• Otimização de procedimentos de voo: 

o Aplicação de procedimentos de noise abatement publicados em AIP 

(Aeronautical Information Publication). 

o Cumprimento dos procedimentos relativos à aproximação, descolagem e 

aterragem na operação das aeronaves, segundo as regras de voo por 

instrumentos ou segundo as regras de voo visual. 

o Cumprimento de procedimentos de aproximação estabelecidos para reduzir o 

nível de ruído em sobrevoos na cidade.  

▪ Do ponto de referência aeronáutico NDB (Non Direcional Beacon) 

CAPARICA “CP“ para: 

• a Pista 03 e 35: a descida para a altitude de aproximação final 

será feita sobre o rio e mantida até que a aeronave esteja 

alinhada com pistas (a cidade só será superada na final e 

quando alinhada com a pista). 

• a Pista 21: a descida para a altitude de aproximação final deve 

ser feita sobre o rio e manter o vento de cauda esquerdo até 

que a aeronave esteja alinhada com a pista. 

▪ As aproximações finais para a aterragem devem ser realizadas num 

ângulo não inferior a 3⁰ e a inclinação de aproximação indicada do PAPI 

(Precision Approach Path Indicator - Ajuda Visual de Indicador de 

Ladeira) deve ser seguida para cada pista. 
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o Proibição de aproximações de baixa altitude com utilizações elevadas de regime 

de motor, a grande distância do aeroporto. 

 

Sobre este assunto, anexa-se circular de informação aeronáutica da ANAC (Anexo I.D), 

bem como o que está mencionado em AIP, em particular o referenciado em AD 1.1 

Aerodrome/Heliport Availability, 1.1.6 Other Information (Anexo I.B), em LPPT AD 2.21 

/ Noise abatement procedures The following approach procedures are established to 

reduce noise level in the city by over flying aircraft e  LPPT AD 2.22  Flight procedures 1. 

Lisboa CTR - VFR flight restrictions (Anexo I.A). 

o Possibilidade de utilização do procedimento Continuous Descent Operations 

(CDO), de acordo com o publicado em AIP - Anexo I.A - LPPT AD 2.22 Flight 

Procedures, 9 Continuous Descent Operations CDO. 

• Otimização de utilização de rotas (trajetórias de entrada e de saída): 

o Utilização preferencial da pista 03 para descolagens (direção norte), desde que 

a intensidade e direção do vento o permitam. 

• Programa ACDM (Airport Collaborative Decision Making): Permite que a sequenciação 

de partidas seja efetuada com antecedência. Deste modo, as aeronaves apenas saem 

dos respetivos stands com a antecedência equivalente ao tempo de táxi até à pista, 

permitindo a redução de ruído resultante do movimento das aeronaves em terra. 

• Adoção e instalação de soluções de ruído local nos edifícios, sendo que as ações são 

realizadas tendo por base o cronograma do Programa de Isolamento Acústico constante 

no Anexo IV, conforme já referido. 

11.3. Intervenções Planeadas 

Para além das medidas já em curso, que serão continuadas, são planeadas outras ações, as quais 

deverão ser implementadas durante o período de vigência do Plano, conforme se descreve. 

 Sensibilização das companhias de navegação aérea para adoção de procedimentos 

tendentes a minimizar a geração de ruído. Desencorajamento de utilização dos tipos de 

aeronaves mais ruidosos; 
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 Estabelecimento de procedimento otimizado de gestão de reclamações de ruído; 

 Análise dos inquéritos e correlação com os dados acústicos (mapas de ruído) e de 

eventuais reclamações; 

 Encorajamento das políticas de implementação de infraestrutura complementar fora da 

zona da Portela de Sacavém.  

11.4. Estratégia a Longo Prazo 

As operações aeroportuárias exibem uma grande dinâmica inserindo-se esta atividade em 

opções estratégicas para a economia nacional tanto ao nível estrito da mobilidade como no 

sentido mais lato do desenvolvimento económico. Para além de uma considerável evolução 

tecnológica nas fontes emissoras de ruído (essencialmente aeronaves e sua motorização) que 

tem feito diminuir os níveis sonoros radiados pelas aeronaves nas suas operações de voo, com 

características de médio e longo prazo, a procura encontra-se determinada fortemente pelo 

turismo sobretudo internacional, com importância crescente no produto interno bruto nacional, 

e características (e flutuações) marcadamente de curto prazo. O equilíbrio encontra-se 

efetivamente não na execução de um plano a muito curto prazo (cinco anos, como é o caso) 

mas a longo prazo, de algumas décadas, como tem sido prática corrente em outros aeroportos 

internacionais. Deste modo, a estratégia a longo prazo passa pela manutenção e reforço de 

atuações que permitam: 

 

• Diversificação das operações aeroportuárias 

Este objetivo é perseguido com a procura e implementação de alternativa(s) e/ou 

complemento(s) ao AHD, como seja o Aeroporto do Montijo. Uma infraestrutura 

complementar permitirá reordenar as operações no AHD no sentido de menor impacte 

na comunidade envolvente, no período de vigência do plano. 

 

• Encorajamento de operações geradoras de menos ruído 

As ações de promoção de um AHD menos ruidoso junto das companhias aéreas não 

produz necessariamente efeitos de curto prazo, pela complexidade tanto de conceção 

como de implementação de ações, pelo que se afigura com devendo ser parte do 

caderno de estratégias de longo prazo da ANA. 
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• Análise de benefícios de medidas de controlo/redução de ruído 

A ANA tem vindo a estudar um vasto conjunto de medidas de controlo/redução de ruído 

(noise abatement) cuja avaliação tem sido efetuada de forma pontual tendo em conta 

as especificidades do AHD (em especial a sua grande proximidade da malha urbana de 

Lisboa) e as diversas implicações (tais como segurança, operacionalidade ou custos) de 

cada medida. Faz parte das estratégias da ANA a realização de um estudo de 

consistência das diferentes medidas já implementadas, em curso e as previstas no AHD 

estudando a projeção dos benefícios parciais e globais para as próximas décadas. Tal 

estudo permitirá quantificar os resultados (efetivamente medidos ou previstos) das 

medidas mais relevantes, as quais exibem benefícios em prazos muito distintos. A 

análise de benefícios será realizada com base em pressupostos reais (mapas de ruído, 

medições acústicas de operações de voo, dados de tráfego e de populações) e estudos 

de tráfego prospetivos e estender-se-á por várias décadas. 

 

• Vigilância do ambiente sonoro e de potencial incomodidade da comunidade envolvente 

A identificação e vigilância do ambiente sonoro em locais onde se revele eventualmente 

mais perturbado faz parte das estratégias de longo prazo da ANA, na medida em que 

análises de evolução e tendências que poderão indiciar a pertinência de medidas 

corretivas e/ou mitigadoras, bem como o seu desenho otimizado, só assumem 

significado com base em amostras de longo prazo, sob risco de perda de significado 

estatístico. Insere-se aqui a medida de identificação e avaliação de ruído em “pontos 

negros” na envolvente do AHD, não só prevista no presente PA e já em curso, mas que 

se perspetiva no longo prazo dado o seu âmbito. 

Sendo que importa contextualizar as emissões sonoras com os graus de incómodo 

induzido nos recetores, torna-se necessário igualmente avaliar o real incómodo 

percebido pelas populações. Encontrando-se já as operações aeroportuárias 

fortemente limitadas no período noturno, onde os efeitos do ruído na saúde podem 

assumir particular pertinência, a ANA propõe-se realizar um conjunto de inquéritos às 

populações para avaliação dos graus de incómodo percebidos no ambiente urbano. De 

forma idêntica à vigilância, também esta ação se contextualizará no sentido do longo 
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prazo para uma devida apreciação do ruído aeroportuário na sua correlação com a real 

perceção das populações expostas. 

A dinâmica apontada para a atividade aeroportuária torna claro que a adoção de métricas e 

indicadores mais correntes para avaliação do controlo/redução sonora em outras atividades ou 

infraestruturas de transporte não podem ser transpostas de forma linear e estrita para este tipo 

de infraestrutura. De facto, a curto prazo (âmbito dos PA) tanto níveis sonoros como números 

de populações expostas são passíveis de variações (induzidas por flutuações de procura/oferta 

ou de alterações pontuais de respostas comerciais em termos de aeronaves) que podem não 

traduzir cabalmente os resultados de medidas consistentes e altamente testadas em outras 

infraestruturas internacionais.  

Assim, na vigência do presente plano, consideram-se como potenciais métricas a adotar:  

(i) indicadores relativos à gestão de reclamações recebidas (enquadradas no contexto 

de operação do Aeroporto, em termos de evolução de tráfego, etc.); 

(ii) contabilização de aeronaves de tipologia mais recente (e, consequentemente, de 

um modo geral, menos ruidosas), resultante da renovação da frota das Companhias 

Aéreas com maior expressão a operar no Aeroporto Humberto Delgado. 

Como forma de validação das medidas do presente PA, poderão ainda apontar-se, por exemplo, 

os resultados do estudo de benefícios de medidas, o qual será realizado para um período 

extenso e, por isso, permitirá retirar conclusões em períodos mais curtos, avaliando desse modo 

a bondade da execução do plano e inserindo-o numa estratégia de ações continuadas a mais 

longo prazo.  

No que concerne especificamente à medida de controlo de ruído local - aplicável aos edifícios 

identificados com usos sensíveis ao ruído e com mais exposição a este – os resultados dos 

inquéritos permitirão uma análise e avaliação da evolução temporal de eventuais incómodos, 

sendo possível, deste modo, validar e calibrar diferentes ações. 
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11.5. Estimativa em Termos do Número do Número 
de Pessoas Beneficiadas 
 

A contabilização de benefícios de ações de redução e controlo de ruído num aeroporto a curto 

prazo (caso dos cinco anos de um plano) revela-se muito pouco clara ou rigorosa na medida em 

que o tráfego aéreo é muito volátil e determinado, mais do que em outras infraestruturas de 

transporte, por cenários económicos e multifatoriais (condições políticas, financeiras em 

diferentes partes do mundo). A capacidade de atuação local tem de ser encarada como 

diretamente correlacionada com a viabilização da operação aeroportuária onde tanto a 

segurança como a funcionalidade se revelam cruciais numa instalação estruturante do tecido 

económico nacional. 

Os benefícios das medidas adotadas têm sempre de ser considerados num amplo prazo 

abrangendo o decurso e execução de vários planos, não sendo possível apontar com rigor 

valores de benefícios em prazos tão curtos.  

As ações preconizadas no PA 2018 - 2023 resultam de um Estudo de Eficácia das Medidas de 

Redução de Ruído implementadas, em Anexo VI, e cuja abrangência de análise extravasa o 

período de 5 anos a que o presente Plano diz respeito. 

Neste contexto, foi promovida uma análise sistemática e detalhada do benefício acústico, tendo 

em consideração cenários complexos de composição de tráfego, de desenvolvimentos 

temporais, de evolução tecnológica e de outros fatores determinantes para a composição da 

pegada sonora das atividades aeroportuárias. 

Será de reforçar o entendimento de que uma análise a curto prazo se revela incipiente, devendo 

considerar-se antes uma análise de benefício global, com um prazo médio (não inferior a cinco 

anos, idealmente a dez anos), como resultado da sobreposição de diferentes ganhos resultantes 

das diversas medidas e estratégias adotadas. 

Os trabalhos de estudo e análise de benefícios de medidas de gestão, controlo e redução de 

ruído já efetuados, revelam valores muito interessantes para um horizonte alargado. A figura 

seguinte mostra, com base em valores de tráfego, níveis sonoros registados, número de 

passageiros e em dados previsionais, a evolução do número da população exposta a Ln ≥ 55 

dB(A) em paralelo com os dados referentes ao número de passageiros, ao longo de três décadas. 
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Figura 5 – Evolução dos números de pessoas expostas a Ln ≥ 55 dB(A), com e sem implementação de 

medidas. 

Comparando os valores das colunas a cinza (correspondente a ausência de adoção de medidas) 

com os das colunas a azul (com adoção de todas as medidas preconizadas no PA), prevê-se uma 

descida gradual do número de pessoas expostas (o valor em 2036 é menor do que em 2016), 

apesar do gradual e consistente crescimento do tráfego (de acordo com as previsões).  

Foram considerados, neste estudo, cenários pessimistas (conservadores, mas realistas) em 

termos de renovação das frotas de aeronaves, e otimistas (mas realistas) em termos de 

crescimento de tráfego, pelo que poderão ser observados resultados melhores do que os agora 

calculados. Nomeadamente, apesar de incluído o efeito de entrada em funcionamento do 

aeroporto complementar de Lisboa (Montijo), entre 2021 e 2026, foram consideradas previsões 

aparentemente otimistas de crescimento de tráfego no AHD. 

Refere-se, no entanto, que os referenciais e premissas de base estudadas, não contemplaram 

possíveis alterações ao sector económico na aviação civil e os efeitos associados à atual 

pandemia COVID 19. 

Em face a estes condicionalismos, uma reanálise de toda a avaliação estudada será necessária, 

em face do atual contexto existente e, nomeadamente, aquando da revisão do PA, com base no 

cenário associado aos Mapas Estratégicos de Ruído do ano de 2021. 
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12. AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E 
RESULTADOS DO PLANO DE AÇÕES 
Serão elaborados relatórios periódicos relativos à execução do Plano de Ações, em datas que se 

consideram adequadas ao cronograma estabelecido para as várias medidas nele integradas, 

nomeadamente: 

• janeiro de 2021 

• janeiro de 2022 

• março de 2023 
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13. QUADRO RESUMO 

A Tabela seguinte resume todas as ações tendentes a reduzir o ruído aeronáutico resultante da 

exploração do aeroporto Humberto Delgado e o seu estado de implementação. De referir que 

as medidas - ao nível de procedimentos/ tarefas - que se classificam como implementadas têm, 

de um modo geral, caráter continuado. 

Tabela 1 – Resumo e Estado de Implementação de medidas/ ações mitigadoras de ruído 

N.º Ação 
Estado de 

Implementação 
Entidade 

Competente 

1 
Vigilância regular de ruído, através do sistema de monitorização de ruído com 

estações fixas (7) e móvel (1). 
Implementado ANA 

2 
Avaliação e elaboração de relatórios Semestrais de Monitorização de Ruído, 

referentes aos períodos de verão e de inverno IATA. 
Implementado ANA 

3 
Avaliação e elaboração de relatórios semestrais de ruído em “pontos negros”, 

referentes aos períodos de verão e de inverno IATA. 
Implementado ANA 

4 
Elaboração de Mapas Estratégicos de Ruído, caracterizando o ambiente acústico 

na envolvente do aeroporto. 
Implementado ANA 

5 
Elaboração de Mapas de Ruído de tráfego aéreo, referentes aos períodos de verão 

e de inverno IATA. 
Implementado ANA 

6 Elaboração de Mapas de Ruído de tráfego aéreo previsionais. Implementado ANA 

7 
Instalação de sistema de deteção de ocorrência de reverse thurst, através de 

estações de monitorização fixas adicionais (2). 
Implementado ANA 

8 Consideração dos níveis sonoros emitidos na aquisição de novos equipamentos. Implementado ANA 

9 
Integração de condicionantes acústicas no Plano Diretor Municipal (PDM) da 

Cidade de Lisboa, no âmbito da revisão do PDM. 
Implementado 

Câmara 

Municipal de 

Lisboa 

10 
Restrição à utilização de geradores das aeronaves (APU) para circulação (taxi 

procedures) ou aquecimento (engine start-up). 
Implementado ANA 

11 

Implementação de Sistemas tecnológicos, que permitem a redução do ruído 

emitido pelas aeronaves, enquanto estacionadas (sistemas GPU - Ground Power 

Unit - de abastecimento de energia a 400Hz; fornecimento fixo de ar 

condicionado). 

Implementado ANA 

12 

Condicionamento das emissões de ruído pelo modo de transporte aéreo, pela 

regulamentação internacional da ICAO (International Civil Aviation Organization), 

ICAO Anexo 16, respeitante à certificação dos motores das aeronaves. 

Implementado 
Condicionante 

internacional 

13 

Condicionamento da autorização de movimentos aéreos durante o período 

noturno aos níveis de ruído das aeronaves a operar, tendo por base referencial a 

classificação quanto às emissões sonoras estabelecidas pela ICAO. 

Implementado Coordenação 

Nacional de Slots 
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N.º Ação 
Estado de 

Implementação 
Entidade 

Competente 

 

14 Realização de testes de aeronaves (test runs) apenas em locais específicos. Implementado 
Companhias 

aéreas 

ANA 

15 
Interdição de realização de testes de motores de aeronaves no período entre as 

22H00 e as 06H00. 
Implementado ANA 

16 
Interdição de realização de voos locais (tais como treino ou teste) entre as 22H00 

e as 08H00. 
Implementado ANA 

17 

Não utilização de reverse thrust (aceleração inversa dos motores para redução de 

velocidade) nos procedimentos de aterragem, em período noturno (entre as 

00H00 e as 06H00). 

Implementado 
Companhias 

aéreas 

18 
Construção de duas Saídas Rápidas- RETs, uma para a pista 03 e outra para a pista 

21, permitindo a redução da utilização de reverse thrust. 
Implementado ANA 

19 
Realização de aproximações à Pista, pelas aeronaves, com um ângulo não inferior 

a 3⁰. 
Implementado 

NAV 

Companhias 

aéreas 

20 
Interdição de aproximações de aeronaves à Pista a baixa altitude com elevada 

aceleração. 
Implementado 

NAV  

Companhias 

aéreas 

21 

No caso das aeronaves em aproximação visual às pistas 03 e 35, provenientes de 

Sul, efetuar a descida para a altitude de aproximação final sobre o rio, mantendo-

se a sobrevoar a água até ao alinhamento com a pista, sempre que as condições 

o permitam. 

Implementado 

NAV 

Companhias 

aéreas 

22 

No caso das aeronaves em aproximação visual à pista 21, provenientes de Sul, 

efetuar a descida para a altitude de aproximação final sobre o rio, mantendo-se a 

sobrevoar a água até ao alinhamento com a pista, sempre que as condições o 

permitam. 

Implementado 

NAV 

Companhias 

aéreas 

23 
Utilização preferencial da pista 03 para descolagens (direção norte), desde que a 

intensidade e direção do vento o permitam. 
Implementado 

NAV 

Companhias 

aéreas 

24 
Existência de número máximo de movimentos (diário e semanal) permitidos 

operar durante o período noturno, entre as 00H00 e as 06H00. 
Implementado 

Condicionalismo 

legal 

25 
Aferição e validação completa do sistema de monitorização de ruído de estações 

fixas (7) e móvel (1), recentemente atualizado. 
Em curso ANA 

26 
Aferição e validação completa do sistema de deteção de ocorrências de reverse 

thrust, com o consequente reporte de eventuais ocorrências.  
Implementado ANA 

27 
Distinção das companhias aéreas com melhor desempenho ao nível das emissões 

de ruído. 
Em curso ANA 
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N.º Ação 
Estado de 

Implementação 
Entidade 

Competente 

28 

Sensibilização das companhias de navegação aérea para adoção de 

procedimentos tendentes a minimizar a geração de ruído. Desencorajamento de 

utilização dos tipos de aeronaves mais ruidosos. 

Planeado ANA 

29 Estabelecimento de procedimento otimizado de gestão de reclamações de ruído. Planeado ANA 

30 
Encorajamento das políticas de implementação de infraestrutura complementar 

fora da zona da Portela de Sacavém. 
Planeado ANA 

31 

Adoção e instalação das soluções de redução de ruído local nos edifícios 

identificados com usos sensíveis ao ruído e com mais exposição a este, no 

quadrante sul do aeroporto. 

Em curso ANA 

32 

Realização de inquéritos às populações residentes nas áreas vizinhas do 

aeroporto, com a consequente análise dos resultados e correlação com os dados 

acústicos (mapas de ruído) e de eventuais reclamações. 

Em curso ANA 

33 

Desenvolvimento de estratégia e instrumentos de comunicação / informação às 

populações e ao público em geral, relativamente às ações e medidas existentes 

e/ou planeadas, no âmbito da gestão do ruído gerado pela operação da 

infraestrutura aeroportuária. 

Em curso ANA 

34 

Programa ACDM (Airport Collaborative Decision Making), o qual permite que a 

sequenciação de partidas seja efetuada com antecedência. Deste modo, as 

aeronaves apenas saem dos respetivos stands com a antecedência equivalente 

ao tempo de táxi até à pista, permitindo a redução de ruído resultante do 

movimento das aeronaves em terra. 

 

Implementado ANA 
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ANEXO I  

MEDIDAS OPERACIONAIS 
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ANEXO I.A 

LPPT AD 2.21 E 2.22 (AIP) 
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ANEXO I.B 

LPPT AD 1.1 (AIP) 
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ANEXO I.C 

CONSTRUÇÃO DE SAÍDAS RÁPIDAS – 
PISTAS 03 E 21 (AIP) 
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ANEXO I.D 
APROXIMAÇÃO A BAIXA ALTITUDE – 
CARTA CIRCULAR ANAC (INFORMAÇÃO 
AERONÁUTICA) 
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ANEXO II 

ANÚNCIOS DE CONSULTA PÚBLICA  

Diário de Notícias: 

 

Jornal Público: 
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ANEXO III 

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NA 
CONSULTA PÚBLICA  
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE 
ISOLAMENTO ACÚSTICO  

  



             

 

 
74 

ANEXO V 

ESTUDO DE REFORÇO DE ISOLAMENTO 
SONORO DOS VÃOS (PANOS VIDRADOS) 
DAS FACHADAS DE EDIFÍCIOS COM USOS 
DE EDUCAÇÃO E SAÚDE SITOS NA 
ENVOLVENTE DO AEROPORTO 
HUMBERTO DELGADO 
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ANEXO VI 

ESTUDO DE EFICÁCIA DAS MEDIDAS 
 
  



             

 

 
76 

 
BIBLIOGRAFIA 

Documentos / Livros 

Aeronautical Information Publication, Portugal, AIP, LPPT AD 2.12, Runway Physical Characteristics. 

Airbus Industry Flight Operations Support & Line Assistance, “Aircraft Noise”, 2002. 

Airbus Industry Flight Operations Support & Line Assistance, “Aircraft Performance”, 2002. 

Cost Study on Noise Mapping and Action Planning, European Commission – DGXI D.3 Urban Environment, 

COWI, 1999. 

Decreto-Lei n.º 146/2006 de 31 de julho, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 2002/49/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de junho de 2002 relativa à avaliação e gestão do ruído 

ambiente. 

Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de junho de 2002 relativa à avaliação e 

gestão do ruído ambiente (2002). 

Elaboração de Mapas de Ruído, princípios orientadores, DGA/DGOTDU, outubro de 2001. 

EU Noise Policy WG4 Common Understanding on Noise Mapping, 1999. 

Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure 

(2007), European Commission Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN), Position Paper, 

dezembro 2003; versão 2, agosto 2007. 

ICAO. “Aerodrome Design Manual - Doc 9157.”, Part 2 - Taxiways, Aprons and Holding Bays, 2007. 

ICAO. “Annexes to the Convention on International Civil Aviation”, Annex 14 – Aerodromes, 2004. 

ICAO. “Annexes to the Convention on International Civil Aviation”, Annex 16 – Environmental Protection, 

2002. 

ICAO. “Procedures for Air Navigation Services. Aircraft Operations (PANS-OPS) – Volume I. Fligth 

Procedures. Doc 8168 4th ed. International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada. 



             

 

 
77 

ICAO. “Review of Noise Abatement Procedure Research & Development and Implementation Results.”, 

Preliminary Edition 2007. 

ISO 9613. Acoustics. Attenuation of sound during propagation outdoors. Part 1. Calculation of the 

absorption of sound by the atmosphere. Part 2. General method of calculation. 1998. 

Lärm und seine dauerhafte Minderung durch kommunale Planung, Landesanstait fur Umweltschutz 

Baden-Wurttemberg, 2000. 

Le Bruit dans la Ville, Conseil Economique et Social, Ed. Jean-Pierre Gualezzi, 1998. 

Leitfafen Lärmminderungsplanung, Ministerium fur Umwelt, N. und F. des L. Schleswig-Holstein, 1999. 

Linee guida per l’elaborazione di piani comunali di risanamento acustico, Agenzia Nazionale per la 

Protezione dell’Ambiente, 1998. 

Livro Verde da Comissão Europeia (1996), Futura Política de Ruído, Comissão das Comunidades Europeias, 

COM (96). 

Noise abatement in European towns and cities, strategies, concepts and approaches for local noise policy, 

European Academy of the Urban Environment, 1999. 

Noise Mapping – A way forward in Environmental Noise Management, Noise & Vibration Worldwide, 17-

20 December 1998, 

Norma Portuguesa NP-4361. Acústica. Atenuação do som na sua propagação ao ar livre. Parte 2. Método 

geral de cálculo. 2001. 

Position Paper on EU Noise Indicators, EU Noise Policy Working Group on noise indicators, 1999. 

Recomendação da Comissão de 6 de agosto de 2003 relativa às orientações sobre os métodos de cálculo 

provisórios revistos para o ruído industrial, o ruído das aeronaves e o ruído rodoviário e ferroviário, bem 

como dados de emissões relacionados (2003/613/CE). 

Recomendação para a seleção de métodos de cálculo a utilizar na previsão de níveis sonoros, Direção 

Geral do Ambiente, setembro 2001. 

Recomendações para a Organização dos Mapas Digitais de Ruído, Instituto do Ambiente, fevereiro 2006. 

Sourdine II Consortium “Study of Optimisation procedURes for Decreasing the Impact of NoisE”, D1-1 

Identification Document, 2003. 



             

 

 
78 

Umweltsituation in Österreich, Umweltbundesamt Federal Environment Agency, Austria, 1998. 

 

Artigos técnico-científicos 

D. Alarcão and J. L. Bento Coelho (2005), Noise Mapping and Noise Action Plans in Large Urban Areas, 

Proc. XXXVI Congreso Nacional de Acústica / South Europe Workshop on Environmental Acoutics and 

IMAGINE project EAA Symposium, Terrassa, Espanha, outubro 2005. 

D. Bertoni (2003), Noise abatement strategies in urban areas: the role of local authorities, Proc. Euronoise 

2003, Nápoles, maio 2003. 

J. L. Bento Coelho and M. J. Palma (2000), Lisbon Noise Map, Proc. INTERNOISE 2000, 6-3968. 

J. L. Bento Coelho e M. J. Palma (2001), Noise Mapping in Urban and Non-Urban Areas, Proc. Euronoise 

2001. 

J. L. Bento Coelho (2001), Urban Noise Mapping – Strategies and Objetives, Proc. 8th International 

Congress of Sound and Vibration, Hong Kong, julho 2001. 

J. L. Bento Coelho (2003), Noise Mapping and Noise Reduction Plans as Urban Noise Management Tools, 

Proc. Euronoise 2003, Nápoles, maio 2003. 

J. L. Bento Coelho (2003), Noise Maps and Noise Action Plans for Urban Noise Management, Proc. 10th 

International Congress on Sound and Vibration, 2003, Stockholm, julho 2003. 

J. L. Bento Coelho and D. Alarcão (2005), Noise Mapping in Large Cities in Portugal, Proc. 12th 

International Congress on Sound and Vibration, Lisboa, Portugal, julho 2005. 

J. L. Bento Coelho and D. Alarcão (2005), On Noise Mapping and Noise Action Plans in Large Urban Areas, 

Proc. Forum Acusticum 2005, Budapeste, Hungria, setembro 2005. 

J. L. Bento Coelho and D. Alarcão (2006), On Noise Mapping and Action Plans for Large Urban Areas, Proc. 

Euronoise 2006, the 6th. European Conference on Noise Control, Tampere, Finland, May 2006, 382 

J. L. Bento Coelho and D. Alarcão (2009), Management and reduction of noise in cities, Proc. ICSV16, The 

Sixteenth International Congress on Sound and Vibration, Krakow, Poland, July 5-9 2009. 

J. L. Bento Coelho and D. Alarcão (2009), Noise management and reduction issues in cities, Proc. Internoise 

2009, 38th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, in859, Ottawa, Canada, 

August 2009. 



             

 

 
79 

Arne Berndt, Gert Braunstein and Michale Gillé (2009), Procedures to analyse noise maps in connection 

with noise action plans, Proc. Internoise 2009, 38th International Congress and Exposition on Noise Control 

Engineering, in440, Ottawa, Canadá, agosto 2009. 

M. Boubezari and J. L. Bento Coelho (2004), Towards Qualitative Sound Maps with Differentiated Sources, 

Proc. ICA 2004. 

Clarke, J.; Ho, N.; Ren, L.; Brown, J.; Elmer, K.; Tong, K.; Wat, J. (2004). “Continuous Descent Approach: 

Design and Flight Test for Louisville International Airport.”, Journal of Aircraft, vol. 41, nº5, pp 1054-1066. 

Laurent Droin (2003), A l’ecoute de la Ville : articulation entre outils et expertise, ècho-bruit, Juin 2003, 

Nº. 102, p. 23-26. 

C. Fagotti e A. Poggi (1998), Il Rumore a Firenze. Dieci Anni di Studio (1987 – 1996) del Rumore Urbano da 

Traffico, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana. 

Raquel Girvin (2009), FAA efforts to characterise and mitigate aircraft noise impacts, Proc. Euronoise 

2009, 0173, Edinburgo, Reino Unido, outubro 2009. 

J. Hinton (2000), Noise Mapping – An effective way of communicating information to the public?, Proc. 

INTERNOISE 2000, 4-2247. 

D. Manvell, L. Winberg and P. J. Henning (1999), Managing Urban Noise in Cities – An Integrated Approach 

to Mapping, Monitoring, Evaluation and Improvement, Proc. INTERNOISE 99, 2-1037. 

M. J. Palma e J. L. Bento Coelho (2000), Cartografia de ruído da cidade de Lisboa, Proc. Tecniacustica 2000, 

ACUSTICA 2000. 

M. J. Palma and J. L. Bento Coelho (2002), Noise Mapping as a Tool for the Development of Urban Areas, 

Revista Acústica, special issue, Vol. XXXIII, ISBN 84-87985-07-6. 

C. Popp (2000), Communicating noise to the public without talking in technical jargon, Proc. INTERNOISE 

2000, 4-2241. 

C. Popp (2003), Noise abatement planning in Germany – Experiences and consequences of the EU Directive 

on the Assessment of Environmental Noise, Proc. Euronoise 2003, Nápoles, maio 2003. 

Prats, X., Quevedo, J., Puig, V. (2009). “Trajectory Management for Aircraft Noise Mitigation”, ENRI 

International Workshop on ATM/CNS (EIWAC), Tokyo, Japão. 

W. Probst (1998), Noise Mapping – A powerful technique for prediction, evaluation and assessment of 

noise in cities, Proc. ACUSTICA 98, 521, 1998. 



             

 

 
80 

W. Probst (2006), Noise calculation strategies and uncertainties, Proc. Euronoise 2006, Ata Acustica, Vol. 

92 (2006) Suppl. 1, S100. 

D. Soulage and C. Aujard (2000), The use of noise maps for the communication to general public and 

professionals, Proc. INTERNOISE 2000, 4-2262. 

Ichiro Yamada, Makoto Morinaga and Michiko So Finegold (2009), Review of environmental measures for 

mitigation of aircraft noise impact in Japan from the viewpoint of Balanced Approach, Proc. Internoise 

2009, 38th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, in769, Ottawa, Canadá, 

agosto 2009 

 


