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Sílvia M. Pereira

From: ADAL - Associação de Defesa do Ambiente Loures <adaloures@gmail.com>
Sent: 16 de março de 2018 14:07
To: ALS AMBeSHST
Subject: Plano de Acções de Gestão e Redução de Ruído para o Aeroporto Humberto 

Delgado, Lisboa
Attachments: Plano de Gestão de Ruído do Aeroporto de Lisboa Mar18.pdf

Exmos Senhores, 
 
Para os efeitos convenientes, remete-se em anexo Parecer de Linha de Defesa - Associação de Defesa do 
Ambiente Loures (ADAL). 
 
Gratos pela atenção, 
 
P'la Direcção  
 
 
--  
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Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído 
para o Aeroporto Humberto Delgado, Lisboa 

 

Março de 2018 

Parecer de 
Linha de Defesa  

Associação de Defesa do Ambiente de Loures (ADAL) 
 

 
Diz o resumo do documento em análise: 
 
“O Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído (Plano) do Aeroporto Humberto 
Delgado, Lisboa, é elaborado pela ANA, Aeroportos de Portugal, SA (doravante 
designada como ANA), que, como entidade nacional gestora das infraestruturas 
aeroportuárias, lhe 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 Portela de Sacavém, inserido na malha 
urbana da cidade de Lisboa, no seu limite Norte, 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.” 
 
E desde logo se pode verificar que o enquadramento geográfico descrito ignora a sua 
área norte e, assim, ignora igualmente a realidade indesmentível de que o Aeroporto 
Humberto Delgado ocupa também território do Município de Loures e gera impactos 
na malha urbana e nas populações desta vizinhança. 
 
É de muito difícil interpretação a concepção presente segundo a qual o Bairro de 
Alvalade terá maior sensibilidade ao ruído que o Bairro das Maroitas. 
 
Portanto, Linha de Defesa – Associação de Defesa do Ambiente Loures (ADAL) não 
pode deixar de questionar que sentido faz adoptar um Plano de Acções que apenas 
considera o quadrante sul da infraestrutura ? 
 
Note-se em abono do que antes se refere: 
 
- Acção 9: Apenas leva em linha de conta o PDM de Lisboa. Por que razão é 
desconsiderado o PDM de Loures? 
 
- Acções 21, 22, 23, 31: nas medidas / cautelas para minimizar os impactos, refere-se 
sempre a área a sul, donde resulta a legítima interrogação das razões pela omissão de 
medidas do mesmo tipo para a área norte ? 
 



 
 
 

adaloures@gmail.com 

www.adaloures.pt 

 
Por outro lado: 
 
- Acção 28: atem-se a meras medidas de sensibilização, sem qualquer medida coerciva 
ou penalizadora, nem objectivos definidos que estimulem e orientem as companhias 
aéreas para as condutas e procedimentos mais conformes com os propósitos de 
“redução do ruído”. 
 
- Acção 30: carece de explicitação o significado de “alargamento da área do 
aeroporto fora da zona da Portela de Sacavém”, dado que têm enorme relevância para 
a análise em causa se se estiver a tratar do “alargamento da área do aeroporto” ou de 
“aeroporto fora da zona da Portela de Sacavém”. A conjugação de ambas as opções 
torna ilegível a acção pretendida.  
 
 
Atento o exposto, considera-se que o Plano de Acções, tal qual é apresentado, não 
reúne as condições e requisitos exigíveis consonantes com uma adequada apreciação, 
pelo que, evidentemente, não pode ser merecedor de aprovação. 
 
 
Loures, 15 de Março de 2018 
 
 
P’la Linha de Defesa - Associação de Defesa do Ambiente de Loures (ADAL) 
(ONGA Local) 
 
A Direcção 
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Sílvia M. Pereira

From: Sílvia M. Pereira
Sent: 18 de julho de 2018 11:40
To: ADAL - Associação de Defesa do Ambiente Loures
Cc: Sandra Ferreira; Rita T. Fonseca; Gisela Branco Padre (Giselabp@ana.pt)
Subject: RE: Plano de Acções de Gestão e Redução de Ruído para o Aeroporto Humberto 

Delgado, Lisboa

TrackingTracking: Recipient Read
ADAL - Associação de Defesa do Ambiente Loures
Sandra Ferreira
Rita T. Fonseca
Gisela Branco Padre (Giselabp@ana.pt)
Gisela Branco Padre Read: 18/07/2018 11:53

Exmos Senhores 
 
Em resposta aos comentários que nos foram remetidos – no âmbito do processo de consulta pública do Plano de Ações 
de Gestão e Redução de Ruído do Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) - e sobre o qual desde já agradecemos o 
interesse, esclarece-se o seguinte: 
 
 

1. O presente documento, constitui uma revisão e atualização do Plano de Ações de Redução de Ruído existente, 
encontrando-se em conformidade com as disposições legais aplicáveis, nomeadamente no Decreto-Lei n.º 
146/2006, de 31 de julho. 
 

2. As ações definidas no Plano de Ações consideraram toda a área afetada pela infraestrutura. Não obstante, a 
redação do enquadramento geográfico será melhorada no documento. Devido às diferentes emissões de ruído 
de aterragens e descolagens, a extensão das áreas abrangidas a norte e sul do aeroporto é distinta. Foram 
analisadas as áreas mais críticas em toda a envolvente do aeroporto e priorizadas de entre estas, de acordo com 
a sensibilidade dos usos, as que estavam expostas a níveis sonoros mais elevados, tendo também em conta a 
densidade populacional abrangida. 
 

3. A sensibilidade entre estas zonas é claramente distinta, estando o Bairro de Alvalade situado a cerca de 1200 m 
da cabeceira da pista e exposto a níveis sonoros que atingem valores superiores a 70 dB(A) para o indicador Lden 
e 65 dB(A) para o indicador Ln, enquanto que o Bairro das Maroitas se encontra a distâncias superiores a 3500 m 
da cabeceira da pista e exposto a níveis sonoros que atingem valores da ordem de 60 dB(A) para o indicador Lden 
e 55 dB(A) para o indicador Ln. Salienta-se ainda que o Bairro das Maroitas não se classifica como zona crítica, 
no sentido em que os outros bairros em Lisboa foram tomados, segundo as boas práticas internacionais. 
 

4. Relativamente à Ação 9 mencionada no V/ Ofício, esta diz respeito a uma medida realizada. A ANA fez parte 
integrante do grupo de trabalho para a revisão do Plano Diretor do Município de Lisboa. Não obstante, e de acordo 
com as disposições legais aplicáveis, foi igualmente ouvida no âmbito do processo de revisão do PDM de Loures.
 

5. Foram incluídas, naturalmente, medidas que visam minimizar o impacte da atividade do Aeroporto na zona norte 
(e não apenas na zona sul, conforme redigido no v/ Ofício). Destaca-se a medida 22, que contraria o mencionado 
precisamente no V/ parecer, visto que, através da mesma, a aproximação das aeronaves (vindas de sul) à Pista 
21, é efetuada de forma a que as aglomerações populacionais localizadas a norte não sejam sobrevoadas. 
 

6. Também a medida 31 - relativa à adoção e instalação de soluções de redução de ruído local nos edifícios 
identificados com usos sensíveis e com mais exposição a este - conforme descrito no Plano, traduzir-se-á num 
projeto piloto na área sul. Não obstante, na sequência da implementação da referida medida, será apreciada a
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viabilidade e eventual necessidade objetiva do alargamento da área de intervenção, tendo também em conta os 
requisitos legais que consubstanciam tais intervenções (incluindo naturalmente, as zonas norte e sul). 
 

7. Não sendo a ANA a Entidade com competência para a aplicação de medidas coercivas/ penalizadoras às 
companhias aéreas, desenvolve, ainda assim, iniciativas várias que visam sensibilizar as mesmas para a adoção 
das melhores práticas nesta matéria. Do mesmo modo, participa, inclusive, em estudos (com equipas 
multidisciplinares) de forma a otimizar, sempre que possível, os melhores procedimentos de voo (tendo em conta 
todos os requisitos operacionais/ segurança a que é necessário atender). 
 

8. De salientar, também, a substituição gradual de frota que tem vindo a verificar-se em muitas das companhias 
aéreas – por aeronaves tecnologicamente mais recentes – o que se reflete, também, na redução das emissões 
de ruído que daí resulta.  
 

9. Tal como é do conhecimento público, a infraestrutura atual não tem possibilidade de alargamento na zona da 
Portela de Sacavém, pelo que se entende, como clarificado, o sentido da afirmação “alargamento da área do 
aeroporto fora da zona da Portela de Sacavém”. 
 

 
Por fim, reforça-se que a ANA/Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) reconhece que a sua atividade tem impacte, 
procurando ampliá-lo sempre que é positivo, e mitigá-lo nas situações inversas. O trabalho realizado na área de Ambiente 
Sonoro tem vindo a evoluir e alinha com as melhores práticas internacionais. Agradecemos o contributo enviado, que será 
avaliado de forma construtiva no sentido de conseguirmos uma melhoria continua nesta matéria. 
 
Sem outro assunto, com os melhores cumprimentos, 
 
 
Sílvia Pereira 
 

 
 
DIREÇÃO DO AEROPORTO HUMBERTO DELGADO – LISBOA 
SERVIÇO DE AMBIENTE 
Alameda das Comunidades Portuguesas  
1700 111 Lisboa – Portugal 
Tlm: +351 966 656 125 
Tel.: +351 218 445 281 
www.ana.pt 
 

 
 

From: ADAL - Associação de Defesa do Ambiente Loures [mailto:adaloures@gmail.com]  
Sent: sexta-feira, 16 de março de 2018 14:07 
To: ALS AMBeSHST <ALSAMBeSHST@ana.pt> 
Subject: Plano de Acções de Gestão e Redução de Ruído para o Aeroporto Humberto Delgado, Lisboa 
 
Exmos Senhores, 
 
Para os efeitos convenientes, remete-se em anexo Parecer de Linha de Defesa - Associação de Defesa do 
Ambiente Loures (ADAL). 
 
Gratos pela atenção, 
 
P'la Direcção  
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_______________________________________________________________ 
Linha de Defesa | ADAL - Associação de Defesa do Ambiente de Loures 
www.adaloures.pt 
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Sílvia M. Pereira

From: Tiago Matias <tiago_matias@cm-loures.pt>
Sent: 16 de março de 2018 19:35
To: ALS AMBeSHST
Cc: 'Albano Neves e Sousa'; Presidente da Câmara Municipal de Loures; Cristina 

Ferrador
Subject: Participação da CMLoures na consulta pública do PAGRA 2018_2013
Attachments: Participação CMLoures na consulta pública do PAGRA 2018_20123.pdf; 

RelatorioCERIS_CMLoures_ASL.pdf

Exmos Senhores Representantes da ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. 
 
No âmbito da consulta pública do plano de ações de gestão e redução de ruido para o Aeroporto Humberto 
Delgado, 
segue em anexo a participação do Município de Loures sobre a qual solicitamos a Vossa melhor análise. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

 
 
 

Tiago Matias  
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal 
de Loures 
 
 
Extensão:411105/21 115 05 96 
E-mail  tiago_matias@cm-loures.pt 
 
 

 
Câmara Municipal de Loures 
Praça da Liberdade 
2674 – 501 Loures - Portugal 
http://www.cm-loures.pt 

 
 
A correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte de papel, devendo ser-
lhe conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico tratamento (ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 
26º do Decreto-Lei n.º 135/99 de 22 de abril).  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório foi solicitado ao CERIS pela Câmara Municipal de Loures com o objectivo 

de suportar tecnicamente a resposta que a Câmara Municipal de Loures pretende apresentar 

no âmbito da divulgação do Plano de Acções de Gestão e Redução de Ruído proposto para o 

Aeroporto Internacional Humberto Delgado, incidindo, em particular, nas medidas que 

afectam directamente o concelho de Loures. 

 

 

2. ENQUADRAMENTO 

No âmbito do Plano de Acções de Gestão e Redução de Ruído (PAGRR) do Aeroporto 

Internacional Humberto Delgado [1], em Lisboa, o qual foi elaborado pela ANA – Aeroportos 

de Portugal, S.A. (doravante designada como ANA) na sua qualidade de entidade gestora das 

infraestruturas aeroportuárias, foi definido, para o período 2018-2023, um conjunto de 33 

medidas de minimização do ruído, seguindo, na generalidade, as recomendações da 

Organização da Aviação Civil Internacional [2] relativas à protecção ambiental no factor ruído. 

Tais medidas incluem a redução do ruído na fonte, o planeamento e gestão do território nas 

proximidades do aeroporto, a gestão e a restrição das operações das aeronaves. 

Deste conjunto de medidas, foram já implementadas 24, estando em curso 2 medidas de 

aferição de ruído e 1 medida de “distinção das companhias aéreas com melhor desempenho 
ao nível das emissões de ruído”. Uma vez que não se detalha a forma como tal distinção será 

efectuada, não é possível prever se a mesma apresentará a eficácia desejada. 

Estão ainda planeadas 6 outras medidas de minimização do ruído, das quais 2 medidas são 

essencialmente de carácter político, incluindo o “encorajamento das políticas de alargamento 

da área do aeroporto fora da zona da Portela de Sacavém” e a “sensibilização das companhias 
de navegação aérea para a adopção de procedimentos tendentes a minimizar a geração de 

ruído, [desencorajando-se a] utilização dos tipos de aeronaves mais ruidosos”. Mais uma vez, 
sem o adequado detalhe destas medidas, é difícil prever o grau de eficácia das mesmas. 

As restantes 4 medidas aplicam-se ao nível dos receptores sensíveis. Deste último conjunto de 

medidas, 3 enquadram-se no âmbito da avaliação dos efeitos do ruído junto das populações 

afectadas: 

 “Desenvolvimento de estratégia e instrumentos de comunicação/informação às 
populações e ao público em geral, relativamente às acções e medidas existentes e/ou 

planeadas, no âmbito da gestão do ruído gerado pela operação da infra-estrutura 

aeroportuária”; 
 “Estabelecimento de [um] procedimento optimizado de gestão de reclamações de 

ruído”; 

 “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”. 
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Estas medidas são relevantes desde que sejam suficientemente abrangentes e inclusivas nos 

territórios a cobrir. No entanto, só por si, não permitem mitigar o ruído nem os seus efeitos 

nos moradores. 

Finalmente, está planeada a “adopção 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 (fase piloto)”, cobrindo na cidade Lisboa uma parte do bairro de Alvalade, 

Campo Grande e Cidade Universitária, até à Avenida Álvaro Pais. Tendo em conta que, de 

acordo com dados de 2016 fornecidos pela ANA [1], 97,9% das operações ocorre nas pistas 03 

(70,5% do total de operações) e 21 (27,4% do total de operações), correspondentes, 

respectivamente, às orientações magnéticas de 28° e 208°, é possível estimar que cerca de 

dois terços das operações afectam directamente o concelho de Loures, no quadrante Norte do 

aeroporto. Nestas condições, justifica-se avaliar as condições de exposição ao ruído de tráfego 

aéreo dos edifícios com usos sensíveis, como habitações, escolas e unidades de saúde, 

localizados nas imediações do aeroporto, nomeadamente nas freguesias de Sacavém-Prior 

Velho, Camarate-Unhos-Apelação e até de Santa Iria da Azóia-S. João da Talha-Bobadela. Note-

se que a área de intervenção do PAGRR foi delimitada, de acordo o RGR - Regulamento Geral 

do Ruído [3], pelas curvas isofónicas de 65 dB(A) para o indicador de ruído diurno-entardecer-

nocturno, Lden, e de 55 dB(A) para o indicador de ruído nocturno, Ln. No entanto, os mapas de 

ruído disponíveis [4] apresentam um conjunto de zonas sensíveis e mistas afectadas onde 

estes limites são excedidos. Adicionalmente, existem ainda zonas sensíveis e até zonas mistas 

que, apesar desta classificação, correspondem maioritariamente a zonas habitacionais, nas 

quais estes níveis sonoros podem ser considerados ainda muito elevados, principalmente 

quando se considera o contínuo aumento do tráfego aéreo, mesmo incluindo as medidas de 

mitigação do ruído na fonte, as quais têm sido significativas na última década. 

As intervenções previstas no PAGRR para protecção adicional dos edifícios correspondem ao 

“reforço do isolamento sonoro de fachadas, especialmente [nas zonas de menor] isolamento 

sonoro, como é o caso dos panos envidraçados”, e apenas nos elementos de fachada “de 
divisões com usos sensíveis, nomeadamente quartos ou salas de estar em habitações, salas de 

aula ou […] de reunião em escolas [e] salas com utilização clínica ou de internamento em 
espaços hospitalares”. Não devem, contudo, ser descurados os casos de transmissão sonora 

pela cobertura, principalmente em edifícios mais antigos. 

Com base nestas considerações, no presente relatório são identificadas as zonas do concelho 

de Loures mais afectadas pelo ruído de tráfego aéreo decorrente da exploração do Aeroporto 

Humberto Delgado, as quais são caracterizadas, com base nos mapas de ruído disponíveis, em 

termos de exposição ao ruído, e, com base num levantamento visual e em informação 

recolhida nos Arquivos Municipais, em termos de tipologias construtivas. Esta caracterização 

permite definir um conjunto de requisitos de isolamento sonoro a aplicar aos edifícios de 

modo a cumprir as exigências de conforto interior. A abordagem seguida baseou-se nalguns 

trabalhos de carácter similar realizados em outros aeroportos [5-7]. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DE ZONAS CRÍTICAS 

Com base nas propostas de Schultz [8-10] e de outros autores [11] para a relação entre o nível 

sonoro contínuo equivalente ponderado A dia-noite, Ldn, e a percentagem de indivíduos muito 

incomodados, é possível considerar com alguma margem de segurança, e apesar da elevada 

dispersão associada às diversas propostas, que uma exposição ao ruído de tráfego aéreo 

caracterizada por Ldn superior ou igual a 75 dB(A) conduzirá a uma percentagem de 50% ou 

mais de indivíduos muito incomodados. Para níveis Ldn superiores ou iguais a 65 dB(A), é 

provável que cerca de um terço dos indivíduos expostos ao ruído apresentem elevado grau de 

incomodidade. O nível Ldn é dado por [12] 

Ldn = 10 log10 [15×10Ld 10⁄ +9×10(Ln+10) 10⁄24 ] dB(A),   (1) 

onde Ld é o nível sonoro contínuo equivalente ponderado A medido no período diurno, entre 

as 07h00 e as 22h00, e Ln é o nível sonoro contínuo equivalente ponderado A medido no 

período nocturno, entre as 22h00 e as 07h00. 

Na Europa, o critério de avaliação do ruído é similar, mas inclui o período do entardecer 

(estabelecido, em Portugal, entre as 20h00 e as 23h00) com uma penalização de 5 dB(A) [3]: 

Lden = 10 log10 [13×10Ld 10⁄ +3×10(Le+5) 10⁄ +8×10(Ln+10) 10⁄24 ] dB(A),  (2) 

onde Le é o nível sonoro contínuo equivalente ponderado A medido no período do entardecer. 

Com base nas considerações acima, é razoável estimar-se uma percentagem entre 25% e 30% 

de indivíduos muito incomodados pela exposição ao ruído de tráfego aéreo para níveis Lden 

superiores ou iguais a 65 dB(A), que constitui o critério regulamentar [3]. 

A aplicação de tal critério no concelho de Loures conduz à identificação das seguintes zonas 

críticas (ver Anexo 1): 

 Freguesia de Sacavém-Prior Velho (SPV): 

o SPV.1: Figo Maduro:    Lden=70-75 dB(A); Ln=60-65 dB(A); 

o SPV.2: Prior Velho Ocidental:  Lden=70-75 dB(A); Ln=60-65 dB(A); 

o SPV.3: Entre bairros S.to António e S. João: Lden=65-70 dB(A); Ln=55-60 dB(A). 

 Freguesia de Camarate-Unhos-Apelação (CUA): 

o CUA.1: Bairro de S. Francisco:  Lden=65-70 dB(A); Ln=60-65 dB(A); 

o CUA.2: Bairro de Santo António:  Lden=70-75 dB(A); Ln=60-65 dB(A); 

o CUA.3: Bairro Quinta das Loureiras:  Lden=70-75 dB(A); Ln=60-65 dB(A); 

o CUA.4: Entre bairros S.to António e S. João: Lden=70-75 dB(A); Ln=60-65 dB(A); 

o CUA.5: Centro de Camarate:   Lden=70-75 dB(A); Ln=60-65 dB(A); 

o CUA.6: Camarate:    Lden=70-75 dB(A); Ln=60-65 dB(A); 

o CUA.7: Quinta de Santa Maria:  Lden=65-70 dB(A); Ln=55-60 dB(A); 

o CUA.8: Bairro CAR:    Lden=70-75 dB(A); Ln=60-65 dB(A); 

o CUA.9: Bairros CAR Norte e Santiago Norte: Lden=65-70 dB(A); Ln=55-60 dB(A); 

o CUA.10: Catujal:    Lden=65-70 dB(A); Ln=55-60 dB(A). 
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No Quadro 1 são apresentadas as diferentes zonas críticas com os indicadores de ruído e 

zonamento acústico respectivos. Apresenta-se uma escala de cores para avaliação do desvio 

entre os valores dos indicadores de ruído indicados no mapa de ruído e os valores limite 

regulamentares: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A). 

 

Quadro 1 – Caracterização de zonas críticas: Lden > 65 dB(A) e Ln > 55 dB(A). 

Zonamento acústico Zona Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] Classificação 

Zona sensível 

SPV.2 70-75 60-65 
Muitíssimo crítico 

CUA.5 70-75 60-65 

CUA.7 65-70 55-60 
Muito Crítico 

CUA.9 65-70 55-60 

Zona mista 

CUA.1 65-70 60-65 Crítico a muito crítico 

SPV.1 70-75 60-65 

Muito crítico 

CUA.2 70-75 60-65 

CUA.3 70-75 60-65 

CUA.4 70-75 60-65 

CUA.5 70-75 60-65 

CUA.6 70-75 60-65 

CUA.8 70-75 60-65 

SPV.3 65-70 55-60 
Crítico 

CUA.10 65-70 55-60 

 

Apesar de o RGR considerar o mesmo limite para zonas mistas ou sensíveis na proximidade de 

aeroportos, é possível assumir que, sendo excedidos os limites regulamentares, tal será, do 

ponto de vista qualitativo, mais crítico nas zonas sensíveis do que nas zonas mistas. Assim, 

podem ser identificadas zonas sensíveis ou zonas mistas maioritariamente residenciais onde, 

senso cumpridos os limites regulamentares, poderão ser detectadas situações de incómodo 

junto dos moradores: 

 Freguesia de Sacavém-Prior Velho (SPV): 

o SPV.4: Urb. Terraço Ponte I/Q.ta do Mocho: Lden=60-65 dB(A); Ln=50-55 dB(A); 

 Freguesia de Camarate-Unhos-Apelação (CUA): 

o CUA.11: Catujal Oriental:   Lden=60-65 dB(A); Ln=50-55 dB(A); 

 Freguesia de Santa Iria da Azóia-S. João da Talha-Bobadela (SIASJTB): 

o SIASJTB.1: Bairros de Vale da Figueira, Vista Alegre, das Maroitas e Portela da Azóia:

       Lden=60-65 dB(A); Ln=50-

55 dB(A). 

 

No Quadro 2 são apresentadas as estas zonas de potencial incómodo com os indicadores de 

ruído e zonamento acústico respectivos. Apresenta-se também uma escala de cores para 
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avaliação do desvio entre os valores dos indicadores de ruído indicados no mapa de ruído e os 

valores limite regulamentares: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A). 

 

Quadro 2 – Caracterização de zonas de potencial incómodo. 

Zonamento acústico Zona Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] Classificação 

Zona sensível 
SPV.4 60-65 50-55 

Probabilidade moderada 
CUA.11 60-65 50-55 

Zona mista SIASJTB.1 60-65 50-55 Probabilidade reduzida 

 

Considerando que para este tipo de exposição sonora, os níveis sonoros contínuos 

equivalentes no período diurno e do entardecer são semelhantes, é possível determinar os 

níveis sonoros contínuos equivalentes no período diurno. No Quadro 3 são apresentados os 

valores máximos obtidos para cada zona. 

 

Quadro 3 – Estimativa de Ld. 

Zona Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] Ld [dB(A)] 

SPV.1 75 65 74 

SPV.2 75 65 74 

SPV.3 70 60 69 

SPV.4 65 55 64 

CUA.1 70 65 58 

CUA.2 75 65 74 

CUA.3 75 65 74 

CUA.4 75 65 74 

CUA.5 75 65 74 

CUA.6 75 65 74 

CUA.7 70 60 69 

CUA.8 75 65 74 

CUA.9 70 60 69 

CUA.10 70 60 69 

CUA.11 65 55 64 

SIASJTB.1 65 55 64 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DOS ESPECTROS DE NÍVEL SONORO NO EXTERIOR 

Na Figura 1 apresenta-se a dispersão e o valor médio do espectro do ruído de tráfego aéreo, 

obtido com base em medições de diversos autores, incluindo operações de aterragem e 

descolagem, as quais são normalmente mais ruidosas [5, 11, 13, 14]. Observa-se que a 

variabilidade é elevada, mas a forma do espectro está bem definida, o que permite avaliar os 

espectros de nível sonoro nas imediações do aeroporto a partir de valores únicos em dB(A). 
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Figura 1 – Média e variação dos espectros de níveis sonoros correspondentes às operações de 

aterragem e descolagem de aeronaves em aeroportos [5, 11, 13, 14]. 

 

Com base na forma do espectro médio da Figura 1, construíram-se espectros típicos do nível 

sonoro, em dB, no exterior, correspondentes aos valores máximos dos níveis sonoros 

contínuos equivalentes ponderados A indicados no Quadro 3 para cada período do dia. 

 

Figura 2 – Espectros típicos do nível sonoro, em dB, no exterior, correspondentes aos valores 

máximos dos níveis sonoros contínuos equivalentes ponderados A registados. 
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5. ÍNDICES MÍNIMOS DE ISOLAMENTO A SONS AÉREOS 

Com base no método de ponderação do valor único do isolamento a sons aéreos constante da 

norma EN ISO 717-1 [15], estabeleceram-se, tendo em conta os limites definidos no RGR [3], 

os índices de isolamento a sons aéreos a respeitar pelas fachadas e coberturas dos edifícios em 

função do nível sonoro contínuo equivalente ponderado registado no exterior. Os índices de 

isolamento sonoro foram estabelecidos com base em curvas padrão de avaliação do ruído em 

espaços fechados [16] tendo em conta penalizações devidas ao conteúdo energético de baixa 

frequência e com base nos correspondentes valores equivalentes ponderados A [17], os quais 

se apresentam no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Valores mínimos dos índices de isolamento a sons aéreos em função do nível de 

exposição sonora exterior e do tipo de espaço a proteger. 

Uso 
Tipo de espaço 

fechado 
LA 

[dB(A)] 

Lext=55 
dB(A) 

Lext=60 
dB(A) 

Lext=64 
dB(A) 

Lext=69 
dB(A) 

Lext=74 
dB(A) 

D2m,nT,w 

[dB] 
D2m,nT,w 

[dB] 
D2m,nT,w 

[dB] 
D2m,nT,w 

[dB] 
D2m,nT,w 

[dB] 

Hospitalar 

Departamentos, 
enfermarias e 

centros cirúrgicos 
35 33 33 38 44 49 

Laboratórios e 
zonas públicas 

40 33 33 33 38 44 

Escolar 

Bibliotecas, salas 
de música e salas 

de descanso 
35 33 33 38 44 49 

Salas de aula e 
laboratórios 

40 33 33 33 38 44 

Residencial 
Quartos 35 33 33 38 44 49 

Salas de estar 40 33 33 33 38 44 

Turístico 
(hotéis) 

Apartamentos 35 33 33 38 44 49 

Restaurantes e 
salas de estar 

40 33 33 33 38 44 

 

No Quadro 5 apresentam-se os valores mínimos do índice de isolamento a sons aéreos, 

D2m,nT,w (dB), para cada uma das zonas afectadas identificadas na secção 3 em função do tipo 

de espaço a proteger de acordo com o Quadro 4, considerando-se espaços mais exigentes com 

LA=35 dB(A) e espaços menos exigentes com LA=40 dB(A). O Quadro 5 mostra que as fachadas 

ou coberturas dos espaços como enfermarias ou centros cirúrgicos, em hospitais, bibliotecas e 

salas de educação musical, em escolas, e quartos em edifícios residenciais e hotéis, requerem 

níveis de isolamento sonoro superiores aos definidos na regulamentação em vigor [3]. Para 

espaços de menor exigência, os índices de isolamento sonoro preconizados na regulamentação 
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são suficientes apenas em 25% das zonas identificadas. Nestes espaços, o acréscimo máximo 

de isolamento sonoro é de 9 dB, no entanto, não há garantia de que o índice de isolamento 

sonoro das fachadas e coberturas de edifícios anteriores ao séc. XXI cumpram os actuais 

requisitos regulamentares. 

 

Quadro 5 – Valores mínimos do índice de isolamento a sons aéreos, D2m,nT,w (dB), por zona 

afectada e por tipo de espaço, considerando-se espaços com LA=35 dB(A) ou com 

LA=40 dB(A). 

Zona 
Lext 

[dB(A)] 
LA=35 

[dB(A)] 
LA=40 

[dB(A)] 

SPV.1 74 49 44 

SPV.2 74 49 44 

SPV.3 69 44 38 

SPV.4 64 38 33 

CUA.1 65 39 33 

CUA.2 74 49 44 

CUA.3 74 49 44 

CUA.4 74 49 44 

CUA.5 74 49 44 

CUA.6 74 49 44 

CUA.7 69 44 38 

CUA.8 74 49 44 

CUA.9 69 44 38 

CUA.10 69 44 38 

CUA.11 64 38 33 

SIASJTB.1 64 38 33 

 

 

6. CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO 

A caracterização do edificado das zonas afectadas foi efectuada com base no CENSOS 2011 

[18] e em informação cedida pela Câmara Municipal de Loures. 

No Quadro 6 apresenta-se o número de edifícios, alojamentos e residentes nas zonas 

afectadas distribuídos por freguesias. O total de 8203 edifícios decompõe-se da seguinte 

forma: 

 Edifícios de uso exclusivamente habitacional:         7278; 

 Edifícios de uso maioritariamente habitacional:           804; 

 Edifícios de uso maioritariamente não habitacional (comércio, serviços, etc…):         39. 

 

Observa-se que a quase totalidade dos edifícios nas zonas consideradas é maioritariamente 

habitacional, o que justifica a inclusão na secção 3 de zonas que, não estando em 
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incumprimento dos limites de nível sonoro, correspondem a situações de potencial incómodo 

para os moradores (Quadro 2). 

 

Quadro 6 - Número de edifícios, alojamentos e residentes nas zonas afectadas distribuídos por 

freguesias. 

Freguesia Edifícios Alojamentos Residentes 

SVP 
Sacavém 117 867 2910 

Prior velho 461 3175 6695 

CUA 

Camarate 1800 4737 10079 

Unhos 1894 3710 8082 

Apelação 243 695 1450 

SIASJTB 
Santa Iria da Azóia 1822 3060 6679 

São João da Talha 1866 3803 8704 

Totais 8203 20047 44599 

 

Os edifícios distribuem-se por 6 épocas de construção de acordo com o Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Distribuição dos edifícios por época de construção. 

Época de construção Número de edifícios 

Até 1919 75 

1919 - 1960 780 

1961 - 1980 3971 

1981 - 1990 1579 

1991 - 2000 1029 

2001 - 2011 730 

Sem dados disponíveis 39 

Totais 8203 

 

No Anexo 2.3 é apresentada a distribuição de todos os edifícios nas zonas afectadas por época 

de construção. Adoptou-se, no entanto, uma distribuição diferente da do Quadro 7. 

De acordo com o Quadro 8, conclui-se que a grande maioria dos edifícios (90%) apresenta 3 

pisos ou menos. 

No que se refere às tipologias construtivas, observa-se que a maioria dos edifícios apresenta 

estrutura de betão armado (76,6%). Existem 1817 edifícios (22,2% do total) com estrutura em 

alvenaria resistente, dos quais apenas 239 apresentam pavimento em betão armado (“placa”), 
tendo os restantes pavimento de madeira. A cobertura é, em 96,0% dos casos inclinada e 

revestida a telha ou outro material. As fachadas são, em 89,8% dos casos, rebocadas e 

pintadas. 
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Quadro 8 – Distribuição dos edifícios das zonas afectadas por número de pisos. 

Número de pisos Número de edifícios 

1 2989 

2 3362 

3 1031 

4 435 

5 178 

6 78 

7 38 

8 27 

9 20 

10 2 

11 2 

12 1 

13 1 

Sem dados disponíveis 39 

Totais 8203 

 

No Anexo 2.2 é apresentado um levantamento fotográfico para ilustração dos edifícios típicos 

das diferentes zonas. Foram seleccionadas 19 zonas (Anexo 2.1), as quais se relacionam com as 

zonas indicadas na secção 3 de acordo com o Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Correspondência entre zonas acústicas críticas e zonas de tipificação construtiva 

Freguesia Zona acústica (secção 3) Zona construtiva (anexo 2) 

Sacavém- 
Prior Velho  

SPV.1: Figo Maduro - 

SPV.2: Prior Velho Ocidental 8 

SPV.3: Entre bairros S.to António e S. João - 

SPV.4: Urb. Terraço Ponte I/Q.ta do Mocho - 

Camarate- 
Unhos- 
Apelação 

CUA.1: Bairro de S. Francisco - 

CUA.2: Bairro de Santo António - 

CUA.3: Bairro Quinta das Loureiras - 

CUA.4: Entre bairros S.to António e S. João - 

CUA.5: Centro de Camarate 1 

CUA.6: Camarate 2, 5 

CUA.7 Quinta de Santa Maria - 

CUA.8: Bairro CAR 3, 4 

CUA.9 Bairros CAR Norte e Santiago Norte - 

CUA.10 Catujal 14 

CUA.11: Catujal Oriental - 

S.ta Iria Azóia- 
S. João Talha- 
Bobadela 

SIASJTB.1: Bairros de Vale da Figueira, Vista 
Alegre, das Maroitas e Portela da Azóia 

18 
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As zonas: 6 e 7, no Prior Velho; 9, na Quinta Nova; 10 e 11, no Bairro dos Frades; 12, no 

Catujal; 13, em Unhos; 15, no Bairro da Fraternidade; 16 e 17 no Vale de Figueira; e 19 na 

Portela da Azóia; não se situam nas zonas críticas identificadas na secção 3 do ponto de vista 

acústico, mas são representativas das tipologias construtivas das zonas acústicas mais 

próximas. 

Os edifícios tipificados mais antigos (1946-1960) surgem em Camarate nas zonas CUA.6 

(edifícios de 2 pisos) e CUA.8 (edifícios de 1 a 3 pisos). Estes edifícios apresentam paredes de 

alvenaria simples com envidraçados simples em caixilharia original de madeira sem caixa de 

estore. Nalguns casos, já foram efectuadas alterações de caixilharias e foram introduzidas 

caixas de estore, em geral pelo exterior. Neste tipo de edifícios, as paredes de alvenaria têm, 

em geral, massa elevada, mas, por vezes apresentam pequena espessura, em particular sob os 

vãos envidraçados, pelo que o isolamento sonoro da parte opaca poderá rondar 50 dB. Assim, 

para se obterem os índices de isolamento de 44 ou 49 dB indicados no Quadro 5 para a 

fachada incluindo vãos, será necessário reforçar o isolamento acústico dos vãos envidraçados 

e, eventualmente, da parte opaca sob os vãos. Nos casos em que a cobertura é de telha sobre 

estrutura leve com forro leve deverá ser previsto igualmente o reforço do isolamento acústico. 

Na zona CUA.10 (Catujal) existem edifícios do período (1961-1970) com 1 a 3 pisos, os quais 

apresentam alvenarias mais leves e vãos maiores, o que reduz o isolamento sonoro das 

fachadas. Considera-se que a intervenção ao nível dos envidraçados deverá ser suficiente para 

satisfazer os limites de 38 ou 44 dB indicados no Quadro 5. 

Nas zonas SPV.2 (Prior Velho Ocidental), CUA.5 (Centro de Camarate), CUA.6 (Camarate) e 

SIASJTB.1 (Santa Iria da Azóia) existem edifícios do período 1971-1980, com 2 a 8 pisos. Estes 

edifícios podem já apresentar parede dupla de alvenaria, mas apresentam vãos grandes com 

caixilharias de correr, vidro simples e caixas de estore interior que fragilizam o isolamento 

sonoro das fachadas. Nestes casos, a intervenção nos envidraçados será suficiente no caso da 

zona SIASJTB.1 com limites de isolamento sonoro indicados no Quadro 5 de 33 e 38 dB. Nos 

restantes casos, a dimensão dos vãos e a presença de caixas de estore tornará mais difícil 

satisfazer os limites de 44 e 49 dB indicados no Quadro 5. No entanto, a presença de varandas 

tem um efeito favorável que deverá ser contabilizado. Nestes casos, em geral as coberturas 

apresentam laje de esteira em betão armado, o que permitirá satisfazer os limites de 

isolamento sonoro propostos no Quadro 5. 

No Bairro CAR, em Camarate (zona CUA.8), existem edifícios posteriores a 2006 com 4 pisos, os 

quais apresentam alvenarias duplas e caixilharia metálica ou de PVC com vidro duplo. A 

presença de caixas de estore interiores pode, no entanto, constituir uma área frágil do ponto 

de visto do isolamento sonoro. Neste caso, a intervenção pode ser efectuada, tendo em conta 

a orientação da fachada e a presença de varandas, apenas nos envidraçados e nas caixas de 

estore, mas tal dependerá da dimensão dos vãos. As coberturas são em geral em terraço sobre 

laje de betão armado, o que deverá garantir o nível de isolamento sonoro pretendido. 
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7. CONCLUSÕES 

No presente relatório foram avaliadas as medidas previstas no Plano de Acções de Gestão e 

Redução de Ruído proposto para o Aeroporto Internacional Humberto Delgado, com particular 

relevo para as medidas que afectam o concelho de Loures. 

Foram identificadas zonas críticas do ponto de vista da exposição ao ruído, nas quais os níveis 

sonoros excedem os limites regulamentares, e também zonas de potencial incomodidade dos 

moradores apesar do cumprimento dos limites sonoros regulamentares. 

Foram propostos novos índices de isolamento sonoro a cumprir pelos edifícios nas zonas 

afectadas, em função do nível de exposição ao ruído de tráfego aéreo e em função do tipo de 

espaço fechado a proteger. 

Foi caracterizado o edificado das zonas afectadas, provando-se que correspondem a áreas 

maioritariamente habitacionais. Foi efectuada uma distribuição do edificado por zonas e por 

épocas construtivas, o que permitiu identificar as formas de intervenção mais adequadas de 

modo a cumprir os índices de isolamento a sons aéreos propostos nas zonas afectadas. 

A definição das soluções de reforço do isolamento acústico deverá, no entanto, ser efectuada 

caso a caso, em virtude das particularidades de cada edifício. 

Propõe-se assim a elaboração de uma norma municipal que especifique os índices de 

isolamento a sons aéreos a observar em fachadas e coberturas nas zonas afectadas pelo ruído 

de tráfego aéreo decorrente da exploração do Aeroporto Humberto Delgado. Os índices de 

isolamento sonoro serão necessariamente mais gravosos do que os do Regulamento Geral do 

Ruído [3] e dependerão da função do espaço fechado a proteger e da localização específica do 

edifício. Estes índices poderão ser aplicados não apenas em projectos de reforço do 

isolamento sonoro mas também em projectos de condicionamento acústico de novos edifícios 

a inserir nas zonas afectadas. 

 

Lisboa, 16 de Março de 2018 

 

Prof. Albano Neves e Sousa 

(Professor Auxiliar do Instituto Superior Técnico, UL-IST-DECivil) 
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ANEXO 1 – CARTA DE RUÍDO DE LOURES – SITUAÇÃO PROSPECTIVA (2015) 

 Anexo 1.1 – Freguesias de SPV e CUA: Lden; 

 Anexo 1.2 – Freguesias de SPV, CUA e SIASJTB: Lden; 

 Anexo 1.3 – Freguesias de CUA e SIASJTB: Lden; 

 Anexo 1.4 – Todas as freguesias: Lden; 

 Anexo 1.5 – Freguesias de SPV e CUA: Ln; 

 Anexo 1.6 – Freguesias de SPV, CUA e SIASJTB: Ln; 

 Anexo 1.7 – Freguesias de CUA e SIASJTB: Ln; 

 Anexo 1.8 – Todas as freguesias: Ln; 
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ANEXO 2 – CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO DO CONCELHO DE LOURES 

 Anexo 2.1 – Selecção de 19 zonas tipo; 

 Anexo 2.2 – Levantamento fotográfico das zonas 1 a 19; 

 Anexo 2.3 – Distribuição dos edifícios das zonas 1 a 19 por época de construção. 
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ANEXO 2.2 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE CONSTRUÇÕES CARACTERÍSTICAS DAS ZONAS 1 A 
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ZONA 1 
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ANEXO 2.2 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE CONSTRUÇÕES CARACTERÍSTICAS DAS ZONAS 1 A 
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ZONA 2 
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ANEXO 2.2 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE CONSTRUÇÕES CARACTERÍSTICAS DAS ZONAS 1 A 
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ZONA 3 
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ANEXO 2.2 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE CONSTRUÇÕES CARACTERÍSTICAS DAS ZONAS 1 A 
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ZONA 4 
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ANEXO 2.2 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE CONSTRUÇÕES CARACTERÍSTICAS DAS ZONAS 1 A 
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ZONAS 5 e 6 
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ANEXO 2.2 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE CONSTRUÇÕES CARACTERÍSTICAS DAS ZONAS 1 A 
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ZONAS 7 e 8 
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ANEXO 2.2 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE CONSTRUÇÕES CARACTERÍSTICAS DAS ZONAS 1 A 
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ZONAS 9 e 10 
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ANEXO 2.2 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE CONSTRUÇÕES CARACTERÍSTICAS DAS ZONAS 1 A 
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ZONAS 11 e 12 
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ANEXO 2.2 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE CONSTRUÇÕES CARACTERÍSTICAS DAS ZONAS 1 A 
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ZONAS 13 e 14 
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ANEXO 2.2 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE CONSTRUÇÕES CARACTERÍSTICAS DAS ZONAS 1 A 
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ZONAS 15 e 16 
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ANEXO 2.2 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE CONSTRUÇÕES CARACTERÍSTICAS DAS ZONAS 1 A 
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ZONAS 17 e 18 
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ANEXO 2.2 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE CONSTRUÇÕES CARACTERÍSTICAS DAS ZONAS 1 A 
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ZONA 19 
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ANEXO 2.3 – DISTRIBUIÇÃO DOS EDIFÍCIOS DAS ZONAS 1 A 19 POR ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 
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Sílvia M. Pereira

From: Sílvia M. Pereira
Sent: 1 de março de 2018 12:16
To: 'anacaldas@meo.pt'
Cc: Nuno M. Ferreira; Sandra Ferreira; Gisela Branco Padre (Giselabp@ana.pt); Paula C. 

Lucas
Subject: RE: Inquéritos sobre o ruído à população afectada

Exma Sra Ana Vieira Caldas 
 
Em resposta à sua questão, sobre a qual desde já agradecemos o interesse, esclarece-se o seguinte: 
 
1. A medida - realização de inquéritos às populações residentes nas áreas vizinhas do Aeroporto - integra a proposta 
de Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído do Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa), o qual se encontra 
atualmente em fase de consulta pública, para posterior submissão (para aprovação) pela Autoridade Competente 
(APA – Agência Portuguesa do Ambiente); 
 
2. Como tal, decorrente do parecer que venha a ser emitido pela APA, e caso o mesmo seja favorável à 
implementação da referida medida, serão diligenciados os procedimentos necessários para a sua concretização, tendo 
em conta a metodologia que venha a ser adotada. Esta, naturalmente, será definida considerando a caracterização 
acústica na envolvente do Aeroporto – tendo como base os requisitos legais;  
 
3.  De acordo com o proposto no Plano, prevê-se a implementação desta medida quando oportuno, no prazo de 5 
anos após a aprovação do mesmo. Assim, aquando da sua concretização, será devidamente divulgada à população 
abrangida, por forma a permitir a participação de todos os interessados nesta matéria.  
 
Sem outro assunto, com os melhores cumprimentos, 
 
Sílvia Pereira 
 

 
 
DIREÇÃO DO AEROPORTO DE LISBOA 
Serviço de Ambiente  
Alameda das Comunidades Portuguesas 
1700-111 Lisboa - Portugal 
Tel.: +351 218 445 281 (ext. 21975) 
Tlm.: +351 966 656 125 
www.ana.pt 
 

 
 
 
-----Original Message----- 
From: anacaldas@meo.pt [mailto:anacaldas@meo.pt]  
Sent: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 17:07 
To: ALS AMBeSHST <ALSAMBeSHST@ana.pt> 
Subject: Inquéritos sobre o ruído à população afectada 
 
 
Exmos Senhores, 
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tendo tomado conhecimento, através do "Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído Aeroporto Humberto 
Delgado (Lisboa) 2 0 1 8 - 2 0 2 3" da ANA, Aeroportos de Portugal, S.A., de que a ANA pretende efetuar inquéritos 
sobre o ruído à população afectada (pp 7, 9, 37, entre outras, do referido documento), inquéritos esses referidos como 
Medida 32, p.10, do "Resumo não-técnico do Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído para o Aeroporto 
Humberto Delgado, Lisboa", de Janeiro de 2018, gostaria de saber como tenciona a ANA realizar, na prática, os 
referidos inquéritos, uma vez que gostaria de participar. 
 
Aguardando resposta, os melhores cumprimentos, 
 
Ana Vieira Caldas, 
c.c.5027591 
 
residente na Freguesia das Avenidas Novas. 
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Sílvia M. Pereira

From: Sílvia M. Pereira
Sent: 18 de julho de 2018 11:25
To: 'Eduarda Ferreira'
Cc: Sandra Ferreira; Rita T. Fonseca; Gisela Branco Padre (Giselabp@ana.pt)
Subject: RE: participação consulta pública Plano Ruído

TrackingTracking: Recipient Read
'Eduarda Ferreira'
Sandra Ferreira
Rita T. Fonseca
Gisela Branco Padre (Giselabp@ana.pt)
Gisela Branco Padre Read: 18/07/2018 11:52

Exma Sra Eduarda Ferreira 
 
Em resposta aos comentários que nos foram remetidos – no âmbito do processo de consulta pública do Plano de Ações 
de Gestão e Redução de Ruído do Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) - e sobre o qual desde já agradecemos o 
interesse, esclarece-se o seguinte: 
 
 

1. A elaboração dos Planos de Ação - com a respetiva estrutura e conteúdos -  consubstancia-se no disposto no 
Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho[1].  Como tal: 

 
_alínea b) do n.º 1 do Artigo 4.º - compete à ANA, enquanto Entidade nacional gestora das infraestruturas aeroportuárias, 
elaborar e rever os referidos Planos.  
 
_alínea c) do Artigo 1.º - a aprovação dos Planos baseia-se nos respetivos Mapas Estratégicos de Ruído, os quais são 
reavaliados e alterados de 5 em 5 anos a contar da sua data de elaboração (Artigo 11.º). Os Mapas Estratégicos de Ruído 
mais recentes, foram elaborados em 2017 com dados relativos a 2016, de acordo com a periodicidade definida no diploma 
legal supramencionado. 

 
2. O Aeroporto de Lisboa elabora, efetivamente, relatórios de monitorização – por período IATA -  de acordo com o 

estipulado na legislação em vigor - nomeadamente na Portaria n.º 303-A/2004, de 22 de março, alterada pela 
Portaria n.º 259/2005, de 16 de março. Do mesmo modo, são enviados periodicamente para a Autoridade 
Competente, conforme disposto no mesmo diploma legal. 

 
3. Todos os procedimentos de aterragem e descolagem obedecem a requisitos operacionais específicos, que visam, 

naturalmente, a segurança necessária às operações de voo em questão e que terão que ser observados. 
 

4. O Aeroporto de Lisboa tem um conjunto de estações de monitorização fixas (a funcionar em contínuo), localizadas 
estrategicamente na envolvente desta infraestrutura, nomeadamente no alinhamento das Pistas. Nestas, 
incluem-se, a sul do Aeroporto, as Estações da Cidade Universitária, Campolide e Alcântara, as quais permitem 
uma cobertura bastante representativa das respetivas áreas envolventes. Não obstante, dispõe-se ainda de um 
equipamento portátil de monitorização, o qual é utilizado em situações específicas, sempre que necessário. 
Acresce ainda que a instalação das referidas Estações de Monitorização obedeceu aos vários normativos 
associados à medição de ruído, tendo sido reunidas as condições necessárias para garantir-se a conformidade 
legal nesta matéria. 
 

5. Refere-se de igual forma, que o Aeroporto tem instalado, para além do sistema de monitorização de ruído em 
contínuo, através das estações fixas referidas no ponto supra, um sistema de simulação de ruído que permite a 
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elaboração de Mapas de Ruído, vendo-se assim espelhado o ambiente acústico de toda a envolvente da 
infraestrutura aeroportuária. 

 
6. A monitorização de ruído é efetuada de acordo com o disposto nos diplomas legais aplicáveis, para os indicadores 

de referência (Lden – diurno/ entardecer/noturno [24H do dia] e Ln – noturno [23H-7H]). Para este indicadores, 
encontram-se definidos os respetivos limites legais no Regulamento Geral do Ruído (RGR)[2]. 
 
Do mesmo modo, é também cumprido o que respeita ao número de movimentos noturnos autorizados (Portaria 
n.º 303-A/2004, de 22 de março, alterada pela Portaria n.º 259/2005, de 16 de março).  
 

7. No que concerne à medida relativa ao estabelecimento de um procedimento otimizado para a gestão de 
eventuais reclamações de ruído, tal é reveladora, precisamente, da intenção de melhoria contínua por parte do 
Aeroporto, também no que respeita à comunicação com a comunidade envolvente. Efetivamente, todas as 
reclamações ou comentários que nos são endereçados são merecedores de análise e, claramente, respondidas 
aos interessados, o que continuará a ser, naturalmente assegurado. Pretende-se, deste modo, apenas tornar mais 
expedito o processo em questão. 
 

8. A versão do plano agora em revisão, e em fase de consulta pública, pretende dar continuidade ao anterior Plano, 
com a introdução das alterações que venham a revelar-se necessárias, de acordo com a realidade a que respeita. 
De referir ainda que a implementação das várias medidas obedece, necessariamente, à calendarização prevista 
no plano de investimentos do Aeroporto (quando aplicável), para além da compatibilização com requisitos legais 
e operacionais, determinantes no funcionamento da infraestrutura.   
 

9. Reitera-se que tanto os trabalhos de diagnóstico de ruído como de prevenção e correção se regem estritamente 
pelas disposições regulamentares vigentes aplicáveis, sendo que o conceito de ruído pressupõe, por definição, 
uma conotação negativa, bem como eventuais efeitos na saúde e bem-estar. 
 

10. Todas as medidas constantes no Plano, em curso ou planeadas (para além das já implementadas, que serão 
continuadas), constituem objetivos assumidos por parte da ANA.  
 

Por fim, reforça-se que a ANA/Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) reconhece que a sua atividade tem impacte, 
procurando ampliá-lo sempre que é positivo, e mitigá-lo nas situações inversas. O trabalho realizado na área de Ambiente 
Sonoro tem vindo a evoluir e alinha com as melhores práticas internacionais. Agradecemos o contributo enviado, que será 
avaliado de forma construtiva no sentido de conseguirmos uma melhoria continua nesta matéria. 
 
Sem outro assunto, com os melhores cumprimentos, 
 
 
Sílvia Pereira 
 

 
 
DIREÇÃO DO AEROPORTO HUMBERTO DELGADO – LISBOA 
SERVIÇO DE AMBIENTE 
Alameda das Comunidades Portuguesas  
1700 111 Lisboa – Portugal 
Tlm: +351 966 656 125 
Tel.: +351 218 445 281 
www.ana.pt 
 

 
 

From: Eduarda Ferreira [mailto:eduarda.a.ferreira@hotmail.com]  
Sent: sexta-feira, 16 de março de 2018 16:11 
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To: ALS AMBeSHST <ALSAMBeSHST@ana.pt> 
Subject: participação consulta pública Plano Ruído 
 
À ANA S.A. : 
 
 
Em anexo junto a minha participação no processo de Consulta Pública do Plano de Acções de Gestão e Redução de 
Ruído do Aeroporto Humberto Delgado 2018-2023. 
Os melhores cumprimentos,  
Eduarda Ferreira,  
(Cartão Cidadão nº 01112315) 
 
 

[1] 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. 
[2] 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. 
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Sílvia M. Pereira

From: JOAO CRUZ <cruz.joao.email@sapo.pt>
Sent: 8 de março de 2018 21:59
To: ALS AMBeSHST
Subject: Consulta pública do "Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído Aeroporto 

Humberto Delgado (Lisboa) 2018 - 2023"

Exmas/os. Sras/es.: 
No âmbito da consulta pública do vosso "Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído Aeroporto Humberto 
Delgado (Lisboa) 2018 - 2023", venho entregar-vos as minhas propostas de alteração ao referido plano. 
Seguem abaixo, organizadas em três secções. 
 
---SECÇÃO 1--- 
REDAÇÃO ACTUAL (PÁG.36 E 37/58) 
-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. 
-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. 
 
PROPOSTA DE NOVA REDAÇÃO 
-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. 
DIVULGAÇÃO PÚBLICA DOS RELATÓRIOS SEMESTRAIS (PERÍODO IATA) DE MONITORIZAÇÃO DE RUÍDO, COM A 
ENTREGA DE EXEMPLARES DOS MESMOS À CML E MINISTÉRIO DO AMBIENTE. 
-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. 
OS RELATÓRIOS SEMESTRAIS DAS "ZONAS NEGRAS" TERÃO DIVULGAÇÃO PÚBLICA, COM ENTREGA DE EXEMPLARES 
DOS MESMOS À CML E MINISTÉRIO DO AMBIENTE. 
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. 
 
--- SECÇÃO 2--- 
REDAÇÃO ACTUAL (PÁG. 47/58) 
Restrições de operações aeroportuárias: 
-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 são 26. 
 
PROPOSTAS DE NOVA REDAÇÃO 
Proposta A: 
-Restrição do tráfego noturno entre as 23H00 e as 07H00. O número de movimentos aéreos permitidos neste 
período, por semana, não pode exceder o limite total de 91, sendo que o limite diário são 26. 
 
Proposta B: 
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-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 são 26, SÓ SENDO ADMITIDOS 
MOVIMENTOS DE ATERRAGEM. 
 
Proposta C: 
-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 42, sendo que o limite diário são 12. 
 
--- SECÇÃO 3--- 
REDAÇÃO ACTUAL (PÁG.49/58) 
A 1ª fase de intervenções deverá ser implementada durante os primeiros dois anos após a aprovação deste Plano. A 
2ª fase terá início quando oportuno, sendo que se prevê a sua implementação no prazo de cinco anos após a 
aprovação do plano. 
 
PROPOSTA DE NOVA REDAÇÃO 
A 1ª fase de intervenções deverá ser implementada durante os primeiros dois anos após a aprovação deste Plano. A 
2ª fase terá início ATÉ 31.12.2020, sendo que se prevê a sua implementação no prazo de cinco anos após a 
aprovação do plano. 
 
Atentamente, 
João P.B. Cruz (cruz.joao.email@sapo.pt) Morador em Lisboa 
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Sílvia M. Pereira

From: JOAO CRUZ <cruz.joao.email@sapo.pt>
Sent: 11 de março de 2018 20:09
To: ALS AMBeSHST
Subject: Consulta pública do "Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído Aeroporto 

Humberto Delgado (Lisboa) 2018 - 2023"

Exmas/os. Sras/es.: 
No âmbito da consulta pública do vosso "Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído Aeroporto Humberto 
Delgado (Lisboa) 2018 - 2023", venho apresentar-vos a seguinte adenda à proposta original que vos remeti no dia 
08.03.2018 
 
ADENDA 
 
Página 39/58 (Intervenções operacionais) ---REDAÇÃO ACTUAL--- 
- Consideração do alargamento da infraestrutura aeroportuária no sentido de acomodar o aumento de movimentos 
de voo. 
Esta estratégia será encorajada na medida em que permitirá uma substancial diminuição de movimentos de voos na 
infraestrutura atual e, como tal, de emissões de ruído. 
 
---PROPOSTA DE NOVA REDAÇÃO--- 
- Consideração do alargamento da infraestrutura aeroportuária no sentido de acomodar o aumento de movimentos 
de voo. 
Esta estratégia será encorajada na medida em que permitirá uma substancial diminuição de movimentos de voos na 
infraestrutura atual e, como tal, de emissões de ruído. POR RESPEITO A ESTE PRINCÍPIO, COMPROMETE-SE A ANA 
AEROPORTOS DE PORTUGAL SA A REDUZIR, PELO MENOS, UMA OPERAÇÃO DE VOO NO AEROPORTO HUMBERTO 
DELGADO (PORTELA) POR CADA DUAS OPERAÇÕES DE VOO QUE SEJAM ACOLHIDAS NO "NOVO" AEROPORTO QUE 
VIER A ALARGAR A ACTUAL INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. 
 
Atentamente, 
João P.B. Cruz (cruz.joao.email@sapo.pt) Morador em Lisboa 
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Sílvia M. Pereira

From: Sílvia M. Pereira
Sent: 18 de julho de 2018 11:02
To: 'JOAO CRUZ'
Cc: Sandra Ferreira; Rita T. Fonseca; Gisela Branco Padre (Giselabp@ana.pt)
Subject: RE: Consulta pública do "Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído Aeroporto 

Humberto Delgado (Lisboa) 2018 - 2023"

TrackingTracking: Recipient Read
'JOAO CRUZ'
Sandra Ferreira
Rita T. Fonseca
Gisela Branco Padre (Giselabp@ana.pt)
Gisela Branco Padre Read: 18/07/2018 11:51

Exmo Sr. João Cruz 
 
Em resposta aos comentários que nos foram remetidos – no âmbito do processo de consulta pública do Plano de Ações 
de Gestão e Redução de Ruído do Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) - e sobre o qual desde já agradecemos o 
interesse, esclarece-se o seguinte: 
 
Secção 1 
 
A elaboração e divulgação dos relatórios de monitorização – por período IATA - encontra-se a ser efetuada de acordo 
com o estipulado na legislação em vigor - nomeadamente na Portaria n.º 303-A/2004, de 22 de março, alterada pela 
Portaria n.º 259/2005, de 16 de março. 
 
No que concerne aos relatórios de monitorização de ruído específicos em “zonas negras” (ou seja, de maior ruído), é 
importante referir que a respetiva realização resulta de uma boa prática levada a cabo pelo Aeroporto – refletindo (entre 
outras medidas) o objetivo de melhoria contínua, sempre presente na ANA. Como tal, a sua realização traduz-se num 
importante instrumento de apoio para a definição de medidas de atuação (refletidas, também, no Plano de Ações em 
análise), de acordo com os resultados que vão sendo obtidos. 
 
Será de referir a este respeito, que o ambiente acústico de toda a envolvente da infraestrutura aeroportuária, de onde se 
incluem as zonas de maior ruído, encontra-se espelhado nos Mapas de Ruído realizados, os quais fazem parte 
integrante dos relatórios de monitorização de ruído emitidos periodicamente, de acordo com as disposições legais 
aplicáveis. 
 
Não obstante, e entendendo a ANA a importância da comunicação com a comunidade envolvente, encontra-se definida 
no Plano a seguinte medida (n.º 33 – Quadro Resumo): 
 
_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. 
 
Secção 2 e Adenda 
 
Atentos a que o número de movimentos noturnos se encontra legislado em diploma legal específico - Portaria n.º 303-
A/2004, de 22 de março, alterada pela Portaria n.º 259/2005, de 16 de março – e considerando que o Aeroporto de 
Lisboa assegura o cumprimento do mesmo (e demais regulamentação aplicável), tais eventuais alterações deverão ser 
redigidas pelas respetivas Autoridades Competentes. 
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Secção 3 
 
O planeamento definido para a implementação das medidas foi efetuado de acordo com o plano de investimentos do 
Aeroporto. Como tal, as várias medidas serão implementadas, naturalmente, com a brevidade possível, tendo em conta 
todas as diligências a desenvolver, associadas a cada projeto. 
 
 
Por fim, reforça-se que a ANA/Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) reconhece que a sua atividade tem impacte, 
procurando ampliá-lo sempre que é positivo, e mitigá-lo nas situações inversas. O trabalho realizado na área de 
Ambiente Sonoro tem vindo a evoluir e alinha com as melhores práticas internacionais. Agradecemos o contributo 
enviado, que será avaliado de forma construtiva no sentido de conseguirmos uma melhoria continua nesta matéria. 
 
Sem outro assunto, com os melhores cumprimentos, 
 
 
Sílvia Pereira 
 

 
 
DIREÇÃO DO AEROPORTO HUMBERTO DELGADO – LISBOA 
SERVIÇO DE AMBIENTE 
Alameda das Comunidades Portuguesas  
1700 111 Lisboa – Portugal 
Tlm: +351 966 656 125 
Tel.: +351 218 445 281 
www.ana.pt 
 

 
 
 
-----Original Message----- 
From: JOAO CRUZ [mailto:cruz.joao.email@sapo.pt]  
Sent: domingo, 11 de março de 2018 20:09 
To: ALS AMBeSHST <ALSAMBeSHST@ana.pt> 
Subject: Consulta pública do "Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) 
2018 - 2023" 
 
Exmas/os. Sras/es.: 
No âmbito da consulta pública do vosso "Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído Aeroporto Humberto Delgado 
(Lisboa) 2018 - 2023", venho apresentar-vos a seguinte adenda à proposta original que vos remeti no dia 
08.03.2018 
 
ADENDA 
 
Página 39/58 (Intervenções operacionais) ---REDAÇÃO ACTUAL--- 
- Consideração do alargamento da infraestrutura aeroportuária no sentido de acomodar o aumento de movimentos de 
voo. 
Esta estratégia será encorajada na medida em que permitirá uma substancial diminuição de movimentos de voos na 
infraestrutura atual e, como tal, de emissões de ruído. 
 
---PROPOSTA DE NOVA REDAÇÃO--- 
- Consideração do alargamento da infraestrutura aeroportuária no sentido de acomodar o aumento de movimentos de 
voo. 
Esta estratégia será encorajada na medida em que permitirá uma substancial diminuição de movimentos de voos na 
infraestrutura atual e, como tal, de emissões de ruído. POR RESPEITO A ESTE PRINCÍPIO, COMPROMETE-SE A ANA 
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AEROPORTOS DE PORTUGAL SA A REDUZIR, PELO MENOS, UMA OPERAÇÃO DE VOO NO AEROPORTO HUMBERTO 
DELGADO (PORTELA) POR CADA DUAS OPERAÇÕES DE VOO QUE SEJAM ACOLHIDAS NO "NOVO" AEROPORTO QUE 
VIER A ALARGAR A ACTUAL INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. 
 
Atentamente, 
João P.B. Cruz (mailto:cruz.joao.email@sapo.pt) Morador em Lisboa 
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Sílvia M. Pereira

From: Sílvia M. Pereira
Sent: 18 de julho de 2018 11:14
To: 'Pedro Braga da Cruz'
Cc: ver.sa.fernandes@cm-lisboa.pt; Sandra Ferreira; Rita T. Fonseca; Gisela Branco Padre 

(Giselabp@ana.pt)
Subject: RE: Consulta Pública sobre o Plano de Acções de Gestão e Redução de Ruído no 

Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) 2018-2023

TrackingTracking: Recipient Read
'Pedro Braga da Cruz'
ver.sa.fernandes@cm-lisboa.pt
Sandra Ferreira
Rita T. Fonseca
Gisela Branco Padre (Giselabp@ana.pt)
Gisela Branco Padre Read: 18/07/2018 11:52

Exmo Sr. Pedro Cruz 
 
Em resposta aos comentários que nos foram remetidos – no âmbito do processo de consulta pública do Plano de Ações 
de Gestão e Redução de Ruído do Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) - e sobre o qual desde já agradecemos o 
interesse, esclarece-se o seguinte: 
 

1. A gestão do ruído – no seu sentido lato - associado à atividade do Aeroporto, constitui uma das áreas prioritárias 
de atuação, sendo que para o efeito encontra-se definido um conjunto de medidas que visam a redução do 
mesmo, não obstante o cumprimento legal. Efetivamente, considerando a redação do Decreto-Lei n.º 146/2006 
de 31 de julho - no qual se consubstancia a elaboração dos Planos de Ação – em particular no artigo 1.º, alínea 
c), é referida a “aprovação de planos de ação baseados nos mapas estratégicos de ruído a fim de prevenir e reduzir o ruído 
ambiente (…)”. Também neste caso, é mencionada a prevenção a montante da redução, entendendo a ANA esta 
tarefa integrada na sua gestão diária. Não obstante, naturalmente que se opta sempre, em primeiro lugar, pela 
adoção de medidas de redução, desde que estas se revelem técnica e economicamente viáveis;  
 

2. A operação do Aeroporto encontra-se fortemente regulamentada, pelo que o funcionamento da infraestrutura é 
determinado pelos requisitos legais que lhe são aplicáveis, nas mais variadas vertentes. 

 
3. Relativamente à responsabilidade do Aeroporto na proteção sonora dos edifícios face ao acréscimo de ruído 

decorrido desde a sua construção/ licenciamento, conforme poderá ler-se no Plano de Ações, tal afirmação 
contextualiza-se no âmbito dos edifícios de construção mais recente. Considera-se, deste modo, estar bastante 
claro no referido documento o objetivo da ANA em dar seguimento à implementação da medida relativa ao 
isolamento sonoro das fachadas dos edifícios, nos casos em que, naturalmente, tal é aplicável. Efetivamente, na 
assunção do n.º 5 do Artigo 19.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR) – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro[1]

- “a adoção e implementação das medidas de isolamento sonoro nos recetores sensíveis (…) compete à entidade responsável 
pela exploração das infraestruturas (…) ou ao recetor sensível, conforme quem mais recentemente tenha instalado ou dado 
início à respetiva atividade, instalação ou construção, ou seja titular da autorização ou licença mais recente.” 

 
4. As medidas listadas no quadro resumo não obedecem a qualquer ordem de prioridade de implementação. Não 

obstante, pela natureza inerente a cada uma, as medidas de caráter técnico/ operacional e de monitorização – e 
que, efetivamente, são essenciais para a redução de ruído - antecedem a respetiva divulgação/ comunicação 
com a comunidade envolvente. Como tal, o facto de terem sido incluídas as referidas medidas no Plano (32 e 33), 
vem apenas a reforçar a intenção do Aeroporto em manter-se recetivo aos inputs da população quanto a esta 
temática – de forma a garantir a melhoria contínua; 
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5. Relativamente às filas das aeronaves, essa questão encontra-se mitigada, uma vez que o Aeroporto tem 
implementado um programa - ACDM (Airport Collaborative Decision Making) - o que permite que a sequenciação 
de partidas seja efetuada com antecedência. Deste modo, as aeronaves apenas saem dos stands com a 
antecedência equivalente ao tempo de táxi até à pista, permitindo a redução de ruído resultante do movimento 
das aeronaves em terra. 

 
6. No respeitante à implementação de barreiras acústicas, as mesmas só apresentam eficácia para o ruído 

provocado em operações no solo e quando instaladas próximo da fonte sonora. Sendo tecnicamente inviável a 
sua construção junto da pista, as mesmas, por razões operacionais, só poderiam ser efetivamente implementadas 
no terreno a distâncias que tornariam ineficiente uma atenuação eficaz do ruído emitido.  De igual forma, devido 
à dispersão vertical associada à fonte sonora do ruído das aeronaves, os maiores impactes não são originados ao 
nível do solo, mas em fase de voo, onde a barreira acústica não adquire qualquer eficácia. 

 
 
Por fim, reforça-se que a ANA/Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) reconhece que a sua atividade tem impacte, 
procurando ampliá-lo sempre que é positivo, e mitigá-lo nas situações inversas. O trabalho realizado na área de Ambiente 
Sonoro tem vindo a evoluir e alinha com as melhores práticas internacionais. Agradecemos o contributo enviado, que será 
avaliado de forma construtiva no sentido de conseguirmos uma melhoria continua nesta matéria. 
 
Sem outro assunto, com os melhores cumprimentos,  
 
 
Sílvia Pereira 
 

 
 
DIREÇÃO DO AEROPORTO HUMBERTO DELGADO – LISBOA 
SERVIÇO DE AMBIENTE 
Alameda das Comunidades Portuguesas  
1700 111 Lisboa – Portugal 
Tlm: +351 966 656 125 
Tel.: +351 218 445 281 
www.ana.pt 
 

 
 

From: Pedro Braga da Cruz [mailto:pedrobragadacruz@gmail.com]  
Sent: segunda-feira, 12 de março de 2018 11:38 
To: ALS AMBeSHST <ALSAMBeSHST@ana.pt> 
Cc: ver.sa.fernandes@cm-lisboa.pt 
Subject: Consulta Pública sobre o Plano de Acções de Gestão e Redução de Ruído no Aeroporto Humberto Delgado 
(Lisboa) 2018-2023 
 
Exmos. Senhores, 

Gostava de deixar os seguintes contributos em relação à consulta pública sobre o Plano de Acções de Gestão e 
Redução de Ruído Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) 2018 – 2023 (“Plano” daqui em diante): 
  
1) O Plano parte de um princípio de base que me parece errado, reflectido até no seu nome: que é primeiro preciso 
gerir o ruído e só depois reduzi-lo. A base devia ser inversa: procurar primeiro todas as formas de EVITAR (primeiro), 
REDUZIR (em segundo lugar) e apenas em último lugar GERIR o ruído que não é possível evitar e reduzir. 
  
2) Parece-me inaceitável que se defenda que “não se considera como responsabilidade do Aeroporto a proteção 
sonora de tais edifícios face ao acréscimo de ruído decorrido desde a sua construção/licenciamento”. O objectivo deve 
ser evitar, reduzir e gerir o ruído e NUNCA permitir que ele aumente. Caso, mesmo assim, o Aeroporto esteja a 
aumentar o ruído produzido, deve não só ser responsabilizado por isso, arcando com as respectivas consequências 
(por exemplo, pagando as obras necessárias para lhe fazer face, repondo os níveis de ruído anteriores), como ser 
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penalizado por tal (com impostos e multas), de forma a o incentivar a responsabilizar-se por evitar, reduzir e gerir o 
ruído que produz. 
  
3) Parece-me inaceitável que as medidas / acções mitigadoras de ruído previstas no Plano que envolvem as 
populações e o público em geral surjam em último lugar (medidas 32 e 33). Estas medidas devem ser prioritárias. Se 
se pretende realmente diminuir o impacto do ruído nas populações e no público em geral, há que desde o início ouvir 
a sua opinião. 
  
4) Antecipando-me às referidas medidas 32 e 33, e certamente decorrente do aumento da utilização do Aeroporto 
Humberto Delgado, sendo morador no bairro de Alvalade, tenho sentido ao longo dos anos um aumento significativo 
de ruído, não apenas de aeronaves no ar, mas também de aeronaves em terra. Não vejo nada no Plano sobre analisar 
as pistas de acesso usadas pelas aeronaves, que tendem cada vez a estar mais congestionadas com aviões a produzir 
ruído, no sentido de: 
  
- evitar filas de aviões nas pistas de acesso, a produzir ruído sem qualquer necessidade: se não têm possibilidade de 
levantar voo de imediato, podem perfeitamente esperar nos locais de estacionamento, com os motores ainda 
desligados, em vez de o fazerem, já a produzir ruído, nas pistas de acesso: com isto EVITA-SE o ruído; 
  
- proteger do ruído as zonas envolventes das pistas de acesso, através de barreiras anti-ruído: com isto REDUZ-SE o 
ruído. 
  
Com os meus melhores cumprimentos, 
  
Pedro Braga da Cruz  
--  
Pedro Braga da Cruz 
Tel.: 96 64 64 099 
      21 848 28 24 
 
 

[1] 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. 

                                                           


