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Assunto: Resposta á apreciação da Reformulação do Plano de Ação de Ruído do 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro-2018-2023

Relativamente à reformulação do Plano de Ação (PA) “Gestão e Redução de Ruído para o 
ruído do Aeroporto Francisco Sá Carneiro 2018-2023”, remetida a coberto do V. ofício supra 
mencionado, importa referir que por lapso a resposta de decisão que agora se envia não foi 
expedida, lamentando esta Agência por esse facto.

No seguimento da receção da reformulação procedeu-se à sua avaliação no sentido de 
verificar o preenchimento dos requisitos mínimos para a sua aprovação e reporte à Comissão 
Europeia. Da análise efetuada à informação e esclarecimentos adicionais prestados, verifica-
se que foi dada resposta ao pedido de aperfeiçoamento no que respeita à identificação das 
entidades competentes pela execução das medidas de redução de ruído, ao registo da 
consulta pública, às medidas implementadas e a medidas para avaliar o resultado da 
implementação do plano de ação (PA).

Contudo, a reformulação não deu resposta cabal aos dois aspetos fulcrais do pedido de 
aperfeiçoamento, face ao aumento significativo de população exposta a níveis sonoros não 
regulamentares desde o último diagnóstico do ano de 2011, ou seja, a população 
sobreexposta (a níveis Ln>55dB(A)) estimando-se em 2016 cerca de 3100 residentes, face 
a um aumento de cerca de 30% dos movimentos anuais e de quase duplicação de 
movimentos em período noturno. 

Assim, constata-se que o PA reformulado continua a: 

 não incluir medidas e ações adicionais de redução de ruído exterior, para o período 
de vigência do PA. Mantém-se, como única medida de redução de ruído local, a 
construção de barreira acústica na zona da Prozela no período de vigência do PA; A 
este propósito, esclarece-se que o período de vigência do PA poderá estender-se 
até julho de 2024 na sequência do Regulamento (UE) 2020/1010 de 5 de junho de 
2019 (n.º 2 do seu artigo 2.º).

 não evidenciar a estimativa de redução do número de pessoas afetadas pelo ruído 
do AFSC e que beneficiariam da implementação do presente PA, designadamente 
da medida preconizada de construção de barreira acústica.

Num contexto de melhoria do ruído emitido pelo AFSC, importa que a ANA promova e 
implemente medidas para a adoção de aeronaves menos ruidosas que pode ser potenciada 
por incentivos económicos. Devem ainda ser estudadas e equacionadas outras medidas que 
diminuam a população exposta ao ruído.
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Face ao acima exposto deverá a ANA reportar anualmente os desenvolvimentos realizados 
para a implementação das medidas mencionadas bem como o nível de cumprimento das 
restrições ao tráfego aéreo no período noturno (night curfew).

Decisão:

Tendo por base o disposto nos artigos 8.º e 8.º – A do Decreto-Lei n.º 146/2002, de 31 
de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136-A/2019, de 6 de setembro esta Agência procede 
à aprovação do Plano de Ação do Aeroporto Francisco Sá Carneiro referente ao período 
2018-2023, devendo o operador reportar até ao final de cada ano a medidas 
implementadas, identificando o grau de cumprimento das condições acima referidas.

Com os melhores cumprimentos,

A Vogal do Conselho Diretivo da APA,

Ana Teresa Perez
(No uso de competências delegadas pela Deliberação n.º 1143/2020,

publicada no Diário da República, 2. Série, n.º 215, de 04 de Novembro de 2020)


