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1. RESUMO 

O Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído (PRR) do Aeroporto da Portela, 

Lisboa, é elaborado pela ANA, Aeroportos de Portugal, SA, na qualidade de entidade 

nacional gestora das infraestruturas aeroportuárias, no âmbito das competências 

decorrentes 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.  

Este Plano vigora para o período entre 2013 e 2018. 

O Aeroporto da Portela 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 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.  

O Aeroporto da Portela, como aeroporto internacional que é, 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 2011, 

verificou-se um total de 143 323 operações de voo (aterragens e descolagens), 

correspondendo a uma operação maioritária das pistas 03 (76,7%) e 21 (21,9%), e a 

uma escassa utilização da pista 35 (1,4%). Este valor total de operações distribui-se, 

sobretudo, pelas horas do período diurno, entre as 7h00 e as 20h00 (78,9%), com 

12,1% ocorrendo no período do entardecer (entre as 20h00 e as 23h00) e apenas 9% 

no período noturno (das 23h00 às 7h00). 

O Plano de Ação do Aeroporto da Portela 2013-2018 tem por objetivo estabelecer 

um plano 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, 
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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 pôr em causa a 

sua missão estruturante para a cidade e para o país. As soluções apresentadas são as 

que correspondem à melhor relação benefício-custo, no atual estado da arte. 

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, conforme estabelecido no Regulamento Geral do Ruído 

(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). 

O presente Plano resultou de uma avaliação acústica na área de influência do ruído 

emitido pela operação do aeroporto da Portela, através da cartografia de ruído na 

sua área envolvente, efetuada no ano de 2011. Este ano foi tomado como referência, 

tendo sido igualmente analisadas as anteriores cartas de ruído referentes ao ano de 

2006, tendo-se verificado uma tendência de diminuição dos níveis sonoros. 

As cartas de ruído elaboradas para os indicadores Lden e Ln mostram as áreas expostas 

ao ruído resultante da operação do aeroporto, caracterizado em intervalos de níveis 

sonoros (normalizados de 5 em 5 dB(A)), revelando a extensão da influência do ruído 

resultante do funcionamento normal da infraestrutura aeroportuária. 



                                                                              
Aeroporto da Portela – Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído 2013-2018 

 

 7/76 

A extensão e a área da curva de Ln 55 é maior do que a da curva Lden 65, pelo que foi 

aquela a considerada como referência, no presente estudo. 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 da Apelação, afetando alguns 

bairros habitacionais. A curva Ln 60 estende-se apenas para uma área restrita do 

prior Velho, sobretudo ocupada por armazéns e instalações comerciais e industriais. 

Do lado Oeste, as curvas Ln 55 e Ln 60 estendem-se para uma área bastante limitada 

que inclui um número muito reduzido de edifícios com uso residencial. 

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 Av. das Forças Armadas. 

Os usos abrangidos pelas curvas cobrem 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 da Portela. 

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 
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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 uma condicionante fundamental, e 

sem incorrer em custos incomportáveis, sendo a análise custo-benefício parte 

fundamental da tomada de decisão das 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 da Portela 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.  

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) Sensibilização das companhias de navegação aérea para 

adoção de procedimentos tendentes a minimizar a geração de ruído e 

desencorajamento de utilização dos tipos de aeronaves mais ruidosos; (iv) Estudo 

para estabelecimento de sanções para as companhias aéreas que não cumpram 

adequadamente os procedimentos de redução de ruído normalizados estabelecidos 

para o aeroporto. 

As intervenções operacionais planeadas compreendem: (i) Estudo das trajetórias de 

voo adotadas para o aeroporto no sentido de verificar a sua otimização em termos 

de minimização de ruído; (ii) Adoção continuada dos procedimentos de travagem nas 

aterragens sem reverse thrust; (iii) Investigação da influência da alteração das 

ladeiras na descolagem, para os diferentes tipos de aeronaves, no ruído global, 

dentro dos condicionalismos estritos de segurança; (iv) Investigação da influência de 

metodologias de continuous descend approach nas aterragens.  

As intervenções de controlo de ruído local, constituem-se no reforço do isolamento 

sonoro das fachadas dos edifícios que reúnem um conjunto de características a 

identificar, caso a caso, para proteção adicional dos espaços fechados, no sentido de 

melhorar o ambiente sonoro no interior de edifícios com usos sensíveis ao ruído, tais 
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como habitação, escolas ou hospitais, e, como tal, minimizar a exposição das 

populações ao ruído no interior dos edifícios.  

Admitindo que todos os outros procedimentos, funcionais e operacionais, permitem 

obter um benefício combinado da ordem dos 5 dB, pelo menos, valor considerado 

realista, a área a considerar para as intervenções de controlo de ruído local 

corresponde à delimitada pelas isófonas de 70 dB(A) para Lden e 60 dB(A) para Ln. 

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

escolar, hospitalar, ou similar. Apenas foram consideradas as fachadas mais expostas, 

onde aplicável (dependente da sua localização face à altitude das aeronaves).  

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, nomeadamente 

patentemente anteriores à entrada em vigor do Regulamento dos Requisitos 

Acústicos dos Edifícios e mesmo do anterior Regime Legal sobre a Poluição Sonora, 

que estabeleciam não só requisitos de qualidade acústica na construção mas 

também uma disciplina de planeamento urbano, 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, cujo reforço se revela 

complexo. Por outro lado, 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 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 da Portela tem já em implementação ou em curso as seguintes medidas: 
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 Vigilância regular de ruído, através do sistema de monitorização de ruído 

com estações fixas (7) e móveis (1); 

 Elaboração de Relatórios Semestrais de Monitorização de Ruído, referentes 

aos períodos de verão e de inverno IATA; 

 Elaboração de Mapas de Ruído referentes aos períodos de verão e de 

inverno IATA; 

 Programa de encorajamento das companhias aéreas para bom procedimento 

ambiental, no sentido de emissão de baixos níveis de ruído. Atribuição de 

prémio para a companhia com melhor desempenho; 

 Consideração dos níveis sonoros emitidos na aquisição de novos 

equipamentos; 

 Integração de condicionantes acústicos no Plano Diretor Municipal (PDM) da 

Cidade de Lisboa, no âmbito da revisão do PDM, para criação de zona de não 

construção de edifícios com usos sensíveis ao ruído; 

 Restrições de operações aeroportuárias: (i) Restrições à utilização de 

geradores das aeronaves (APU); para circulação (taxi procedures), 

nomeadamente com a standardização dos percursos optimizados para 

circulação expedita de aeronaves; ou aquecimento (engine start-up), (ii) 

Realização de testes de motores de aeronaves (test runs) apenas em locais 

específicos, (iii) Interdição de realização de testes de motores de aeronaves 

no período entre as 22h00 e as 06h00, (iv) Interdição de realização de voos 

locais (tais como treino ou teste) entre as 22h00 e as 08h00), (v) 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, (vi) Restrições de operação relacionadas com o ruído resultantes das 

disposições presentes na Portaria n.º 303 -A/2004, de 22 de março, alterada 

pela Portaria n.º 259/2005, de 16 de março. 
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 Otimização de procedimentos de voo: (i) Aproximações com um ângulo não 

inferior a 3º, (ii) Interdição de aproximações a baixa altitude com elevada 

aceleração, (iii) As aeronaves em aproximação visual às pistas 03 e 35, 

provenientes de Sul, devem 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, (iv) As aeronaves em 

aproximação visual à pista 21, provenientes de Sul, devem 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; 

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

Utilização preferencial da pista 03 para descolagens (direção Norte), desde 

que a intensidade e direção do vento o permitam; 

 Estudos de noise abatement para optimização de procedimentos em termos 

de redução das emissões sonoras. 

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

ações, as quais deverão ser implementadas em diferentes fases consecutivas, 

conforme se descreve.  

A 1ª fase de intervenções será implementada durante os primeiros dois anos após a 

aprovação deste Plano. Esta fase compreende: (i) Validação do novo sistema de 

monitorização de ruído de estações fixas e móveis, (ii) Identificação de eventuais 

“pontos negros” (locais com níveis de ruído de tráfego aéreo excessivos), (iii) 

Investigação da situação acústica em “zonas (ou pontos) negras”, através de 

monitorização de ruído com terminais móveis, (iv) Elaboração de relatórios 

semestrais de ruído nas “zonas (ou pontos) negras” com análise sua evolução, (v) 

Conclusão do estudo de otimização de trajetórias de entrada e saída para 

minimização de ruído, (vi) Realização de inquéritos às populações residentes nas 

áreas vizinhas do aeroporto. 

A 2ª fase terá início quando oportuno, sendo que se prevê a sua implementação no 

prazo de cinco anos após a aprovação do plano. Esta 2ª fase compreende: (i) Adoção 

e implementação do regime otimizado de trajetórias de entrada e de saída estudado 

no âmbito da 1ª fase, (ii) Implementação de procedimentos de descolagem para 
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minimização de ruído, do tipo NAPD1-ICAO A, para a generalidade das aeronaves, (iii) 

Estudo de alteração dos pontos de aterragem (landing thresholds) na pista 03 (iv) 

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

eventuais reclamações. 

A 3ª fase deverá ter início após aferição dos resultados das fases anteriores, e 

compreende: (i) Adoção e implementação da alteração dos pontos de aterragem 

(landing thresholds) na pista 03, dependendo dos resultados do estudo 

correspondente (a desenvolver na 2º fase), (ii) Adoção e implementação das soluções 

de redução de ruído local nos edifícios identificados com usos sensíveis ao ruído e 

com mais exposição a este, dos lados Norte, Oeste e Sul do aeroporto (iii) Informação 

às populações e ao público em geral dos resultados dos inquéritos e do seu contexto 

no âmbito social e económico bem como de todas as medidas em curso na ANA para 

a minimização do ruído gerado pela operação da infraestrutura aeroportuária. 
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2. Âmbito 

O Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído (PRR) do Aeroporto da Portela, 

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 2013-2018 constitui uma atualização do 

anterior Plano elaborado no ano de 2010. 

A ANA elaborou os mapas de ruído estratégicos do Aeroporto da Portela referentes 

ao ano de 2011, os quais foram oportunamente remetidos para aprovação pela 

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 da Portela 

compreendendo ações consideradas viáveis e contribuintes para minimizar o ruído e 

seus efeitos nas populações expostas.  
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3. Objetivos 

O PRR constitui uma estratégia complexa e abrangente cobrindo toda a área 

envolvente do aeroporto cujo ambiente sonoro sofre a 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 alternativos, e (iv) apreciação da qualidade do 

ambiente sonoro na envolvente da infrastrutura 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 2011;  

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; 
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6. Estudo de custo-benefício e otimização de intervenções com 

modelação e simulação de cenários; 

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 da Portela situa-se na Portela de Sacavém, inserido na malha urbana da 

cidade de Lisboa, no seu limite Norte, bem como de Loures, encontrando-se dentro 

da união de freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 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, 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.  

 

 

O Aeroporto da Portela, como aeroporto internacional que é, 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 2011, verificou-se um total de 143 323 operações de voo (aterragens e 

descolagens), correspondendo a uma operação maioritária das pistas 03 (76,7%) e 21 

(21,9%), e a uma escassa utilização da pista 35 (1,4%). Este valor total de operações 

distribui-se, sobretudo, pelas horas do período diurno, entre as 7h00 e as 20h00 

35

17

21

03

Figura 1. Disposição das Pistas no Aeroporto da Portela
Configuração das pistas do 

Aeroporto da Portela 
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(78,9%), com 12,1% ocorrendo no período do entardecer (entre as 20h00 e as 23h00) 

e apenas 9% no período noturno (das 23h00 ás 7h00). 

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

valores relativamente elevados na sua envolvente próxima, conforme evidenciam os 

Mapas de Ruído elaborados para o ano de 2011, 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  
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“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 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 

da Portela, 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: 
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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”. 

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 
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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). 

A Portaria 303-A/2004, de 22 de março, introduz restrições de operação relacionadas 

com o ruído, adequadas ao objetivo ambiental para o Aeroporto de Lisboa. Nesse 

sentido, realça-se o facto de o tráfego noturno ficar restringido ao período das 0 às 6 

horas, sendo o número de movimentos (diário e semanal) limitado pelo referido 

diploma legal (conforme definido no seu artigo 2.º). 

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, 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 da Portela, em Lisboa. 
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6. Metodologia do Plano de Ação do Aeroporto da Portela 

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 da Portela (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 permanente 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 prática de implementação e 

pelos custos relativos 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 da Portela, através da 

análise da cartografia de ruído elaborada para a sua área envolvente. 

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

do Mapa Estratégico de Ruído referente ao ano de 2011, 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 infra-estrutura 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 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 2011, juntamente com os valores anteriormente calculados para o 

ano de 2006. 

 

 Nº de pessoas expostas ao ruído do Aeroporto de Lisboa 

 Ano de 2006 Ano de 2011 

55< Lden ≤60 76800 75200 

60< Lden ≤65 48200 39800 

65< Lden ≤70 10000 8300 

70< Lden ≤75 1500 1200 

Lden >75 0 0 

45< Ln ≤50 76200 74100 

50< Ln ≤55 57900 49000 

55< Ln ≤60 19800 13400 

60< Ln ≤65 3300 2100 

65< Ln ≤70 100 100 

Ln >70 0 0 

 

Os valores apresentados revelam uma diminuição patente da população exposta ao 

ruído. Não se tendo verificado uma significativa redução de tráfego aéreo, tal se atribui 
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às novas tecnologias de redução de ruído que integram as novas gerações de aeronaves 

e as medidas já em curso no aeroporto para redução das emissões sonoras.  

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 não interferir com a funcionalidade da infraestrutura de transportes nem pôr 

em causa a sua missão estruturante para a cidade e para o país. Tiveram ainda em conta 

a inserção da estrutura num meio urbano com um ambiente sonoro diversificado mas 

muito contribuído por fontes antropogénicas de origem mecânica, sobretudo tráfego 

rodoviário. 

As soluções aqui apontadas são as que correspondem à melhor relação benefício-custo, 

no atual estado da arte 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 numa operação aeroportuária de uma capital 

europeia e as expectativas das populações com características urbanas. 
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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. 

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 

e ainda, embora em bastante menor escala, a partir da soleira Oeste. 

Do lado Norte, a curva Ln 55 estende-se para a zona da Apelação, afetando alguns 

bairros relativamente degradados. A curva Ln 60 estende-se apenas para uma área 

restrita do Prior Velho, ocupada sobretudo por armazéns e instalações comerciais e 

industriais. 

Do lado Oeste, as curvas Ln 55 e Ln 60 estendem-se para uma área bastante limitada que 

inclui um número reduzido de edifícios com uso residencial. 

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 Av. das Forças Armadas. 

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 da Portela. 
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No entanto, estas áreas encontram-se já afetadas por 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). 
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8. Intervenções para redução de ruído 

8.1. Tipologias de intervenção 

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 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 uma condicionante fundamental numa estrutura aeroportuária, sem 

incorrer em custos incomportáveis, 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 da Portela dispõe de um completo sistema de monitorização de ruído, que 

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

datado de 2010. 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 compreenderão ações diversas, tais como: 
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 Validação na sequência de atualização do sistema de monitorização de ruído.  

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 estabelecido em 2010, 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 presente Plano, proceder-se-á a um trabalho de validação 

detalhada dos novos procedimentos de recolha e análise de dados, já em curso. 

 Análise regular dos resultados de monitorização de ruído.  

 Desenvolvimento de um programa de monitorização de ruído em “zonas 

 negras” (de maior ruído), com terminal(is) portátil(eis).  

 Elaboração de relatório semestral das “zonas negras”, em complemento dos 

atuais Relatórios Semestrais sobre Monitorização de Ruído. 

 Esta ação foi já identificada no âmbito do plano de 2010, sendo afinada no 

presente plano com base no novo sistema de terminais de recolha e de análise 

de dados. 

 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.  

 Estas ações passarão pelo estabelecimento de prémios anuais para a companhia 

com melhor desempenho a nível de emissão de ruído, com a correspondente 

cobertura mediática.  

 A avaliação decorre da análise de dados do sistema de monitorização de ruído. 

 Estudo para estabelecimento de sanções para as companhias aéreas que não 

cumpram adequadamente os procedimentos de redução de ruído normalizados 

estabelecidos para o aeroporto.  

 A avaliação decorre da análise de dados do sistema de monitorização de ruído. 
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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 mas também os 

benefícios das intervenções implementadas.  

Estes inquéritos serão posteriormente analisados e os seus resultados cruzados 

com os dados de ruído constantes dos mapas de ruído bem como com dados 

relativos a eventuais reclamações existentes. Os resultados finais serão 

comunicados às populações e ao público em geral. 

As intervenções operacionais compreendem: 

 Estudo das trajetórias de voo adotadas para o aeroporto no sentido de verificar 

a sua otimização em termos de minimização de ruído.  

 Poderão ser definidas trajetórias preferenciais ou outros procedimentos, de 

acordo com a potencial influência no ruído global. 

 Esta fase de estudo foi iniciada no âmbito do pano anterior e continuará a 

contar com a colaboração de outras entidades, nomeadamente da NAV 

Portugal, E.P.E.  

 Adoção continuada dos procedimentos de travagem nas aterragens sem reverse 

thrust. 

 Investigação da influência da alteração das ladeiras na descolagem, para os 

diferentes tipos de aeronaves, no ruído global, dentro dos condicionalismos 

estritos de segurança. 

 Esta fase de estudo foi iniciada no âmbito do pano anterior e continuará a 

contar com a colaboração de outras entidades, nomeadamente da NAV 

Portugal, E.P.E.  

As recomendações de procedimentos das operações resultarão de simulações 

de cenários de operação com adoção de diferentes ladeiras, de acordo com as 

recomendações da ICAO e segundo aprovação da NAV. 

 Investigação da influência de metodologias de continuous descend approach nas 

aterragens.  
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 Também aqui, as recomendações de procedimentos das operações resultarão 

de simulações de cenários de operação, de acordo com as recomendações da 

ICAO e segundo aprovação da NAV. 

As intervenções de controlo de ruído local são de difícil 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. Tal passa pelo reforço do isolamento 

sonoro das fachadas dos edifícios que reúnem um conjunto de características a 

identificar, caso a caso. 

Admitindo que todos os outros procedimentos, funcionais e operacionais, permitem 

obter um benefício combinado da ordem dos 5 dB, pelo menos, valor considerado 

realista, a área a considerar para as intervenções de controlo de ruído local corresponde 

à delimitada pelas isófonas de 70 dB(A) para Lden e 60 dB(A) para Ln. 

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

hospitalar, ou similar. Apenas são consideradas as fachadas mais expostas, onde 

aplicável (dependente da sua localização face à altitude das aeronaves).  

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. 

Como referido anteriormente, 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, cujo reforço se revela complexo. Por outro lado, não se considera como 
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responsabilidade do Aeroporto a proteção sonora de tais edifícios face ao acréscimo de 

ruído decorrido desde a sua construção/licenciamento. 
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9. Intervenções operacionais 

9.1. Considerações gerais 

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. 

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. 

9.2. Trajetórias de entrada e de saída (circuitos de aeródromo) 

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.  

A eficácia poderá ser limitada, na medida em que se trata do sobrevoo de áreas urbanas 

ou suburbanas e a alteração da trajetória apenas alterará a área sobrevoada. O 

benefício dependerá das tipologias de ocupação do solo dessas áreas. Os custos 

dependem fortemente das opções, na medida em que, em face dos atuais preços do 

combustível, pequenos desvios espaciais podem implicar significativos custos acrescidos 

para as companhias aéreas. O estudo detalhado será acompanhado da correspondente 

análise benefício-custo. 

9.3. Descolagens 

Relativamente ao perfil vertical de descolagem das aeronaves, os procedimentos 

adotados condicionam os níveis de ruído emitidos. Os procedimentos 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 
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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, existem dois tipos, fundamentalmente diferentes, de procedimentos de 

redução do ruído na descolagem (NADP): (i) NAPD1-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) NAPD2-ICAO B 

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

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

(Sourdine, 2003; ICAO PANS-OPS, 2006).  

Como os níveis sonoros que excedem os limites legais no Aeroporto da Portela se 

encontram na proximidade das pistas, será com a utilização de procedimentos do tipo 

NAPD1-ICAO A, que serão obtidas melhorias no ambiente sonoro destas zonas. Os 

procedimentos do tipo NAPD1-ICAO A são, no entanto perfis tipo, que devem ser 

ajustados de acordo com requisitos de navegação do aeroporto. 

Nas figuras seguintes, pode observar-se a variação nos níveis sonoros máximos (LAmáx), 

para distintas aeronaves (Airbus A320-211 e Airbus A330-343), utilizando perfis 

STANDARD e perfis NAPD1-ICAO A, obtidos a partir de simulações com o modelo de 

cálculo ECAC-CEAC, recomendado para utilização em Portugal, e o programa Integrated 

Noise Model (INM) versão 7.0c da FAA. 
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Conforme as curvas das figuras mostram, os procedimentos tipo ICAO A conduzem a 

benefícios acústicos na zona situada entre os 2 e os 6 km após o ponto de descolagem. A 

partir dos 6 km, as diferenças são marginais, sendo inclusive mais ruidosos os 

procedimentos ICAO A. 

Importa ressalvar que os benefícios verificados em termos de LAmáx nem sempre se 

traduzem de igual forma em termos dos indicadores de ruído ambiente Lden e Ln, 

podendo muitas das vezes ser quase insignificantes. Embora durante um evento a 

perceção dos níveis sonoros seja menor, este efeito acaba por se atenuar em valores 

médios de longa duração devido ao complexo mix de aeronaves, com destinos 

diferentes (e, logo, operando em stages diferentes), e aos níveis gerados por cada uma. 

No entanto, em termos de perceção local do ambiente sonoro devido ao evento 

(passagem de aeronave), regista-se uma melhoria da qualidade sonora. 

Na generalidade, esta medida apresenta um boa relação benefício-custo. 

9.4. Aterragens 

9.4.1. Continuous descent approach 

Na aterragem, a aproximação da aeronave à pista é efetuada de uma forma controlada, 

atingindo um ponto de estabilização final a 5 milhas náuticas (cerca de 9 km) do 

threshold de aterragem, encontrando-se aí na configuração de aterragem final. Durante 

a aproximação à pista, a aeronave modifica quer a sua configuração aerodinâmica, quer 

os níveis de thrust aplicados aos motores, alterando os níveis de ruído emitidos.  

Os níveis de ruído percebidos no solo dependerão de diversas variáveis, tais como: (i) a 

altitude da aeronave, (ii) a velocidade e configuração aerodinâmica, que influenciam o 

ruído gerado pela fuselagem, (iii) o nível de thrust aplicado aos motores, o que 

influencia o ruído por estes emitido, (iv) o gradiente ou grau de descida/aproximação, e 

(v) a posição do ponto de aterragem (touchdown) da aeronave na pista, em geral 

localizada a cerca de 300 metros do landing threshold. 

Deste modo, a redução do ruído das aeronaves na aterragem implica (a) reduzir a 

velocidade (reduzindo o ruído de origem aerodinâmica), (b) utilizar configurações 

aerodinâmicas mínimas certificadas em termos de posições de flaps (fonte: Airbus) e/ou 
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(c) adotar procedimentos de aterragem otimizados (como o Continuous Descent 

Approach, CDA). 

Um perfil típico de aterragem, tal como é implementado em muitos aeroportos 

europeus (Sourdine, 2003), apresenta (1) um gradiente de descida de 3º (ILS), (2) um 

segmento horizontal de aproximação intermédio em que o feixe do ILS é intercetado 

entre os 2000 e os 4000 pés (600 a 1200 metros) e (3) uma altitude de estabilização 

mínima de 1000 pés (300 metros).  

Uma aproximação CDA é um tipo de perfil de aterragem com pouco ou nenhum recurso 

a segmentos horizontais, para altitudes inferiores a 7000 pés (cerca de 2100 metros). 

Este procedimento tem sido implementado em diversos aeroportos (ICAO, 2007; Clark 

et al. 2004; Prats, 2009), sendo considerado como operacionalmente aceitável pela ICAO 

(Documento 8168 PANS-OPS).  

Os ganhos, em termos de redução de ruído, podem atingir os 5 dB(A) mas apenas são 

significativos para distâncias a partir de 10 milhas náuticas (cerca de 18 km) do landing 

threshold (Sourdine, Airbus). 

As figuras seguintes ilustram este aspeto. São aí apresentados os resultados de 

simulações dos níveis sonoros gerados pela aterragem para o Airbus A320-211 e o 

Airbus A330-343. Os níveis sonoros são quantificados pela métrica LAmax, nível sonoro 

máximo no solo diretamente sob a descolagem, pois se referem à perceção sonora da 

passagem de um evento “avião”. 
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As curvas descrevem a variação de altitude e LAmáx durante uma aterragem de perfil tipo 

CDA (linhas a azul) em comparação com o perfil de aterragem standard (linhas a rosa). 

As linhas a cheio representam a evolução da altitude da aeronave e as linhas a tracejado 

a dos níveis sonoros no solo.  

Pode observar-se como as reduções dos níveis sonoros percebidos durante a passagem 

da aeronave são substanciais (até 5 dB) para distâncias superiores a 18 km do landing 

threshold.  

No entanto, também se verifica que este tipo de procedimentos não terá qualquer 

influência nos níveis sonoros para as zonas próximas do aeroporto, onde os níveis 

sonoros ultrapassam os limites legais, para as quais se pretende atuar no âmbito do 

presente plano de ações. Neste sentido, considera-se que esta medida não trará 

vantagens significativas para a área em estudo. 

9.4.2. Deslocação do ponto de aterragem (landing threshold) 

Uma solução alternativa para as aterragens, que terá benefícios apenas na proximidade 

do aeroporto, consiste na deslocação do ponto de aterragem na pista (landing 

threshold). A deslocação deste ponto para o interior da pista permitirá um 

confinamento das curvas de ruído a zonas mais próximas do aeroporto, reduzindo a 

área sob a influência das curvas mais ruidosas. 

Na figura seguinte pode verificar-se o ganho (em dB) resultante da deslocação do 

threshold de 400 m para a pista 03 do aeroporto (para um Airbus A320). A eficácia é 

maior nas áreas próximas da pista. Para distâncias inferiores a 3-4 km do início da pista, 

onde se situa a maior parte da área em estudo, os ganhos são da ordem dos 5 dB.  

 



                                                                              
Aeroporto da Portela – Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído 2013-2018 

 

 47/76 

 

 

 

 

É na pista 03 que podem ser obtidos os maiores ganhos, uma vez que o landing 

threshold se encontra muito próximo (cerca de 60 m) do início físico da pista e, 

tipicamente, em 70% do ano as aterragens se realizam nesta pista. 

Este ganho pode também ser facilmente verificado nos mapas de ruído, uma vez que 

tem as mesmas repercussões sobre todas as aeronaves.  

A imagem seguinte apresenta extratos dos mapas de ruído para a curva dos 65 dB(A) do 

indicador Lden, para as duas situações (existente e com a alteração do landing threshold). 
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É notória a diminuição de área da curva de 65 dB(A) do indicador Lden. 

Esta medida terá uma influência muito significativa nos níveis sonoros a Sul do 

aeroporto, mais particularmente nas zonas com níveis sonoros muito elevados (acima 

dos limites legais). 

Estima-se que exista uma redução de cerca de 1200 pessoas expostas a níveis sonoros 

entre 60 e 65 dB(A) para o indicador Ln e de cerca de 500 pessoas expostas a níveis 

sonoros entre 65 e 70 dB(A) para o indicador Lden considerando uma deslocação do 

ponto de aterragem de 400 m, deslocamento óptimo de um ponto de vista puramente 

ambiental. 

Um estudo detalhado à implementação desta medida, tendo em conta parâmetros tais 

como a segurança e a operacionalidade do aeroporto, indicaram que uma alteração do 

landing treshold não poderá ser superior a 100 m. 

Esta medida será alvo de um estudo de validação desta distância de alteração do ponto 

de aterragem, tendo em conta as implicações a nível da segurança aeronáutica, da 

Extratos dos mapas de ruído para aproximação sem alteração do ponto de 
aterragem (curva azul) e com um deslocamento de 400m do ponto de aterragem 

(curva rosa) 
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operacionalidade do aeroporto e da redução dos níveis de ruído recebidos pelas 

populações expostas. 
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10. Intervenções locais 

10.1. Metodologia 

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

espaços fechados, no sentido de melhorar o ambiente sonoro no interior de edifícios 

com utilização sensível ao ruído, tais como habitação, escolas ou hospitais, e, como tal, 

minimizar a exposição das populações ao ruído.  

A intervenção consiste no 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. 

A metodologia para a análise de viabilidade e efetividade do controlo do ruído local 

consistiu das seguintes etapas: 

 Delimitação da área a ser avaliada 

A área a intervencionar é a delimitada pelas isófonas de 70 dB(A) para Lden e 60 

dB(A) para Ln, conforme justificado no Ponto 8.2., considerando-se como referência 

a isófona dos 60 dB(A) para Ln, por ser a curva que apresenta maior expressão. 

 Definição dos tipos de edifícios 

Foram apenas considerados os edifícios com usos com sensibilidade ao ruído: 

habitacional, escolar, hospitalar ou similar. De um modo geral, apenas foram 

consideradas as fachadas mais expostas, onde aplicável, dependente da sua 

localização face à emissão em altura das aeronaves.  

Verifica-se que as áreas delimitadas pelas isófonas referidas incluem três grupos de 

edifícios assim caracterizados: 

1. Edifícios com uso sensível ao ruído – edifícios identificados como de 

habitação, escolar, hospitalar ou similar. 

2. Edifícios com uso não-sensível – edifícios destinados ao uso comercial, 

institucional e ou industrial. 
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3. Edifícios com usos sensíveis não intervencionáveis – edifícios que se 

enquadrariam no grupo dos edifícios sensíveis, mas que devido às 

características particulares não foram considerados: (i) edifícios 

recentes; (ii) edifícios ainda em fase de construção e (iii) edifícios que já 

apresentam isolamento acústico no seu projeto arquitetónico. 

A figura seguinte apresenta a identificação dos três grupos de edifícios caracterizados 

incluídos na área a intervencionar. 

 

 

 Identificação in-situ dos edifícios 

Procedeu-se a um exaustivo reconhecimento e identificação local dos edifícios. Cada 

edifício foi caracterizado segundo os seguintes pontos:  

(i) usos de cada edificação;  

(ii) época de construção;  

(iii) estilo arquitetónico;  

Identificação dos tipos de uso dos edifícios para a área a intervencionar 
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(iv) materiais presentes nas aberturas, entendidas neste trabalho, como janelas 

e portas das fachadas principais.  

Em cada edifício identificado de tipo 1 (intervencionável), procedeu-se à contagem de 

todas as portas e janelas presentes nas fachadas principais correspondentes às áreas de 

salas correspondentes a atividades sensíveis ao ruído, nomeadamente quartos ou salas 

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

utilização clínica em espaços hospitalares.  

Ainda in-situ, foram tiradas medidas das dimensões dessas aberturas, servindo de base 

para a contabilização das áreas das mesmas.  

 

10.2. Soluções de reforço de isolamento sonoro de fachada 

Constata-se que os panos envidraçados das fachadas dos edifícios sensíveis da área de 

estudo são caracterizados, genericamente, pela presença de vidros simples e caixilharia 

de madeira, alumínio e nos edifícios mais recentes é possível perceber o uso de PVC. 

Face a esta situação, para as aberturas na área de estudo são apontadas duas soluções 

tipificadas para reforço de fachada numa estratégia de minimização e controlo do ruído 

local.  

As soluções propostas para reforço de isolamento sonoro de fachada dependem da 

configuração arquitetónica dos edifícios.  

Uma solução consiste na colocação de um segundo pano de vidro na parte mais externa 

da abertura, mantendo, dessa forma, o sistema de abertura original na parte interior. 

Este pano deverá ser em vidro com espessura não inferior a 6mm. 

É de fundamental importância para um bom desempenho do sistema que a estrutura 

desse novo pano de vidro apresente uma boa selagem no fecho para garantir uma boa 

vedação, fator que propicia um maior isolamento aos sons de condução aérea.  

Esta solução pode ser vista no esquema junto. 
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Uma solução alternativa, considerada apropriada, consiste na completa substituição da 

estrutura existente da abertura por uma outra em vidro duplo e caixilharia de alumínio 

ou PVC oferecendo uma boa selagem. Pode ser adotado um sistema de vidros com 

espessuras 6mm (interior) e 8mm (exterior) e caixa e ar com espessura entre 10 e 

12mm. 

 

 

 

 

 

Esquema de solução para o reforço do isolamento sonoro de fachadas - colocação de 
um pano de vidro exterior 

Esquema de solução para o reforço do isolamento sonoro de fachadas - 
substituição de todo o sistema de abertura 
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Estas soluções permitem um reforço do isolamento sonoro do pano vidrado não inferior 

a 10-15 dB, resultando um isolamento sonoro global da fachada não inferior a 35-40 dB. 

Pode considerar-se, então, que os níveis sonoros no interior dos espaços serão sempre 

inferiores a 35 dB. 

Considera-se este benefício como excelente, na medida em que a exposição das 

populações ao ruído no interior das suas habitações fica significativamente reduzida. 

Apesar do ruído exterior não ser reduzido, a qualidade do ambiente sonoro no interior, 

onde as pessoas se encontram a maior parte do tempo, em funções residenciais, 

escolares ou hospitalares, é muito melhorada. A relação benefício-custo é igualmente 

muito boa, já que o custo é limitado aos edifícios que realmente se encontram em 

condições de beneficiar de uma eficácia significativa. A utilização extensa desta solução 

de forma não controlada pode, no entanto, fazer subir os custos de forma exponencial, 

comprometendo o realismo da sua adoção. 

É importante destacar, entretanto, que a seleção de cada solução foi efetuada caso a 

caso, edifício a edifício, de acordo com as configurações arquitetónicas encontradas.  

A adoção da primeira solução, colocação de pano de vidro externo, parece adequada 

nos casos em que a largura do peitoril de janela e marco de portas são compatíveis com 

a colocação de uma nova estrutura externa.  

A figura junto mostra um exemplo de edifício no qual essa solução se mostra adequada. 

 

 
Exemplo de edifício onde pode ser colocado pano de vidro externo; em detalhe, 

é mostrado o espaço presente no peitoril da janela que compatibiliza a 
colocação de um pano de vidro exterior 
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A opção pela substituição de toda a estrutura da abertura é mais adequada nos casos 

onde não é fácil ou possível a colocação do pano de vidro exterior. Tais situações eram 

caracterizadas pela falta de espaço nos peitoris das janelas e nos marcos das portas, 

pela existência dos suportes das persianas e grades nas janelas e ainda, pelo modo de 

abertura das janelas que, com a colocação de um pano de vidro externo, impediria a sua 

abertura.  

A figura seguinte mostra um exemplo de edifício onde esta solução se revela como a 

mais adequada.  

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de edifício cuja solução passa pela substituição do pano vidrado; em 
destaque, é mostrado, no canto superior esquerdo, sistema de abertura da janela e, 
no canto inferior direito, suporte da persiana, que impedem colocação de um pano 

de vidro 
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10.3. Análise detalhada das intervenções 

Para uma análise detalhada dos edifícios e respetivos usos, que determinam a sua 

integração no conjunto a intervencionar, a área de intervenção foi subdividida em 4 

subáreas: 3 a Sul e 1 a Norte, tal como é mostrado na figura seguinte. 

 

 

As diferentes subáreas foram analisadas separadamente.  

As figuras seguintes mostram os mapas de detalhe das subáreas Sul-01, Sul-02 e Sul-03. 

 

 

Norte - 01 

Sul - 02 

Sul - 01 

Sul - 03 

Oeste - 01 

Subáreas a intervencionar 
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Subárea Sul-01 

Subárea Sul-02 
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As subáreas Sul-01, 02 e 03 referem-se à parte Sul do aeroporto. Do ponto de vista de 

ocupação do solo, esta é caracterizada por uma relativamente elevada densidade 

populacional, com uma urbanização vertical bem definida, seguindo basicamente o 

padrão de edifício residencial multifamiliar. As edificações não sensíveis situadas no 

interior da área foram identificadas como sendo, essencialmente, a Biblioteca Nacional, 

as de uso comercial e de serviços. Foram, ainda, identificados edifícios residenciais de 

construção recente e edifícios presentemente abandonados.  

A área do lado Norte do aeroporto é representada na figura seguinte, que mostra o 

mapa da subárea Norte-01 a intervencionar.  

 

 

Subárea Sul-03 
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As características da área a Norte apresentam-se distintas das referidas para a parte Sul. 

Notam-se três configurações urbanísticas: (i) uma horizontal, caracterizada, sobretudo, 

por residências unifamiliares, (ii) uma vertical, com edificações multifamiliares recém 

construídas ou ainda em fase final de obras, e (iii) uma área caracterizada 

fundamentalmente por construções destinadas a comércio e/ou serviços, exemplificada 

pela tipologia de armazéns e oficinas mecânicas. 

Na zona a Norte do aeroporto a isófona de 60 dB(A) para Ln, para além de áreas com 

edificações sem sensibilidade ao ruído, apenas atravessa uma área de edificações 

multifamiliares de construção recente. Essa área foi classificada como sendo de uso 

sensível mas não integrante no conjunto a intervencionar.  

A área do lado Oeste do aeroporto é representada na figura seguinte, que mostra o 

mapa da subárea Oeste-01 a intervencionar.  

 

 

Subárea Norte-01 
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As características da área a Oeste apresentam-se como essencialmente industriais.  

Na zona a Oeste do aeroporto a isófona de 60 dB(A) para Ln, para além de áreas com 

edificações sem sensibilidade ao ruído, apenas atravessa uma área de edificações de 

dois pisos com ocupação multifamiliar.  

 

 

Subárea Oeste-01 
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11. Consulta pública 

11.1. Procedimento de consulta pública 

No dia 11 de abril de 2014, foi publicado um anúncio num jornal nacional de 

referência e de grande tiragem – Diário de Notícias (Anexo I), referente ao 

processo de consulta pública do Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído 

do Aeroporto de Lisboa. Neste, para além de se informar o público em que 

moldes poderia ser consultado o referido Plano, fez-se também referência ao site 

da ANA, onde se encontrava disponível para consulta o Resumo Não-Técnico do 

documento. 

De igual forma, enquadrado no ponto 3 do artigo 14º do Decreto-lei n.º 

146/2006, de 31 de julho, o Plano e respetivo Resumo Não-Técnico foram 

remetidos para os municípios abrangidos, nomeadamente às Câmaras Municipais 

de Lisboa e de Loures. 

 

11.2. Resultados da consulta pública 

O processo decorreu entre os dias 14 de abril e 13 de maio de 2014. 

Foi registada a participação pública aos elementos disponibilizados, nomeadamente 

através da Câmara Municipal de Loures. Os comentários efetuados foram considerados 

e devidamente analisados pelo Aeroporto de Lisboa, bem como integrados, sempre que 

tecnicamente possível, no Plano em questão. 

No que concerne à disponibilização do Plano à Câmara Municipal de Lisboa, não se 

verificou a existência de sugestões/ propostas para alteração do Plano. 
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12. Estimativa de custos 

12.1. Procedimentos funcionais 

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

monitorização de ruído, sua atualização e eventual reformulação.  

Os custos associados à implementação destas medidas encontram-se vertidos no 

orçamento de exploração do aeroporto. 

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. 

 

12.2. Procedimentos operacionais 

Na generalidade, os procedimentos operacionais recomendados não trarão custos à 

entidade de gestão aeroportuária, ANA Aeroportos.  

Podem, contudo, identificar-se custos associados à deslocação da soleira (threshold) que 

no presente ainda não estão contabilizados, carecendo como referido anteriormente de 

estudo pormenorizado, na medida em que este procedimento poderá implicar a 

relocalização do sistema de aterragem ILS, sistema luminoso e marcas e a introdução de 

possíveis constrangimentos operacionais, de entre outros, tais como, alterações ao nível 

dos taxiways do aeroporto. 

 

12.3. Intervenções locais 

A estimativa das áreas das aberturas envidraçadas dos edifícios a intervencionar 

resultam de observações in-situ, que permitiram identificar para as áreas típicas dos 

panos de vidro existentes: 

 janelas – 1,20x0,80m; 1,20x1,20m e 1,20x1,40m; 
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 portadas em vidro – 0,80x2,10m. 

Para cada um dos edifícios, foi avançada uma tipologia de solução de reforço de 

isolamento sonoro dos panos vidrados, na medida em que os custos das duas soluções 

especificadas em 10.2. são distintos. 

O preço adotado para cada solução foi obtido com base em consulta a empresas 

especializadas neste tipo de serviço na cidade de Lisboa, tendo sido encontrados como 

valores médios para as soluções preconizadas:  

 colocação de um pano de vidro externo – 160,00 €/m²; 

 substituição completa da estrutura da abertura – 320,00 €/m².  

A tabela junto mostra, de forma resumida, as áreas das aberturas dos edifícios com usos 

sensíveis ao ruído pertencentes a cada subárea, o custo referente à solução preconizada 

e os valores totais. 

 

 
SUBSTUIÇÃO    EXTERIOR   

Subárea Área (m
2
) Custo (€)  Subárea Área (m

2
) Custo (€) 

Sul-01 3637.20         1 163 904.00 €   Sul-01 0.00                     -   €  

Sul-02 5585.16         1 787 251.20 €   Sul-02 3252.75    520 440.00 €  

Sul-03 259.20               82 944.00 €   Sul-03 0.00                     -   €  

Norte-01 0.00                              -   €   Norte-01 0.00                     -   €  
Oeste-01 114.12               36 518.40 €   Oeste-01 0.00                     -   €  

Total 9595.68         3 070 617.60 €   Total 3252.75    520 440.00 €  

       

TOTAL GERAL 
(€) 

   3 591 057.60 
€  

     

 

 

 

Estimativas de áreas e custos de intervenção para reforço de isolamento sonoro dos 
panos vidrados das fachadas. 
Os custos identificados correspondem a estimativas com os pressupostos mais 
gravosos, sendo que os quantitativos dos mesmos poderão ser inferiores, em 
resultado de análises mais detalhadas a efetuar em sede de projeto de execução e 
da viabilidade de implementação das intervenções a nível local. 
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13. Plano geral de intervenções 

13.1. 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.  

A presente conjuntura económica tem tido reflexos em toda a atividade económica, 

com alguma diminuição pontual de tráfego aéreo, embora os números recentes 

apontem para subida de tráfego aéreo. Em face dos custos elevados subjacentes a 

intervenções de engenharia tendentes a reduzir o ruído, parece prudente e realista 

recomendar a continuação das medidas já adotadas e em curso, e uma hierarquização 

cautelosa das novas medidas, cuja adoção será balizada em resultados de monitorização 

e aferida pelos dados referentes aos anos mais recentes. 

Neste sentido, são elencadas as medidas já implementadas e em curso no Aeroporto da 

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

correspondentes horizontes temporais, tendo no entanto presente o horizonte 

temporal a que o Plano diz respeito. 

 

13.2. Medidas em curso 

O Aeroporto da Portela tem já em implementação 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. 
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 Elaboração de Relatórios Semestrais de Monitorização de Ruído, referentes aos 

períodos de verão e de inverno IATA; 

 Elaboração de Mapas de Ruído de tráfego aéreo referentes aos períodos de 

verão e de inverno IATA; 

 Programa de encorajamento das companhias aéreas para bom procedimento 

ambiental, no sentido de emissão de baixos níveis de ruído. Atribuição de 

prémio para a companhia com melhor desempenho; 

 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, para criação de zona de não 

construção de edifícios com usos sensíveis ao ruído. A este respeito refere-se 

que a classificação acústica dada em toda a malha urbana correspondeu a “zona 

mista”; 

 Restrições de operações aeroportuárias: 

o Restrições à utilização de geradores das aeronaves (APU); para 

circulação (taxi procedures); ou aquecimento (engine start-up) 

o Realização de testes de aeronaves (test runs) apenas em locais 

específicos 

o Interdição de realização de testes de motores de aeronaves no período 

entre as 22h00 e as 06h00 

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

as 22h00 e as 08h00) 

o Não utilização de reverse thrust (acelaração 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; 
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o Restrições de operação relacionadas com o ruído resultantes das 

disposições presentes na Portaria n.º 303 -A/2004, de 22 de março, 

alterada pela Portaria n.º 259/2005, de 16 de março. 

 Otimização de procedimentos de voo 

o Aproximações com um ângulo não inferior a 3º 

o Interdição de aproximações a baixa altitude com elevada aceleração 

o As aeronaves em aproximação visual às pistas 03 e 35, provenientes de 

Sul, devem 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 

o As aeronaves em aproximação visual à pista 21, provenientes de Sul, 

devem 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; 

 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. 

 Estudos de noise abatement 

o Otimização dos procedimentos de voo. 

o Redução dos pontos de aterragem (landing thresholds). 

 

13.3. Intervenções planeadas 

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

as quais deverão ser implementadas em diferentes fases consecutivas, conforme se 

descreve.  

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 
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sua implementação no prazo de cinco anos após a aprovação do plano. A 3ª fase deverá 

ter início após aferição dos resultados das fases anteriores. 

1ª Fase: 

 Validação e calibração completa do sistema de monitorização de ruído de 

estações fixas e móvel recentemente atualizado 

 Identificação de eventuais “pontos negros” (locais com níveis de ruído de 

tráfego aéreo excessivos)  

 Investigação da situação acústica em “zonas (ou pontos) negras”, através de 

monitorização de ruído com terminais móveis 

 Elaboração de relatórios semestrais de ruído nas “zonas (ou pontos) negras” 

com análise sua evolução 

 Conclusão do estudo de otimização de trajetórias de entrada e saída para 

minimização de ruído 

 Realização de inquéritos às populações residentes nas áreas vizinhas do 

aeroporto. 

2ª Fase: 

 Adoção e implementação do regime otimizado de trajetórias de entrada e de 

saída estudado no âmbito da 1ª fase, caso aplicável1 

 Implementação de procedimentos de descolagem para minimização de ruído2 

para a generalidade das aeronaves 

 Conclusão dos estudos de alteração dos pontos de aterragem (landing 

thresholds) na pista 03 

                                                 

1 A eventual implementação desta medida cabe a sua definição à NAV, 

Portugal EPE, empresa que garante a prestação dos serviços de tráfego aéreo 

em Portugal. 

2 Do tipo NAPD1-ICAO A. 
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 Análise dos inquéritos e correlação com os dados acústicos (mapas de ruído) e 

de eventuais reclamações. 

 

 

3ª Fase: 

 Adoção e implementação da alteração dos pontos de aterragem (landing 

thresholds) na pista 03, dependendo dos resultados do estudo correspondente 

(a desenvolver na 2º fase) 

 Adoção e implementação das soluções de redução de ruído local nos edifícios 

identificados com usos sensíveis ao ruído e com mais exposição a este, dos lados 

Norte e Sul do aeroporto 

 Informação às populações e ao público em geral dos resultados dos inquéritos e 

do seu contexto no âmbito social e económico bem como de todas as medidas 

em curso na ANA para a minimização do ruído gerado pela operação da infra-

estrutura aeroportuária. 
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ANEXO I – Anúncio em Jornal (Consulta Pública) 
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