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ANA – Aeroportos de Portugal 
Aeroportos e Ruído: Uma Gestão de 
Compromisso 
 
 
O ruído tem vindo a assumir um lugar de destaque no conjunto de preocupações dos 

cidadãos em matéria ambiental. 

De acordo com informação disponibilizada no II Inquérito Nacional “Os Portugueses e o 

Ambiente” realizado em 2000, o ruído apresentava-se já, em conjunto com a qualidade 

do ar, como um dos descritores que, na opinião dos inquiridos, iria piorar nos 10/15 anos 

seguintes. 

Na envolvente dos Aeroportos a 

problemática do ruído tem atingido um 

protagonismo cada vez mais 

significativo, sobretudo decorrente da 

crescente sensibilização das 

populações residentes na sua 

proximidade. 

Este facto tem tido repercussões nas componentes legislativas, com a publicação de 

inúmeras directivas comunitárias, e consequente transposição para a legislação nacional 

das obrigações e orientações naquelas contidas. 

A este respeito, e especificamente para as infra-estruturas aeroportuárias, refira-se a 

Directiva n.º 2002/30/CE de 26 de Março, que estabelece regras e procedimentos para a 

introdução de restrições de operação relacionadas com o ruído nos Aeroportos 

Comunitários. 
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Principais Fontes de Ruído nos Aeroportos 

As principais fontes de emissão de ruído para 

o exterior, decorrentes das actividades 

desenvolvidas num Aeroporto, encontram-se 

maioritariamente associadas aos motores das 

aeronaves, às unidades auxiliares de energia 

(geradores de bordo ou geradores de terra), 

aos veículos associados à actividade da 

entidade gestora (Salvamento e Luta Contra 

Incêndios, manutenção e operações, entre 

outros) e aos veículos associados à prestação de serviços de assistência em escala 

(autocarros para passageiros, catering, combustíveis, transporte de bagagem e carga, 

entre outros). 

A evolução tecnológica das aeronaves que operam nos Aeroportos, associada aos 

requisitos da International Civil Aviation Organisation (ICAO) nesta matéria, muito tem 

contribuído para a diminuição dos níveis de ruído. Contudo, e ainda assim, as emissões de 

ruído produzidas pelas aeronaves continuam a representar um dos aspectos ambientais 

de maior relevância associados à actividade aeroportuária e uma prioridade de gestão 

para a ANA, S.A.. 

 

Monitorização de Ruído 

No sentido de permitir uma avaliação do real impacte do ruído associado à actividade 

aeroportuária na comunidade envolvente, bem como decorrente de disposições 

legislativas, foi desenvolvido e está em fase final de implementação um Programa de 

Monitorização de Ruído, com o objectivo analisar os níveis de ruído em redor dos 

Aeroportos da ANA, S.A., com especial ênfase para os gerados pelas aeronaves. 

Neste sentido, foram adquiridos e estão a ser instalados desde 2002, Sistemas de 

Monitorização de Ruído (SMR) para servir todos os Aeroportos geridos pela ANA, S.A.. 

Estes Sistemas contemplam um conjunto de estações de monitorização de ruído (EMR) 

fixas - Aeroporto de Lisboa com 7 unidades, Aeroporto Francisco Sá Carneiro com 3 

unidades, Aeroporto de Faro com 3 unidades e Aeroporto João Paulo II com 2 unidades -, 
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distribuídas estrategicamente em torno de cada Aeroporto, uma Unidade Central de 

Recolha e Processamento de Dados e uma Estação de Operação. 

Os SMR instalados permitem a medição dos níveis de ruído, identificar o trajecto de cada 

aeronave e associá-lo a cada nível gerado, conhecer a sua posição, assim como toda a 

informação que lhe está associada (companhia a que pertence, origem, destino, entre 

outros). 

Os Aeroportos de Lisboa, Francisco Sá Carneiro, Faro e João Paulo II dispõem ainda de 

uma EMR móvel para recolha de dados acústicos que complementam a informação obtida 

a partir das estações fixas, nomeadamente, em áreas não cobertas por estas últimas ou 

em situações pontuais de reclamações. No caso dos Aeroportos dos Açores, a unidade 

móvel que se encontra no Aeroporto João Paulo II é também utilizada para monitorizar o 

ruído nos Aeroportos de Santa Maria, da Horta e das Flores. 

 

Embora já tenham sido produzidos relatórios com o tratamento dos resultados obtidos, 

verifica-se que só será possível o apuramento e análise rigorosa dos mesmos quando 

todas as EMR fixas estiverem em pleno funcionamento e as Câmaras Municipais onde se 

localizam as respectivas EMR procederem à classificação das diferentes áreas do 

respectivo município de acordo com a sua sensibilidade aos níveis de ruído. 

Complementarmente aos SMR, foi igualmente 

adquirido software que permite a elaboração de 

Mapas de Ruído, constituindo estes 

ferramentas estratégicas de análise e 

planeamento. Os Mapas de Ruído produzidos 

permitirão, a médio prazo, integrar a 

prevenção e controlo de ruído em matéria de 

ordenamento do território, facilitando ainda a 

divulgação e o acesso do público à informação. 
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Planos de Monitorização e Redução de Ruído 

Na sequência da publicação do Regulamento Geral do Ruído (Novembro de 2000), a ANA, 

S.A. e a NAV Portugal, E.P.E. desenvolveram Planos conjuntos de Monitorização e 

Redução de Ruído, tendo-os submetido à aprovação das autoridades competentes em 

Março de 2002. 

Posteriormente, com a alteração das disposições legislativas aplicáveis em matéria de 

ruído e na sequência da implementação de algumas das medidas inicialmente 

identificadas, procedeu-se à revisão dos Planos de Monitorização e Redução de Ruído, 

com a emissão da 2ª versão em Setembro de 2004. 

Estes Planos contemplam uma série de medidas em curso e planeadas para os Aeroportos 

da ANA, S.A., que passam, a título de exemplo, pelo estudo de procedimentos 

optimizados de redução de ruído na aterragem e descolagem de aeronaves, pela adopção 

de procedimentos que conduzem à diminuição de níveis de ruído gerados, como a 

interdição à realização de testes de motores de aeronaves durante o período nocturno e à 

instalação de sistemas eléctricos nas posições de estacionamento para fornecimento de 

energia eléctrica e de ar condicionado às aeronaves. 

No caso específico do Aeroporto Francisco Sá Carneiro está prevista a construção de uma 

barreira acústica junto do novo taxiway e plataforma de estacionamento de aeronaves, 

em zona próxima a Pedras Rubras. Esta infra-estrutura permitirá minorar, de forma 

significativa, o ruído na direcção do parque habitacional limítrofe ao Aeroporto, provocado 

pelas operações de aeronaves em terra. 

Note-se que com a publicação do Decreto-Lei n.º 293/2003, o qual estabelece as regras e 

procedimentos para a introdução de restrições de operação relacionadas com ruído nos 

Aeroportos, o quadro legislativo aplicável às infraestruturas aeroportuárias foi alterado, 

passando as restrições à operação nocturna somente a abranger Aeroportos com mais de 

50.000 movimentos, e como tal, exclusivamente o Aeroporto de Lisboa. 

Não obstante o quadro legislativo se ter alterado, nomeadamente no que respeita às 

obrigações da ANA, S.A. em matéria de Planos de Redução e Monitorização de Ruído, a 

gestão do ruído continua a ser uma das áreas prioritárias de actuação da Empresa, 

conforme decorre da Política de Ambiente, sendo sua intenção dar continuidade às 

medidas preconizadas nos referidos Planos. 
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