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ANA – Aeroportos de Portugal 

A Gestão do Ruído nos Aeroportos Nacionais 

 

O Decreto-Lei n.º 292/2000, publicado em 14 de Novembro, aprovou o Regime Legal 

sobre Poluição Sonora, também designado por "Regulamento Geral de Ruído" (RGR). 

No âmbito do RGR, e decorrente de um trabalho conjunto entre a ANA, S.A. e a NAV, E.P., 

foram desenvolvidos Planos de Monitorização e Redução de Ruído, devidamente 

submetidos à apreciação prévia do Instituto do Ambiente. 

Por outro lado, no sentido de permitir uma avaliação do real impacte do ruído associado à 

actividade aeroportuária na comunidade envolvente, foram instalados Sistemas de 

Monitorização de Ruído (SMR) nos 7 aeroportos da Empresa. 

A ANA, S.A. garantiu assim igualmente as condições exigidas para a manutenção da 

operação dos aeroportos no período entre as 00h00 e as 06h00, muito embora, com 

limitações de número de movimentos nesse período. 

 

 

  

 

 

Os SMR instalados contemplam um conjunto de 

estações de monitorização de ruído fixas, 

distribuídas estrategicamente em torno de cada 

aeroporto, uma unidade central de recolha e 

processamento de dados e uma estação de 

operação. 
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À unidade central de recolha e de processamento de dados chegam dois tipos de 

informação: a informação disponibilizada pelas estações de monitorização de ruído 

(valores de ruído e respectivas condições meteorológicas) e a informação referente aos 

voos, cujos dados são remetidos pelo Sistema Automático de Controlo de Tráfego Aéreo. 

O SMR é capaz de associar os vários tipos de dados, arquivando-os para sua análise 

posterior, possibilitando, por exemplo, a realização de relatórios, gráficos e simulações de 

curvas de ruído na área de influência dos aeroportos. 

Adicionalmente, os aeroportos dispõem ainda de uma estação de monitorização de ruído 

móvel, que complementa a informação obtida a partir das estações fixas em áreas não 

cobertas por estas últimas ou em situações pontuais de reclamações. 

Entretanto, e na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 293/2003, de 19 de 

Novembro, o qual estabelece as regras e os procedimentos para a introdução de 

restrições de operação relacionadas com o ruído nos aeroportos, o quadro legislativo 

aplicável às infraestruturas aeroportuárias foi alterado, passando as restrições à operação 

nocturna, a publicar em portaria, somente a abranger aeroportos com mais de 50.000 

movimentos/ano. 

A portaria regulamentadora daquele diploma (Portaria n.º 303-A/2004, em 22 de Março) 

veio posteriormente introduzir restrições à operação nocturna exclusivamente no 

aeroporto de Lisboa, dado ser este o único aeroporto que excede os 50.000 

movimentos/ano, estando actualmente limitado a  um número de 91 movimentos 

semanais entre as 00h00 e as 06h00. 

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

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

problemática do ruído continua a ser uma das áreas prioritárias de actuação, conforme 

decorre da Política de Ambiente em vigor na Empresa. 

Assim, a ANA, S.A. tem vindo a dar continuidade às medidas preconizadas nos referidos 

Planos, que passam designadamente por: 

-         Instalação de sistemas fixos de fornecimento de energia e de ar condicionado 

às aeronaves, permitindo abandonar a actual utilização de geradores de bordo 

(Auxiliary Power Units) e, eliminar assim, uma fonte de emissão sonora; 
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-          Restrições operacionais à realização de testes de motores; 

-          Projecto de Barreira Acústica, a instalar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro; 

-         Produção de Relatórios de Monitorização de Ruído e Mapas de Ruído para os 

períodos Verão e Inverno IATA (International Air Transport Association 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


