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1. INTRODUÇÃO
1.1.

O Projeto-piloto

Na edição de 2016-2017 o Forum para a Governação Integrada (GovInt) alargou
a sua atenção aos problemas ambientais. A Secretaria-Geral do Ministério do
Ambiente, com responsabilidades no acompanhamento das Políticas Públicas
relevantes para o Ambiente, foi convidada a integrar o fórum e a propor um
projeto-piloto. Selecionou-se o tema “Ruído Ambiente”.

O porquê deste tema justifica-se pela pertinência e relevância do assunto, apesar
da falta de mediatismo a que tem estado associado nos últimos anos.

De facto, na percepção do público, o Ruído é um dos maiores problemas
ambientais da União Europeia. O Ruído Ambiente provoca efeitos na saúde, a
nível fisiológico e psicológico, interferindo com o sono, a capacidade de
concentração e de comunicação.
O 7º Programa de Ação em matéria de Ambiente 1 faz menção expressa ao Ruído
Ambiente e ao compromisso assumido pela UE para, até 2020, “diminuir
significativamente o ruído na União aproximando-o dos níveis recomendados
pela Organização Mundial de Saúde”.
De acordo com as estimativas da Agência Europeia do Ambiente 2 20% da
população da UE está exposta a níveis de ruído inaceitáveis, particularmente
nas zonas urbanas. Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente 3, em Portugal,
pelo menos 20% da população reside em zonas com níveis sonoros em período

7º Programa de Ação em matéria de Ambiente”, COM (2014) 130 final, 20.11.2013
The European environment — state and outlook 2015”, EEA 2015
3
Estimativas de população exposta a ruído Ambiente em Portugal Continental. APA, 2017
1
2
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noturno superiores a 45 decibéis [Ln>45dB(A)] capazes de provocar
perturbações no sono ∗.

A legislação europeia 4 e nacional 5 requerem que as aglomerações com maior
dimensão, assim como as grandes infraestruturas de transporte, apresentem
mapas estratégicos de ruído, com o diagnóstico da situação, e planos de ação
para os casos em que os níveis sonoros ultrapassem os limites estabelecidos,
para remediação das situações existentes. Em março de 2016, foi apresentada,
por uma Organização Não-Governamental (ONG) de Ambiente portuguesa, uma
queixa à Comissão Europeia por falta de mapas e planos de ruído no nosso país,
encontrando-se o processo em curso.

Mais recentemente, em fevereiro de 2017, no Relatório sobre Portugal,
produzido no âmbito da Avaliação da aplicação da legislação ambiental da UE 6,
a Comissão Europeia considera que a aplicação da Diretiva Ruído Ambiente está
consideravelmente atrasada no nosso país. A elaboração de mapas estratégicos
de ruído (MER), para os dados relativos ao ano de referência de 2011, estava
concluída em apenas 33% para as aglomerações, 68% para os principais eixos
rodoviários e 47% para os principais eixos ferroviários. Tinham sido aprovados
planos de ação (PA) para apenas 17% das aglomerações, 5% dos principais
eixos rodoviários e 0% dos principais eixos ferroviários. Relativamente aos
aeroportos, a situação encontrava-se regularizada em termos de MER e PA.

As últimas estatísticas nacionais, após o último reporte à Comissão Europeia
pela Agência Portuguesa do Ambiente em agosto de 2017, atualizam a
conclusão de 83% de MER para aglomerações e, para Grandes Infraestruturas
de Transporte (GIT), 76% rodoviárias, 47% ferroviárias e 100% aéreas. Quanto

∗

De acordo com a publicação da Organização Mundial de Saúde “Night Noise Guidelines for Europe”
(WHO, 2009), são observados efeitos adversos na saúde da população exposta, em que se incluem as
perturbações de sono, a partir de Ln>40dB(A).
Diretiva 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho
Decreto-lei nº146/2006, de 31 de julho e Decreto-lei nº9/2007, de 17 de janeiro
6
Avaliação da aplicação da legislação ambiental da UE- Relatório sobre Portugal” SWD (2017) 54 final,
3.2.2017
4
5
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aos PA, a contabilização é de 50% para as aglomerações, 13% para as GIT
rodoviárias, mantendo-se em 0% as GIT ferroviárias e 100% para as GIT aéreas.

O Ruído Ambiente é um problema ambiental complexo, a requerer uma
abordagem de Governação Integrada. O projeto-piloto GovInt foi desenhado
para promover a coordenação e a concertação de esforços entre as entidades
envolvidas na aplicação da legislação ou na gestão do Ruído, desenvolvendo
um trabalho colaborativo que não interfere com as atividades das autoridades
competentes.

Para sublinhar a territorialidade inerente ao tema, optou-se por trabalhar à escala
do concelho. O objetivo foi catalisar a construção de uma solução, que
conduzisse a efeitos práticos visíveis, com a perspetiva de replicar resultados.

O concelho de Oeiras surgiu como uma boa escolha por, no início do projeto,
estar a preparar o seu Plano de Ação municipal, aguardando os contributos das
grandes infraestruturas de transporte rodoviário e ferroviário. O projeto-piloto
GovInt, com a designação inicial “Gestão de Ruído Ambiente em OEIRAS” foi
lançado em abril, com arranque dos trabalhos em junho de 2016. Contudo, a
dimensão dos problemas fez concentrar a atenção do GT numa reflexão conjunta
sobre Ruído Ambiente para a generalidade do país.

1.2.

O Grupo de Trabalho

A Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente assumiu a coordenação do projetopiloto, com o apoio e orientação da equipa GovInt. Os trabalhos foram
acompanhados pela Secretaria de Estado do Ambiente, desde o primeiro
momento, com o estatuto de observador.

O Grupo de Trabalho foi constituído por convite a entidades com interesse na
aplicação da legislação ou na gestão do Ruído Ambiente, à escala do concelho
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de Oeiras, incluindo a representação de organismos públicos, concessionárias
de infraestruturas de transporte e sociedade civil.

A constituição do grupo de trabalho (GT) integra 14 entidades, tal como se
segue:
- Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente (coordenação);
- Agência Portuguesa do Ambiente;
- BRISA – Autoestradas de Portugal;
- Câmara Municipal de Oeiras;
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo;
- CP – Comboios de Portugal;
- DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor;
- Direção-Geral de Saúde;
- Direção-Geral do Território;
- Instituto da Mobilidade e dos Transportes;
- Infraestruturas de Portugal;
- ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável;
- Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente (observador);
- GovInt – Forum para a Governação Integrada (apoio).

Foram realizadas 14 sessões de trabalho de junho de 2016 a novembro de 2017.

No dia 26 de abril de 2017, Dia Internacional de Sensibilização para o Ruído,
realizou-se a sessão pública “Ruído Ambiente: Que problemas? Que soluções?”,
com o objetivo de mostrar os primeiros resultados do projeto-piloto e promover
uma reflexão alargada sobre o tema. A sessão, que contou com mais de 6
dezenas de participantes, incluiu uma mesa redonda com especialistas
convidados a debater o tema. O encerramento ficou a cargo do Senhor
Secretário de Estado do Ambiente, que reconheceu a importância de se discutir
sobre o tema do Ruído, deixando a nota de que, sendo uma área com muitos
atores e com responsabilidades dispersas, só se conseguirá lidar com este
problema quando os vários atores e os níveis de decisão encontrarem formas
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de, em conjunto, darem passos na área da governação integrada. O programa
da sessão consta do Anexo I.

Os resultados finais do projeto-piloto serão apresentados na IVª Conferência
Internacional do Fórum GovInt em janeiro de 2018.

1.3. Abordagem metodológica
Com o apoio da equipa GovInt, recorreu-se à técnica de brainstorming para
construir o Mapa do Problema e o Mapa das Soluções, sobreponíveis. Partiu-se
de perspetivas institucionais divergentes, avançando pela discussão na
construção de consensos.

A dimensão do problema fez concentrar a atenção do grupo numa reflexão
conjunta sobre Ruído Ambiente, para além das especificidades do concelho de
Oeiras, embora as entidades envolvidas tenham sido convidadas por referência
à escala daquele concelho. Numa abordagem “nacional” haveria uma tipologia
de entidades semelhante, mas teria sido necessário considerar o ruído do tráfego
aéreo.

Para a elaboração do Mapa do Problema começaram por se definir os temas em
que o “Ruído Ambiente” encontra expressão. Para cada tema, identificaram-se
depois os problemas relevantes. A fase seguinte foi mapear temas e problemas
associados. Por fim, exploraram-se as interações entre os problemas.

A elaboração do Mapa das Soluções partiu da arrumação pelos temas e
problemas definidos anteriormente, identificando propostas de solução. As
propostas de solução foram mapeadas, optando-se por não estabelecer
interações entre elas, para não complexificar o exercício.

Foi feita uma análise de consistência a ambos os mapas para eliminar
redundâncias. Todavia, considerou-se pertinente manter algumas formulações
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similares que subsistem entre temas por se considerar que existem relações
muito próximas quer entre problemas, quer entre soluções; e porque muitas
vezes as diferenças são justificadas pela diversidade de perspetivas associadas
a cada tema.

Partindo dos mapas do problema e das soluções, o passo seguinte foi trabalhar
as recomendações a dirigir ao Governo. Optou-se por eleger um conjunto
limitado de recomendações, consensual para o GT no seu todo como o seu
produto final. Na escolha das soluções a destacar para recomendações,
pretendeu-se trabalhar com sugestões práticas e exequíveis.

As recomendações têm por base a formulação de soluções identificadas no
respetivo mapa, a que se associou a fundamentação.

2. O PROBLEMA E AS SOLUÇÕES
Em tese o ruído pode ser reduzido na fonte, na transmissão e na recepção. As
melhores práticas aconselham a atuar preferencialmente na fonte e evitar a
coexistência de fontes e recetores.

De acordo com a análise do GT, são oito os temas em que o Ruído Ambiente,
gerado por Grandes Infraestruturas de Transporte e nas aglomerações, encontra
expressão:
•

Pessoas/recetores;

•

Atividades/fontes de ruído;

•

Tecnologia;

•

Financiamento;

•

Modelos de desenvolvimento do Território;

•

Governação;

•

Legislação;

•

Informação/conhecimento.
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O racional desta escolha empírica pode ser resumido como se segue.

É nas pessoas, enquanto recetores, que se expressam os efeitos do ruído,
afetando a saúde e bem-estar, e é nas pessoas, pelos seus comportamentos e
iniciativa, que estará, em última análise, a chave para o problema e para as
soluções. As fontes de ruído são sempre a atividade humana causadora do
problema. A tecnologia é assumida neste contexto enquanto instrumento para
ajudar a apoiar a resolução de problemas, encontrando soluções. O
financiamento é, incontornavelmente, o fator crítico de sucesso. Os modelos de
desenvolvimento do território assumem uma relevância central, fornecendo a
dimensão espacial onde se desenvolve toda a atividade humana. Para a
governação confluem os encontros e desencontros nas atuações. A legislação
estabelece as regras, que devem ser respeitadas. E, finalmente, a informação
reforça as capacidades das pessoas para compreender e mudar o mundo.

Aos oito temas associaram-se 28 problemas, interrelacionados. O Mapa do
Problema apresenta-se no Anexo II. Do Mapa das Soluções constam as 62
propostas de soluções consideradas mais adequadas para os 28 problemas e
que se apresentam no Anexo III. Para mais fácil visualização apresentam-se
também, no Anexo IV, problemas e soluções em formato de tabela.

O mapeamento efetuado pelo GT revela uma elevada concentração de
interações no tema “governação”, particularmente no problema “o ruído não é
prioridade”, que parece ser a chave dos problemas e das soluções. A
“informação/conhecimento” e as “pessoas/recetores” agregam um segundo
patamar de preocupações e motivações, logo seguido pelo “financiamento” e
pelos “modelos de desenvolvimento do território”. Recorrer à “tecnologia”, agir
sobre as “atividades/fontes de ruído” ou alterar a “legislação” parecem ser as
abordagens menos interessantes.

O Ruído Ambiente persiste e agrava-se no nosso país, à revelia das regras
estabelecidas para a proteção da saúde e do bem-estar das populações. Importa
que se assumam responsabilidades e construam consensos.
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3. RECOMENDAÇÕES
O trabalho desenvolvido no projeto piloto GovInt veio demonstrar que é possível
encontrar consensos. Considera-se que a remediação das situações críticas já
existentes e a prevenção de futuros casos de exposição a níveis excessivos de
ruído passará por não repetir erros e construir soluções integradas a partir de
uma efetiva colaboração entre entidades.

Como conclusão da reflexão conjunta elaborada em 2016/2017, o grupo de
trabalho acordou em endereçar ao Governo um conjunto de recomendações,
capazes de permitir aprofundar uma abordagem sustentável na solução de um
problema complexo. As recomendações resultam do mapa das soluções, como
propostas encontradas para os problemas. O factor comum à escolha das
recomendações em destaque, que vão do nível estratégico ao operacional, é a
exequibilidade e a orientação para resultados. A seleção foi opção consensual
do GT, mas todas as propostas de solução poderão ser retomadas.

Assim, recomenda-se o seguinte:

1) Avaliar os constrangimentos da aplicação da legislação

O quadro legal em vigor em matéria de Ruído Ambiente, inicialmente aprovado
em 2000 e posteriormente alterado em 2007, na sequência da transposição da
diretiva comunitária sobre Ruído Ambiente, veio propiciar um enquadramento
inovador à política de controlo de Ruído Ambiente no nosso país. Está por fazer
uma avaliação global de resultados da aplicação da legislação, fundamentada,
com realce para os constrangimentos.

Sugere-se a realização de um estudo de diagnóstico de âmbito nacional, que
envolva peritos e entidades competentes.
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2) Avaliar a integração do Ruído no planeamento municipal

A escala de trabalho preferencial para avaliar a expressão territorial da
integração das preocupações de prevenção e gestão do ruído é o concelho.
Parece pertinente detalhar a avaliação de resultados da aplicação da legislação
a nível local.

Assim, há que fazer o ponto de situação do nível de integração do ruído no
planeamento através de projeto a efetuar de autarquia a autarquia, com o
acompanhamento das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR) de forma a avaliar:
1ª fase – o nível de aplicação do Regulamento Geral do Ruído (RGR) ao
Planeamento Municipal;
2ª fase – o nível de concretização das medidas de prevenção/redução do ruído;
3ª fase – a eficácia das medidas e dos procedimentos.

Aconselha-se a preparação de material de apoio, com a participação das CCDR,
para utilização nas Comissões Consultivas e Conferências Procedimentais.

3) Definir uma estratégia nacional para gestão do Ruído Ambiente,
numa perspetiva integrada que considere interações com a Saúde, a
Educação e o Ordenamento do Território

É necessário pensamento estratégico e enquadramento pragmático para o
desenvolvimento das políticas públicas. O Ruído Ambiente não pode ser
encarado numa perspetiva setorial. A integração é o factor crítico de sucesso.

A elaboração da estratégia pode partir de um grupo de peritos que inclua
representantes

de

entidades

competentes,

reunindo

competências

interdisciplinares, e deverá ser sujeita a uma discussão pública alargada,
mobilizando a sociedade portuguesa no seu todo.
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4) Criar redes integradas de partilha de capacidades, entre diferentes
entidades competentes, particularmente a nível intermunicipal,
envolvendo a academia na capacitação

As tarefas a desenvolver na prevenção e gestão do Ruído Ambiente requerem
experiência profissional e conhecimentos técnicos específicos. Para ultrapassar
a escassez de recursos humanos com que se debatem muitas autoridades
competentes, sugere-se a criação de uma estrutura de apoio técnico flexível, em
rede.
As CCDR poderiam vir a acolher os polos desta rede em moldes a definir, com
vista à optimização de recursos.

5) Lançar e dar visibilidade a projetos-piloto demonstrativos de boas
práticas de trabalho colaborativo entre entidades

O envolvimento da sociedade na prevenção e gestão do Ruído Ambiente carece
de bons exemplos. Resolver questões a nível local e dar visibilidade aos
resultados práticos catalisará vontades.

Os Planos de Ação das GIT e aglomerações e os Planos Municipais de Redução
de Ruído (PMRR) podem tecer o pano de fundo para uma nova atitude
colaborativa, com envolvimento da sociedade civil.

Tirando o melhor partido do entendimento entre as entidades já representadas
no GT do Ruído Ambiente, representado no Forum GovInt, sugere-se o
lançamento de um exercício prático numa grande aglomeração, com vista a
concretizar a aplicação de soluções para a gestão do Ruído Ambiente no terreno.
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6) Operacionalizar o “Portal” do Ruído

O conhecimento generalizado da população sobre o Ruído Ambiente é
incipiente. A participação pública tem de ser promovida e começa pela facilitação
do acesso a informação relevante. A dispersão de dados relativos ao Ruído por
diversas entidades merece uma atenção especial das autoridades competentes
para a sua organização e integração de partilha da informação em plataforma
digital dedicada.

O portal pode ficar alojado em plataforma digital já existente, preferencialmente
na Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto entidade com particulares
responsabilidades na vertente de informação ao público.

7) Sugerir a redução de IVA ou outros benefícios financeiros na
aplicação de medidas de redução de ruído incluídas nos planos de
ação

Trata-se de uma medida pontual, que se destina a discriminar positivamente as
ações que visem remediar situações existentes. A medida pode ser incluída no
âmbito da fiscalidade verde.
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ANEXOS

26 de abril de 2017

Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente
Sala Século

14h15

Receção dos participantes

14h30

Abertura
Rui Marques, Coordenador do Fórum para Governação Integrada

		Jorge Patrício, Presidente da Sociedade Portuguesa de Acústica/
		

Dia de Sensibilização para o Ruído
		Alexandra Carvalho, Secretária-Geral do Ministério do Ambiente

Apresentação do projeto-piloto GovInt “Gestão de Ruído Ambiente
		em Oeiras”
		Grupo de Trabalho “Ruído”
		Bertília Valadas, Coordenadora do GT
		Margarida Guedes
		Carla Graça
14h45

15h15		

Mesa redonda - Ruído Ambiente: Que Problemas? Que Soluções?
Moderadora:

		Carla Tomás, Expresso

		
Intervenientes:
		Lia Vasconcelos, Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável
		Fernanda Carmo, Comissão Nacional do Território				
		António Uva, Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa		
		Bento Coelho, Instituto Superior Técnico
17h00		

Encerramento
Carlos Martins, Secretário de Estado do Ambiente

apoio institucional

AMBIENTE

secretariado executivo

MAPADO PROBLEMA

ATIVIDADES /
FONTES DE RUÍDO

Transportes
Falta de alternativas para
deslocações pendulares

PROPOSTAS DE SOLUÇÕES

• Melhorar a rede de transportes públicos
(alargar rede, aumentar frequências,
simplificação de bilhética), em particular
nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto
• Dinamizar a mobilidade partilhada e a oferta
de serviços para o uso da mobilidade suave
• Divulgar os custos ambientais e económicos
no uso de mobilidade suave e transportes
coletivos/ individual motorizado

Insuficiente adoção de
medidas de redução de ruído

• Sensibilizar os decisores e as entidades
competentes
• Reforçar a fiscalização e aplicar sanções
dissuasoras
• Divulgar boas práticas de minimização da
exposição ao ruído

TECNOLOGIA

PROPOSTAS DE SOLUÇÕES

(T) Inexistência/Insuficiência
de soluções técnicas

• Estabelecer protocolos/ parcerias com
centros de investigação e desenvolvimento,
universidades e empresas para desenvolver/
testar novas soluções técnicas (Ministérios
da Economia, Ambiente, Associação
Industrial Portuguesa, etc.)

T1 Ao nível da emissão sonora (motor,
pneus, carris, design aerodinâmico)

T2 Ao nível da propagação (barreiras,
taludes)

• Promover o uso de pneus de baixo ruído
nas frotas do Estado

€

PROPOSTAS DE SOLUÇÕES

Indisponibilidade/escassez de
recursos financeiros para
executar as tarefas exigidas pela
legislação (incluindo Mapas
Estratégicos de Ruído e Planos
de Ação) dentro dos prazos

• Sensibilizar os decisores da necessidade de
reafectação de recursos para a realização de MER e
PA

Contexto macro-económico
desfavorável

•

Promover a adoção de uma perspetiva de
sustentabilidade nas políticas públicas

•

Criar grupos de trabalho entre diferentes entidades
que permitam partilhar expeditamente informação
relevante para o desenvolvimento dos diferentes
MER/PA

•

Mobilizar fundos comunitários e outros programas
para financiar adoção de soluções

•

Assegurar que são esgotadas as medidas possíveis
(ao invés de não ter qualquer atuação por não ser
economicamente viável a aplicação da mais eficaz)

•

Sugerir a redução de IVA ou outros benefícios
financeiros na aplicação de medidas de redução de
ruído constantes de planos de ação/planos
municipais de redução de ruído

•

Envolvimento da academia para a criação de
metodologias ACB a serem adoptadas pelas várias
entidades

•

Realizar a análise custo-benefício à escala nacional,
com orientações para a sua aplicação a nível
regional ou municipal

Não adoção de soluções
técnicas de concretização e
manutenção dispendiosas
quando necessárias

Análise de Custo-Benefício
(ACB) – Pouca prática de ACB
para:
ACB1 Apuramento dos custos sociais e
ambientais da inação, em particular para a
definição de prioridades
ACB2 Alocar investimentos em função de
prioridades

• Acordar e calendarizar a execução das tarefas
exigidas com o comprometimento das partes
interessadas, adotando um plano de ação faseado

MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
DO TERRITÓRIO

PROPOSTAS DE SOLUÇÕES

• Avaliar a integração do ruído no planeamento
municipal
• Atender aos níveis sonoros para a distribuição dos
usos do solo e apresentar medidas a concretizar no
âmbito de planos que evitem criação de zonas de
conflito e que mitiguem zonas de conflito
existentes
• Adotar uma perspetiva integrada em ambiente
urbano e desenvolvimento do território e
promover a interdisciplinaridade nas equipas de
planeamento
• Criar infraestruturas de apoio à mobilidade suave,
nomeadamente entre interfaces de transporte
coletivo e junto de serviços públicos
• Divulgar iniciativas e metodologias de sucesso

Deficiente integração do ruído no
planeamento
IGT1 Modelos inadequados:

. Desatentos aos erros do passado
. Repetindo soluções do passado

IGT2 Desenvolvimento urbano
deficiente:

. Compatibilização dos usos com níveis sonoros
. Promoção da mobilidade sustentável (redes de
transportes públicos, vias cicláveis)

Plano Diretor Municipal (PDM)
sem delimitação de zonas urbanas
consolidadas (para efeitos da
aplicação do Regulamento Geral
do Ruído [PGR])

•

Verificar e sugerir a inclusão da delimitação
de zonas urbanas consolidadas no âmbito
do acompanhamento da revisão dos Planos
Diretores Municipais (PDM)

Dificuldade na utilização do mapa
de ruído como instrumento de
planeamento e de gestão
urbanística

•

Esclarecer e sensibilizar sobre as vantagens da
utilização dos mapas de ruído como instrumentos
de planeamento e de gestão urbanística
Relevar a importância da classificação de zonas
mistas e sensíveis
Definir metodologias e preparar guias para a
elaboração de planos e programas que atendam
aos princípios de gestão e controlo do ruído
Criar equipas municipais e intermunicipais numa
perspetiva integrada e inclusiva
Dar formação aos técnicos que integram equipas
de produção dos Planos e Comissões de
Acompanhamento sobre a integração do ruído
nas políticas setoriais

•
•

•
•

GOVERNAÇÃO

O ruído não é prioridade

PROPOSTAS DE SOLUÇÕES

•Definir uma estratégia nacional para redução do Ruído Ambiente,
numa perspetiva integrada que considere interações com a Saúde,
•a Educação e o Ordenamento do Território
• Promover a participação pública, investindo na formação, na
divulgação regular de informação relevante e em campanhas de
sensibilização gerais e para públicos específicos
o Integrar o ruído na Estratégia Nacional de Educação Ambiental
o Incluir anualmente a temática do “ruído” nos Relatórios de Estado
do Ambiente
o Realizar eventos de alto nível
o Preparar materiais temáticos para autarcas e para jornalistas
o Integrar a partilha de informação (boas práticas, estatísticas de
denúncias,...) em plataforma digital
o Tornar “apelativa” a participação pública nos processos de decisão
• Reforçar a importância do Ruído (nas estruturas de governação)
•e melhorar a articulação entre entidades.

Poucos recursos humanos

•Assegurar que todas as entidades responsáveis pela prevenção e
controlo de ruído disponham de recursos humanos com formação
adequada
• Reafetar recursos, adequando os meios às necessidades de
intervenção
• Criar redes integradas de partilha de capacidades, entre as
diferentes entidades competentes, particularmente a nível
intermunicipal, envolvendo a academia na capacitação

(R) Responsabilidades

•Estabelecer contactos próximos entre entidades e promover o
entendimento comum de responsabilidades

R1 Desarticulação entre as várias entidades

• Lançar e dar visibilidade a projetos-piloto demonstrativos de boas
práticas de trabalho colaborativo entre entidades

R2 Indefinição (ex. contratos de concessão)/ diluição
quanto à aplicação das medidas

• Criar um Conselho Consultivo que possa aconselhar e arbitrar
•em situações particulares

R3 Compartimentação de responsabilidades ("silos“)

•Promover a discussão e avaliação das políticas públicas

(IP) Integração de políticas
IP1 Falta de planeamento a médio e longo prazo
IP2 Insuficiente política de desenvolvimento
sustentável
IP3 Falta de interligação dos temas do Regulamento
Geral de Ruído (RGR) nas políticas setoriais

• Integrar a temática do “ruído” na definição de estratégias sectoriais
• Melhorar a aplicação da Avaliação Ambiental Estratégica

GOVERNAÇÃO

Licenciamento inadequado
de zonas residenciais em
conflito c/ zonas ruidosas, e
vice-versa

PROPOSTAS DE SOLUÇÕES

• Operacionalizar meios para um licenciamento eficaz e
reforçar a interdisciplinaridade das equipas de
licenciamento
• Utilizar preventivamente os mapas de ruído e os
instrumentos de gestão territorial para evitar conflitos
na utilização de usos do solo
• Aplicar medidas de remediação a situações de conflito
existentes

Inoperância na resolução
das queixas
(encaminhamento das
queixas e informação pouco
cuidada ao cidadão)

Insuficiente fiscalização

• Promover a transparência na Administração Pública e
criar lista de FAQ’s para atendimento ao público
• Melhorar a articulação entre entidades

• Relevar a importância da fiscalização
• Repensar o sistema de fiscalização
• Melhorar a eficácia da monitorização de planos e
projetos

Incumprimento da legislação

•Avaliar os constrangimentos da aplicação da legislação
• Promover a implementação de planos de ação/ planos
de redução de ruído

LEGISLAÇÃO

Sanções pouco eficazes ou
inexistentes

PROPOSTAS DE SOLUÇÕES

• Promover a formação das autoridades policiais
e a sensibilização dos magistrados.
• Sistematizar constrangimentos e resultados da
aplicação do regime sancionatório.

Falta de mecanismos de
avaliação da aplicação da
legislação

• Elaborar e divulgar periodicamente o ponto de
situação do cumprimento do DL 146/2006 (em
termos do nº de Mapas Estratégicos de Ruído
(MER) e Planos de Ação (PA) entregues e
percentagem de redução de população
sobreexposta a ruído) e do Regulamento Geral
de Ruído (RGR), recorrendo a ferramentas SIG
que permitam a análise e visualização de
dados relativos a ruído ambiente fornecidos
pelas
várias entidades.
• Criar grupo de trabalho para monitorizar o
nível de cumprimento das responsabilidades
de cada entidade, definindo metodologia e
indicadores.

Mecanismos insuficientes
de articulação entre as
diferentes entidades
corresponsáveis pelo
incumprimento dos valores
limites (legislação pouco
clara)

• Clarificar as responsabilidades a atribuir a cada
entidade nas situações em que se verifica
corresponsabilidade pelo incumprimento dos
valores limite legais de ruído.
• Desenvolver um modelo de governança
associada à correta quantificação da redução
de ruído necessária por fonte sonora e por
entidade responsável, onde concorram várias
fontes de ruído, no âmbito dos Planos de Ação
de Grandes Infraestruturas de Transporte (GIT)
e aglomerações.

INFORMAÇÃO /
CONHECIMENTO

(I) Iliteracia em ruído
I1 Deficiente informação acessível aos
cidadãos sobre os riscos da exposição ao
ruído
I2 Informação insuficiente (para os decisores)
I3 Falta de sensibilização para a
problemática do ruído

Ruído vs. Saúde
•
•

Falta de estudos epidemiológicos
Falta de articulação de campanhas
ambiente - saúde

(D) Indisponibilidade de
dados adequados para
realizar diagnósticos
Inexistência ou difícil acesso aos dados de
base, com o detalhe, rigor e atualização
necessários, sobre:
D1 o território (modelo digital de terreno)
D2 os recetores (ex. recenseamento
populacional, datas das licenças de
construção de edifícios)
D3 atividades ruidosas

PROPOSTAS DE SOLUÇÕES

•

Promover a formação ao nível escolar e profissional

•

Divulgação regular de informação relevante

•

Realizar campanhas de sensibilização gerais e para
públicos específicos

• Estabelecer protocolos entre as universidades e as
entidades responsáveis pelo ruído no sentido de se
dispor de informação atualizada sobre os efeitos da
exposição ao ruído:


Promover, pela Direção Geral de Saúde, em articulação com
as Administrações Regionais de Saúde e o INSA ( Instituto Dr.
Ricardo Jorge) a realização de estudos epidemiológicos



Divulgar (DGS) informação sobre efeitos da exposição a ruído
ambiente na saúde humana

• Melhorar a articulação entre as entidades produtoras
de informação e os seus utilizadores
• Realizar reuniões entre entidades para aferir o formato
dos dados a partilhar e definir procedimentos de
validação da informação
• Organizar a recolha sistemática de informação para
alimentação do “portal do Ruído”

PESSOAS -> RECETORES

Saúde e bem-estar

PROPOSTAS DE SOLUÇÕES

•

. Efeitos na saúde por exposição a ruído
elevado e a longo prazo
. Grupos de risco (crianças em idade escolar
e doentes crónicos)

Estilos de
vida/comportamentos
. Dependência do automóvel, comportamento

Reduzir da exposição a níveis excessivos de ruído
ambiente:


Maior eficiência e eficácia na regularização
de situações nefastas para a saúde



Maior aposta na prevenção do ruído

•

Rastrear os efeitos na saúde devido a exposição a
ruído em grupos de risco

•

Promover a Mobilidade Sustentável

•

Incentivar o uso de transporte público

•

Sensibilizar a população para a prevenção
do Ruído Ambiente

•

Reforçar linhas de financiamento para obras de
melhoria de isolamentos de fachadas em edifícios
antigos de uso sensível (habitações, escolas e
hospitais)

•

Efetuar diagnóstico das deficiências em equipamentos
públicos e dos custos associados à sua resolução

na condução
. Fator preferencial nas opções de consumo
é o custo inicial mas não o de longo prazo
. Baixa participação nos processos de decisão
. Pouco informados
. Diferentes perceções do "problema”

Deficiente isolamento
acústico das habitações,
escolas e hospitais

Incapacidade de resolver os
problemas de forma direta
com um único interlocutor
(queixas)

• Dar celeridade ao atendimento de queixas
• Dar visibilidade a situações concretas resolvidas

