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Nota prévia

Em Portugal, as preocupações referentes ao ruído e aos seus efeitos sobre pessoas, e até 
animais, têm uma história já relativamente longa (24 anos). De facto, desde o ano de 1987 
que existe no país um quadro legal relacionado com a protecção contra o ruído e com o 
conforto acústico dos indivíduos. 

A primeira legislação sobre o ruído (Decreto-Lei n.º 251/87, de 24 de Junho) entrou em vigor em 
1988, e contemplava, substancialmente, aspectos relacionados com a acústica de edifícios 
e o exercício de actividades comerciais, estabelecendo requisitos a serem cumpridos nos 
novos edifícios, em termos de isolamento sonoro a sons aéreos e de percussão, e condições 
específicas de emissão de ruído no licenciamento de estabelecimentos comerciais, de 
serviços, ou similares. Para além disso, este regulamento também preconizava – todavia, 
com menor grau de importância –, requisitos acústicos para edifícios de escritórios e outros 
espaços análogos, visando o estabelecimento de condições de concentração e sossego 
no trabalho. Para efeitos de zonamento do uso do solo, o Decreto-Lei n.º 251/87 incluía 
disposições para a classificação acústica de zonas urbanizadas (ou urbanizáveis), com 
base na caracterização dos níveis de ruído ambiente, existentes, considerando a definição 
de 3 zonas acústicas: 

i) pouco ruidosa; 

ii) ruidosa; e 

iii) muito ruidosa. 

Esta primeira legislação sobre o ruído – pioneira para o despertar da consciência social para 
a temática – esteve em vigor durante 12 anos! 

No ano 2000, e de acordo com os princípios constantes no livro verde sobre o ruído, foi 
publicado um novo conjunto de disposições legislativas para substituição do regulamento 
251/87. Nessa altura, a regulamentação acústica portuguesa foi subdividida em dois ramos: 
um relacionado com a acústica ambiental e outro com a acústica de edifícios, estabelecendo-



AMBIENTE e EDIFICAÇÃO2

se a interface entre os dois documentos legais através do elemento fachada. O ramo 
ambiental deu origem ao Regime Legal da Poluição Sonora (Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 
de Novembro) e o da acústica de edifícios ao Regulamento dos Requisitos Acústicos dos 
Edifícios (Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio).

Mais recentemente, por força da transposição para o direito interno da Directiva Europeia 
sobre Gestão e Avaliação do Ruído Ambiente, toda a legislação nacional sobre o ruído teve 
que ser alvo de um processo de adaptação ao novo enquadramento legal introduzido pela 
transposição referida, fundamentalmente no que respeitava aos indicadores de ruído por ela 
propostos. Esta transposição ocorreu no ano de 2006, tendo dado origem ao Decreto-Lei n.º 
146/2006, de 31 de Julho, o qual consagra como princípio estratégico, fundamentalmente, a 
quantificação e a tomadas de medidas visando a redução do número de cidadãos expostos 
ao ruído.

Em consequência, no sentido de integrar os indicadores ambientais Lden e Ln, constantes 
no Decreto-Lei n.º 146/2006, na legislação nacional sobre o ruído ambiente, o Regime Legal 
da Poluição Sonora (Decreto-Lei n.º 292/2000) foi, em consequência, actualizado, dando 
assim origem ao Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. E, naturalmente, por recorrência, 
o regulamento de acústica de edifícios até então existente teve também que ser adaptado, o 
que ocorreu com a publicação do novo Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios 
(Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de Junho), assegurando-se, desta forma, coerência entre os 
três normativos legais.

Na figura seguinte apresenta-se um diagrama que permite dar uma ideia mais clara da 
evolução da regulamentação nacional nos últimos 24 anos.

A partir do ano 2000, toda a legislação sobre o ruído tem como linha orientadora estratégica 
o licenciamento/planeamento em função do uso do solo. É esta a linha condutora do actual 
regulamento sobre o ruído ambiente (RGR) quando estabelece exigências recorrendo a 
critérios de zonamento, à utilização de mapas de ruído, à concepção de planos de redução 
de ruído e à imposição de obrigações para entidades gestoras de redes de tráfego, visando 
a salvaguarda da tranquilidade das pessoas que vivem, trabalham, ou simplesmente estão 
em locais sensíveis ao ruído, em meios urbanos. A acrescer a esta base fundamental, o 
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