
Resumo 

O principal objectivo desta tese é quantificar os custos da aplicação do Regulamento Legal da 

Poluição Sonora (RPLS - decreto-lei n.º 292/00, de 14 de Novembro) desenvolvendo-se um método 

português para determinação dos custos indirectos do ruído para aplicação por parte das entidades 

responsáveis pela monitorização, quantificação e minimização deste factor ambiental.  

Neste trabalho descrevem-se os métodos mais utilizados para avaliação económica dos parâmetros 

ambientais e desenvolve-se um único método para aplicação em Portugal para avaliação económica 

do descritor "ruído" em relação ao seu impacte devido a infra-estruturas rodoviárias.  

A pesquisa efectuada procura descrever e analisar a legislação internacional e portuguesa sobre o 

ruído, os procedimentos realizados pelas entidades gestoras em Portugal das ditas infra-estruturas 

rodoviárias, os procedimentos utilizados nos outros países e trabalhos de investigação e de natureza 

prática realizados por várias entidades.  

O conteúdo deste trabalho é sumariado nos capítulos seguintes:  

No capítulo 1 é feita uma introdução discriminativa do que será o trabalho a desenvolver nos capítulos 

seguintes e os objectivos que se pretendem com o referido trabalho;  

Nos capítulos 2 e 3 faz-se uma descrição do Estado de Arte em Portugal e Estrangeiro, 

respectivamente no que se refere ao ruído, nomeadamente ao ruído proveniente dos meios de 

transporte (com maior ênfase para o ruído rodoviário);  

No capítulo 4 apresenta-se uma enumeração e descrição de métodos de avaliação económica dos 

parâmetros ambientais, nomeadamente aqueles que poderão ser utilizados no caso de avaliação 

económica do ruído;  

O capítulo 5 apresenta a descrição do método a aplicar no caso português, ou seja, o método para 

quantificação das custos indirectos do ruído proveniente das infra-estruturas rodoviárias em Portugal;  

No capítulo 6 são efectuados os cálculos para quantificar os custos inerentes à aplicação do RLPS às 

estradas portuguesas;  

No capítulo 7 são sintetizadas as principais conclusões e tecidas algumas directrizes para 

desenvolvimentos futuros.  

As principais conclusões são:  

O ruído ainda não é considerado como um dos impactes ambientais mais influentes no bem-estar e 

saúde humana;  

Verifica-se a necessidade de introdução e implementação de medidas reformadoras por parte das 

entidades gestoras das rodovias em Portugal no sentido do cumprimento da nova legislação do ruído, 

ou seja o Regulamento Legal da Poluição Sonora;  



Apesar de já haver uma directiva comunitária no que diz respeito ao ruído (COM 2000/468), no 

sentido de uniformizar procedimentos, parâmetros e métodos de avaliação associados ao ruído, ainda 

muito há a percorrer no sentido de se estabelecerem esses objectivos, quer em Portugal quer em 

muitos dos países da União Europeia;  

São inúmeros os estudos efectuados por autores estrangeiros no que concerne à avaliação 

económica do ruído, no entanto, a sua análise e aplicação depende de muitos factores, variando 

estes de local para local e país para país. É imperativo concluir que a minimização e redução dos 

níveis sonoros passa pela conjugação de políticas locais, nacionais e internacionais;  

Tendo por base a pesquisa realizada aos métodos de avaliação económica do ruído foi descrito um 

método de avaliação económica deste parâmetro que melhor se coadunaria a realidade portuguesa e 

portanto de posterior aplicação em Portugal;  

Abstract 

The main aim of this thesis is to quantify the costs on the application of the RPLS - Regulamento 

Legal da Poluição Sonora (decreto - lei n.º 292/00, of November 14) and try to develop a portuguese 

method for evaluation of the noise social costs and which can be use for the entities that are 

responsible for the monitorization, quantification and minimization of this environmental factors.  

In this work there are described the usual methods in the economic evaluation of the environmental 

parameters and it there were developed the bases for an only economic evaluation method that can 

be applied in Portugal in case of road traffic noise.  

The research carried through tries to describe and analyse the portuguese and international noise 

legislation, the procedures used by the entities managers of the roads and motorways in Portugal, and 

the procedures used in the other countries and investigation works are of practical nature that have 

been done by several entities.  

The content is summarized in the following chapters:  

- In the 1st it is made an introduction discriminating what will be the work development in the following 

chapters and the main goals that are intended with this work;  

In the chapter 2 and 3 it is made a description of the State of Art in Portugal and Foreigner, 

respectively in noise context, properly the traffic noise (with larger emphasis for the road traffic noise);  

In the 4th it is described and numbered the economic evaluation methods, namely those that can be 

used in the case of noise;  

Chapter 5 presents the description of the economic evaluation method to apply in the portuguese 

case, in other words, the method which can quantify the road traffic noise social costs here in 

Portugal;  



In the 6th they are made the calculus to quantify the costs that can result of the application of RLPS to 

the portuguese roads and motorways;  

The 7th and last chapter presents the work conclusions and refers paths for future studies or works. 

The main conclusions are:  

Many people still don't consider noise as one of the main environmental impacts that can cause 

serious problems in the human health and well being;  

It is verified that the entities that are responsible for the management of the main roads in Portugal 

need to introduce and implement new measures in there proceedings to fulfil what is required in the 

new regulation of noise the RLPS - Regulamento Legal da Poluição Sonora;  

Although already exist a directive of environmental and community noise (COM (2000)468 where the 

main aims are the establishment in European countries of measures and proceedings that leads to the 

harmonisation of procedures, parameters and evaluation methods associated to noise, there's still a 

lot to do to establish those aims here in Portugal and in others Europeans countries;  

They are many studies carried out for foreign authors in what concerns to the economic valuation of 

noise, however, their analysis and application depends on many factors, varying these factors place-

to-place and country-to-country. It is imperative to conclude that the minimization and reduction of the 

sound levels raisin for the conjugation of politics local, national and international;  

Having for base the research carried out at the economic evaluation methods of noise, it was 

described a method for economic valuation of noise that better incorporate the portuguese reality and 

therefore of subsequent application in Portugal;  


