
Resumo 

 

O presente projecto tem por objectivo fornecer orientações práticas para apoiar a 

implementação de uma Política de Gestão Municipal, da poluição sonora originada 

pelas actividades na área da construção civil. Neste trabalho procura-se identificar 

lacunas na legislação Portuguesa a nível de ruído ambiente originado pelas actividades 

na área da construção civil e apresentar instrumentos para o seu controlo. Propõem-se 

três instrumentos de gestão da poluição sonora visando a sustentabilidade das cidades 

portuguesas, a saber: 

 Proposta de um regulamento específico para o ruído emitido pelos estaleiros de 

construção civil publicado através de um Decreto-Lei, onde se definem níveis 

limite de exposição sonora de cumprimento obrigatório para este tipo de 

actividade; 

 Proposta de um Regulamento Municipal de Ruído de Construção Civil, tendo por 

base o levantamento de experiências internacionais salientando-se a da Cidade 

de Nova Iorque com o seu Código do Ruído; 

 Modelo de acústica previsional executado através de um programa 

computacional que se anexa. 

Este modelo de previsão pretende ser uma ferramenta de apoio à análise por parte do 

município do cumprimento do Regulamento Municipal de Ruído de Construção Civil, 

estimando os níveis de ruído associados aos estaleiros de construção. 
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Abstract 

 

This projects objective is to supply practical guidelines for support in the implementation 

of a Noise Pollution Municipal Management Policy, resulted from the activities of Civil 

Construction. This paper tries to indentify gaps in the Portuguese Legislation on the 



ambient noise made by the civil construction activities and present instruments for its 

control. We propose three instruments for the noise pollution management aiming for the 

Portuguese cities sustainability, to know: 

 Proposal for a specific regulation for the noise emitted by the civil construction 

yards published by a Decree Law, where it’s defined levels of noise exposure of 

mandatory compliance for this kind of activity; 

 Proposal of a Civil Construction Noise Municipal Regulation, having as base 

international experiences such as the one from the City of New York with its 

Noise Code; 

 Model of acoustics prevision executed through a computer software in annex. 

This model of prevision intends to be a support tool for the analysis of the 

Municipal Regulation for Civil Construction Noise compliance, by the municipal 

power, estimating the levels of noise associated with construction yards. 
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