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Resumo
A qualidade de vida da população que vive em meio urbano, não só da Portuguesa como da Europeia e mesmo
mundial, tem vindo a evidenciar uma degradação crescente. Existem múltiplas dimensões englobadas no que
se designa como “qualidade de vida”, ou seja, “a percepção do indivíduo da sua posição na vida, no contexto
cultural e no sistema de valores em que se insere e em relação aos seus objectivos, expectativas, padrões e
preocupações”, segundo a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), “influenciada de forma
complexa pela saúde física, estado psicológico, nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e
suas relações com aspectos do meio envolvente em que o indivíduo está inserido”(WHOQOL Group 1995).
Diversos estudos têm demonstrado que o aumento da proporção da população que vive em cidades associado
ao crescimento continuado da construção de novas infra-estruturas de transporte que, por sua vez, são
atravessadas por um maior número de veículos, maioritariamente, correspondentes ao transporte rodoviário
tem, largamente, contribuído para essa deterioração.
O tema da presente dissertação versa sobre os assuntos acima mencionados e procura fazer a interligação
entre as características do ruído ambiente exterior, neste caso do ruído rodoviário, as opções de planeamento
urbano tomadas pelas diferentes edilidades e as repercussões dessas mesmas decisões (ou da falta de tomada
de decisões) na qualidade de vida da população em geral e nos potenciais efeitos de limitação dos direitos de
construção “adquiridos” dos proprietários de terrenos urbanos.
Para a prossecução dos objectivos de quantificação da interferência nefasta do ruído rodoviário, foi necessária
a análise dos diversos temas correlacionados com a acústica ambiental. Consideraram-se de particular
importância, além das matérias relacionadas com acústica ambiental, assuntos relativos à economia dos
transportes e ao ordenamento do território. Da combinação destas três temáticas foi possível quantificar o
custo do ruído rodoviário em Portugal.
Os conceitos incorporados nesta tese e associados à economia dos transportes possibilitaram a quantificação
das externalidades do ruído, ou seja, a valoração económica dos efeitos perniciosos do ruído na população,
nomeadamente, quanto aos problemas de saúde e à incomodidade sentida pelas pessoas expostas. Concluiu-se
que as externalidades do ruído representam cerca de 0,25% do PIB2007, ou seja, aproximadamente 400 milhões
de euros anuais (estimativa correspondente aos “valores centrais”).
Ainda no âmbito da economia dos transportes, procurou-se quantificar as despesas efectuadas com medidas de
minimização de ruído, na fonte (soluções de pavimentação com desempenho acústico melhorado) e no
percurso de propagação (Barreiras acústicas) para as vias rodoviárias englobadas na rede rodoviária principal.
Da análise dos investimentos efectuados, sobre os quais se conseguiu reunir a informação necessária, resultou
uma despesa já efectuada de cerca de 18 milhões de euros em barreiras acústicas e próximo de 12 milhões
de euros de sobrecusto de pavimentação aos quais irão acrescer, para um horizonte de 20 anos, cerca de
100 milhões de euros em repavimentações.
Assim, foi necessário o recurso a conceitos de ordenamento do território para a quantificação e valorização
das potenciais perdas de rendimentos fiscais decorrentes da existência de níveis sonoros de ruído ambiente
superiores aos indicados no Regulamento Geral do Ruído (RGR), consoante a classificação sonora atribuída
pelos municípios. Concluiu-se que a perda potencial de receita fiscal, em sede de IMI e para a globalidade dos
concelhos Portugueses, rondaria os 120 milhões de euros anuais, o que representa cerca de 17% da receita
total anual de IMI.
Palavras-chave:
Ambiente; ruído ambiente; ordenamento do território; economia dos transportes; externalidades do ruído;
Impostos sobre o Património (IMI)
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Abstract
The quality of life of the population living in urban areas, not only the Portuguese, as the European and even
the world, has been demonstrating a growing degradation. There are multiple dimensions embodied in the
definition of “quality of life”, which means, “individuals' perceptions of their position in life in the context
of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and
concerns”, according to the definition issued by the World Health Organization (WHO), “a broad ranging
concept affected in a complex way by the persons' physical health, psychological state, level of
independence, social relationships and their relationship to salient features of their environment” (WHOQOL
Group 1995).
A variety of studies show an increasing proportion of the population living in cities, fact that associated with a
continuing expansion of new transport infrastructure with the passage of a larger number of vehicles, mostly
relating to road transport, has largely contributed to this deterioration.
The theme of this thesis deals with the relationship between the characteristics of environmental noise, in
particular of road noise, urban planning options to which different municipalities have committed to and the
impact of those decisions (or lack of decision) in the quality of life of the population in general and the
potential consequences of restraining the “acquired” construction rights of urban land owners.
To accomplish the objectives of quantifying the negative interference of road traffic noise, were studied
several themes correlated with environmental acoustics. Considered of particular importance and in addition
to matters concerning environmental acoustics, were issues related to transport economy and territorial
planning. The combination of these three thematic made possible the quantification of the road traffic noise
cost in Portugal.
In this thesis were applied concepts associated with transport economy, which have allowed the quantification
of noise externalities, that is to say, economic valuation of noise damaging effects in the population in
particular with regard to health problems and exposed person’s annoyance. It was possible to conclude that
noise externalities represent approximately 0.25 per cent of PIB2007, about 400 million Euros per annum
(“central values” estimate).
Also in the transport economy sphere of influence, there was an attempt to quantify the noise mitigation
measures used to minimize noise at the source (pavement solutions with enhanced acoustic performance) and
in the wave path (noise barriers) on the roads which are part of the principal road network. The analysis of
investments, for which was possible to gather the required information, resulted in the computation of an
expense close to 18 million Euros in noise barriers and almost to 12 million Euros of additional cost for
enhanced pavements to which will be added, in a twenty years period, approximately 100 million Euros in
pavement replacements.
Regarding territorial planning, were used related theories for the quantification and valuation of potential
real estate tax revenue losses arising from environmental noise levels higher than the limits listed in the third
Portuguese Noise Code (RGR), for noise zoning assigned by municipalities. It was concluded that the potential
loss of real estate tax revenue (IMI), for the overall Portuguese municipalities, might achieve 120 million
Euros per year, approximately 17% of total yearly revenue of IMI.

Keywords :
Environment; environmental noise; territorial planning; transports economics; noise externalities; real estate
taxation (IMI)
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Résumée
La qualité de vie de la population qui vivre dans une cité, non seulement Portugaise tandis que dans
l'Européenne et même mondial, est venue à prouver une dégradation grandissante. Existent de multiples
dimensions englobées dans lesquelles il se désigne comme "qualité de vie", c'est-à-dire, "la perception de la
personne de leur position dans la vie, dans le contexte culturel et dans le système de valeurs où il s'insère et
concernant leurs objectifs, attentes, normes et préoccupations", selon la définition de l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), "influencée de forme complexe par la santé physique, l'état psychologique, le niveau
d'indépendance, relations sociaux, croyances personnelles et leurs relations avec des aspects de l'à moitié
enveloppant où la personne est insérée" (WHOQOL Group 1995).
De diverses études démontrent que l'augmentation de la proportion de la population qui vivre dans les
agglomérations associé à la croissance continue de la construction de nouvelles infrastructures de transport, à
son tour, traversés par un plus grand nombre de véhicules, majoritairement, correspondants au transport
routier a, largement, contribué à cette détérioration.
La matière de présente dissertation tourne sur l'interconnexion entre les caractéristiques du bruit ambiant
extérieur, dans ce cas du bruit routier, des options de planification urbaine prises par les différentes édilités
et des répercussions de ces décisions (ou du manque de prise de décisions) en la qualité de vie de la
population en général et des potentiels effets de limitation des droits de construction "acquis" par les
propriétaires de terrains urbains.
Pour le déroulement des objectifs de quantification de l'interférence pernicieux du bruit routier, a été
nécessaire l’analyse des divers domaines corrélés avec l'acoustique environnementale. Sont considérés de
particulière importance, outre matières rapportées avec l’acoustique environnementale, comme l’économie
des transports et l'aménagement du territoire. De la combinaison de ces trois thématiques a été possible la
quantification du coût du bruit routier au Portugal.
Les concepts insérés dans cette thèse et associés à l'économie des transports rendent possible la quantification
des externalités du bruit, c'est-à-dire, l'évaluation économique des effets néfaste du bruit dans la population,
notamment, les problèmes de santé et de nuisance sentie par les personnes exposées. Il s'est conclu
qu'externalités du bruit routier représentent environ 0.25% d’el PIB2007, c'est-à-dire, approximativement 400
millions d'euros annuels (estimative “valeur centrale”).
Encore dans le contexte de l'économie des transports, il s'est cherché à quantifier les dépenses effectuées
avec des mesures de réduction du bruit, dans la source (solutions de chaussée avec performance acoustique
améliorée) et dans le parcours de propagation (barrières acoustiques) pour les infrastructures routières
englobées dans le plan routier principal. De l'analyse des investissements effectués, sur lesquels a été possible
de réunir les informations essentiels, a résulté une dépense réalisée d'environ 18 millions d'euros pour les
barrières acoustiques et proche de 12 millions d'euros de coût extraordinaire des chaussées qui iront
augmenter, pour un horizon de 20 ans, d'entour 100 millions d'euros pour le remplacement des chaussées.
La ressource à des concepts de l'aménagement du territoire pour la quantification et l'évaluation des
potentielles pertes de revenue fiscal liés à l'existence de niveaux sonores de bruit ambiant supérieurs a les
indiqués dans le Règlement Général du Bruit (RGR), selon le classement sonore attribué par les municipalités.
S'est conclue que la perte potentielle de recette fiscale, pour l'IMI et pour la globalité des communes
Portugaises, près de 120 millions d'euros annuels, environ 17% de la recette totale annuelle d'IMI.

Mot-clé:
Environnement ; bruit ambiant ; aménagement du territoire ; économie des transports ; externalités du bruit ;
Impôt sur la propriété (IMI)
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Glossário de Acrónimos

Glossary of Acronyms

Todos os termos são apresentados por ordem
alfabética da língua Portuguesa.

All terms are listed based on the alphabetical
order of the Portuguese language.

abc

área bruta de construção

tca

Total construction area

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

APA

Portuguese Environmental Agency

BBd

Betão Betuminoso drenante (BBd)

PAC

Porous Asphalt Concrete

BBD

Betão Betuminoso Denso

DAC

Dense Asphalt Concrete

BEA

Betão com exposição dos agregados

EACC

Exposed Aggregate Cement Concrete

CA

Contribuição Autárquica

CA

Former real estate tax

CBA

Análise Custo-Benefício

CBA

Cost-Benefit Analysis

CCDR

Comissões de Coordenação e
Desenvolvimento Regional

CCRD

Commissions for Coordination and Regional
Development

CCR

Comissões de Coordenação Regionais

RCC

Regional Coordinating Council

CEE

Comunidade Económica Europeia

EEC

European Economic Community

CIMI

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis

CIMI

Municipal Tax on Immovable Property Code

CMTP

Code on Municipal Taxation of Properties

CIMT

Código do Imposto Municipal sobre as
Transmissões Onerosas de Imóveis

CMTPCT

Code on Municipal Taxation of Property
Commercial Transactions

COS

Coeficiente de Ocupação do Solo

COS

Construction Potential Coefficients

CPPT

Código de Procedimento e de Processo
Tributário

CPT

Code of Procedures and Taxation

DETR

United Kingdom Department of Environment,
Transportation and the Regions

DETR

United Kingdom Department of Environment,
Transportation and the Regions

DGA

Direcção Geral do Ambiente

DGA

General Directorate of the Environment

DGOTDU

Direcção Geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano

DGOTDU

General Directorate for Planning and Urban
Development

DGQA

Direcção Geral da Qualidade do Ambiente

DGQA

Directorate General of Environmental Quality

DpP

Disponibilidade-para-Pagar

WTP

Willingness to Pay

DRAOT

Direcções Regionais de Ambiente e
Ordenamento do Território

RDESP

Regional Directorate for the Environment and
Spatial Planning

EIA

Estudos de Impacte Ambiental

EIA

Environmental Impact Assessment

ENVALUE

Environmental Valuation Database

ENVALUE

Environmental Valuation Database

EP

Estradas de Portugal, S.A. (Nome de
empresa)

EP

Estradas de Portugal, S.A. (Company name)

ER

Estradas Regionais

RR

Regional Roads

EU22

Refere-se a EU27 excepto Chipre, Estónia,
Letónia, Lituânia e Malta

EU22

Refers to EU27 excluding Cyprus, Estonia,
Latvia, Lithuania and Malta

EU25

Refere-se a EU27 excepto Chipre e Malta

EU25

Refers to EU27 excluding Cyprus and Malta

EVRI

Environmental Valuation Reference Inventory

EVRI

Environmental Valuation Reference Inventory

GAMP

Grande Área Metropolitana do Porto

GAMP

Great Metropolitan Area of Porto

HEATCO

Harmonized European Approaches for
Transport Costing and Project Assessment
(Acrónimo do Projecto)

HEATCO

Harmonized European Approaches for
Transport Costing and Project Assessment
(Project acronym)

Iac

Índice de Área Coberta

Iac

Covered Area Index

ICs

Itinerários Complementares

CIs

Complementary Itineries

IMI

Imposto Municipal sobre Imóveis

IMI

Municipal Real Estate Taxation

INE

Instituto Nacional de Estatística, IP

INE

Statistics Portugal

IPs

Itinerários Principais

PIs

Principal Itineraries

IRC

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas

CIT

Corporation Income Tax

IRS

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas
Singulares

PIT

Personal Income Tax

IVA

Imposto sobre o Valor Acrescentado

VAT

Value Added Tax
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JAE

Junta Autónomas das Estradas

JAE

Portuguese Roads Authority

KMO

Medida de adequação da amostra de KaiserMeyer-Olkin

KMO

Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling
adequacy

LGT

Lei Geral Tributária

GTL

General Tax Law

LNEC

Laboratório Nacional de Engenharia Civil

LNEC

National Civil Engineering Laboratory

MAA

Medida de Adequação da Amostragem

MSA

Measure of Sampling Adequacy

MAOTDR

Ministério do Ambiente Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Regional

MAOTDR

Ministry of Environment, Spatial Planning and
Regional Development

mBBr

Microbetão betuminoso rugoso

SMA

Stone Mastic Asphalt

MBA-BBA

Mistura betuminosa aberta com betume
modificado (Alta percentagem de borracha
(MBA-BBA)

OGM-HCR

Open-graded asphalt mixtures with modified
binder (High content of crumb rubber)

MBA-BBM

Mistura betuminosa aberta com betume
modificado (Média percentagem de borracha
(MBA-BBM);

OGM-MCR

Open-graded asphalt mixtures with modified
binder (Medium content of crumb rubber)

MBD

Mistura betuminosa delgada

TWC

Thin layers or thin wearing courses

NSDI

Noise Sensitivity Depreciation Index

NSDI

Noise Sensitivity Depreciation Index

OMS

Organização Mundial de Saúde

WHO

World Health Organization

PAT

Planos de Áreas Territoriais

TAP

Territorial Area Plan

UDPTA

Urban Development Plans for Territorial
Areas

PCP

Poder de Compra Padrão

PPS

Purchasing Power Standard

PD

Método da Preferência Declarada

SP

Stated Preference method

PDM

Plano Director Municipal

MMP

Municipal Master Plan

PEOT

Planos Especiais de Ordenamento do
Território

STP

Special Territorial Plans

PGU

Planos Gerais de Urbanização

GUDP

General Urban Development Plans

PH

Método do Preço Hedónico

HP

Hedonic Pricing Method

PIB

Produto Interno Bruto

GDP

Gross Domestic Product

PIOT

Plano Intermunicipais de Ordenamento do
Território

ITMP

Inter-municipal Territorial Management Plans

ILP

Inter-municipal Land-use Plans

PMOT

Plano Municipais de Ordenamento do
Território

MTMP

Municipal Territorial Management Plans

PNPOT

Programa Nacional das Políticas de
Ordenamento do Território

NPSPP or
PNPOT

National Program of Spatial Planning Policy

PPC

Paridade do Poder de Compra

PPP

Purchasing Power Parity

PR

Método da Preferência Revelada

RP

Revealed Preference method

PROT

Plano Regionais de Ordenamento do
Território

RTP

Regional Territorial Plans

RLP

Regional Land-use Plans

PP

Plano de Pormenor

DP

Detailed Plan

PPC

Paridade do Poder de Compra

PPP

Purchasing Power Parity

PRN

Plano Rodoviário Nacional

PRN

National Road Plan

PSIT

Plano Sectoriais de Incidência Territorial

SPTI

Special Plans with Territorial Incidence

PU

Plano de Urbanização

UMP

Urban Management Plan (You have also used

UDP

Urban Development Plan

RA

Risco absoluto

AR

Absolute risk

RAN

Reserva Agrícola Nacional

RAN

National Agricultural Reserves

REN

Reserva Ecológica Nacional

REN

National Ecological Reserves

RGR

Regulamento Geral do Ruído

RGR

Portuguese Noise Code (3rd Version, 2007)

RJIGT

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial

JRTMI

Juridic Regimen of Territorial Management
Instruments

RLPS

Regime Legal sobre a Poluição Sonora

RLPS

Portuguese Noise Code (2nd Version, 2000)

RR

Risco Relativo

RR

Relative Risk

TpC

Terrenos para Construção

LfC

Land for Construction

UE

União Europeia

EU

European Union
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Glossário de Símbolos

Glossary of Symbols

Todos os termos são apresentados por ordem
alfabética da língua Portuguesa.

All terms are listed based on the alphabetical
order of the Portuguese language.

%I

Percentagem de pessoas “incomodadas”

%A

Percentage of people “annoyed”

%MI

Percentagem de pessoas “muito
incomodadas”

%HA

Percentage of people “highly annoyed”

%MPS

Percentagem de pessoas “muito perturbadas
no sono”

%HSD

Percentage of people “highly sleep
disturbed”

%PI

Percentagem de pessoas “pouco
incomodadas”

%LA

Percentage of people “little annoyed”

%PS

Percentagem de pessoas “Perturbadas no
sono”

%SD

Percentage of people “sleep disturbed”

%PPS

Percentagem de pessoas “pouco perturbadas
no sono”

%LSD

Percentage of people “little sleep disturbed”

%T

Percentagem da área de implantação
(percentagem do valor da construção das
edificações autorizadas ou previstas nesse
local, isto é, o valor do terreno)

%T

Implantation area percentage (percentage of
the construction cost for the authorized or
foreseen buildings in that location, which
means, land value)

‰fr

Permilagem da fracção

‰fr

Autonomous fraction per mill

∆DI

Variação do índice de difracção

∆DI

Diffraction index difference

αmédio

Coeficiente de absorção médio

αmédio

Average sound absorption coefficient

Π

Matriz de correlações das estimativas do
modelo [GFI]

Π

Correlation matrix of model estimates values
[GFI]

γij

“Peso” da variável original j na componente
principal i [Análise de Componentes
Principais]

γij

“Weight” of original variable j in the
principal component i [Principal components
analysis]

ξ

Componentes principais [Análise de
Componentes Principais]

ξ

Principal component [Principal components
analysis]

A

Área equivalente (m2)

A

Equivalent area (m2)

Aa

Área bruta privativa (área referente à função
principal da fracção autónoma)

Aa

Private area (area referring to the principal
function of the autonomous fraction1)

Ab

Área bruta dependente (garagens,
arrecadações, lavandarias, instalações para
animais, sótãos, etc.)

Ab

Dependent area (parking space, storage
rooms, laundry, animal facility, attic, etc.)

Ac

Área livre próxima (área de terreno livre até
ao limite de duas vezes a área de
implantação)

Ac

Proximity area (vacant land area: limited to
two times the buildings implantation area)

Ad

Área livre distante (área de terreno livre que
excede duas vezes a área de implantação)

Ad

Distant area (vacant land area: the
exceeding area of two times the buildings
implantation area)

AT

Área do prédio (m2)

AT

Property area (m2)

AGFI

“Adjusted Goodness-of-fit”

AGFI

“Adjusted Goodness-of-fit”

B

Coeficientes da recta de regressão

B

Coefficients of the regression line

Ca

Coeficiente de afectação

Ca

Area function coefficient

Caj

Coeficiente de ajustamento de áreas

Caj

Area adjustment coefficient

CL

Coeficiente de localização

CL

Location coefficient

CLhabitação

Coeficientes de localização a aplicar aos
edifícios de habitação

CLhousing

Location coefficients to be applied to
dwellings

CLTpC or
Coeficientes de localização a aplicar aos
CLTerrenos para edifícios de “terrenos para construção”

CLLfC or
CLLand for

Location coefficients to be applied to "land
for construction"

construção

construction

Cq

Coeficiente de qualidade e conforto

Cq

Quality and comfort coefficient

Cv

Coeficiente de vetustez

Cv

Age coefficient

1

For example, an appartment is an autonomous fraction of a building.
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CV

Coeficiente de Variação

CV

Coefficient of Variation

d(i-j)-k

Distância média de cada agrupamento aos
restantes municípios [Análise Hierárquica de
Agrupamentos]

d(i-j)-k

Average distance between a cluster and all
ohter municipalities [Hierarchical cluster
analysis]

D

Matriz de proximidade [Análise Hierárquica
de Agrupamentos]

D

Proximity matrix [Hierarchical Cluster
Analysis]

dB(A)

Decibel ponderado A

dB(A)

A-weighted decibel

Di,j

Distância Euclidiana [Análise Hierárquica de
Agrupamentos]

Di,j

Euclidian
Analysis]

DA

Densidade de Alojamentos [Regressão Linear
Multivariada]

DA

Living quarters density [Multivariate linear
regression]

DE

Densidade de edifícios [Regressão Linear
Multivariada]

DE

Building density [Multivariate linear
regression]

DL

Índice de Absorção Acústica

DL

Single number rating of sound absorption

DLR

Índice de Redução Sonora

DLR

Single number rating of sound insulation

DLRI

Índice de Reflexão Sonora

DLRI

Sound reflection index (absorption)

DLSI

Índice de Redução Sonora ponderado

DLSI

Sound insulation index

DP

Densidade populacional [ Regressão Linear
Multivariada]

DP

Population density [Multivariate linear
regression]

DR

Densidade rodoviária [ Regressão Linear
Multivariada]

DR

Road density [Multivariate linear regression]

e

R- (diferença entre a Matriz de correlação
das observações iniciais e Matriz de
correlações das estimativas do modelo) [GFI]

e

R- (Difference between Correlation matrix
of initial observations and Correlation matrix
of model estimates values) [GFI]

EP

Erro padrão

SE

Standard error

GFI

“Goodness-of-Fit”/Qualidade do Ajuste

GFI

“Goodness-of-Fit”

gl

Graus de liberdade do modelo [AGFI]

gl

Degrees of freedom of the model [AGFI]

k

Número de rros não redundantes [AGFI]

k

Number of nonredundant errors [AGFI]

LAeq

Nível
sonoro
ponderado A (dB)

LAeq

A-weighted energy equivalent sound pressure
level (dB)

LAeq,T

Nível
sonoro
contínuo
equivalente,
ponderado A, durante o período de tempo T
(dB)

LAeq,T

A-weighted energy equivalent sound pressure
level, over a period of time T (dB)

LAmax

Nível sonoro máximo
ponderado A (dB)

LAmax

Maximum A-weighted noise level (dB)

Lden

Indicador de ruído diurno-entardecernocturno (“Média ponderada” dos níveis
sonoros
de
ruído
ambiente
diurno,
entardecer e nocturno) (dB)

Lden

day-evening-night noise indicator (“Weighted
average” of environmental noise levels for
daytime, evening and night-time periods)
(dB)

Ln

indicador de ruído ambiente nocturno (dB(A))

Ln

evening-noise indicator (dB(A))

LN

Níveis percentis – nível excedido em X% do
tempo de avaliação, por exemplo; L10, L50,
L95, etc. (dB)

LN

Percentile level – noise level exceeded for X%
of the measurement time, e.g. L10, L50,
L95, etc. (dB)

M

Número de componentes principais [AGFI]

m

Number of principal components [AGFI]

N

Matriz de agrupamentos [Análise Hierárquica
de Agrupamentos]

N

Number of clusters (Hierarchical Cluster
Analysis]

P

Número de variáveis/ combinações lineares
independentes [Análise de Componentes
Principais];

p

Number of variables/independent linear
combinations
[Principal
Components
Analysis];

P

Percentage exposed to specific noise level
[Regressão Linear Multivariada ]

P

Percentage exposed to specific noise level
[Multivariate linear regression]

p

Número de variáveis [AGFI];

p

Number of variables [AGFI];

PSU

Percentagem de solo urbano [Regressão
Linear Multivariada]

PSU

Percentage of urban land [Multivariate linear
regression]

R

Matriz de correlação das observações iniciais
[GFI]

R

Correlation matrix of initial observations
[GFI]

R2

Coeficiente de determinação

R2

Coefficient of determination

RMSR*

“Root-Mean-Square
Residual”
Quadrada do Resíduo padronizado

RMSR*

Standardised Root Mean Square Residual
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SEL

Nível de exposição sonora para um único
evento acústico normalizado para o período
de um segundo (dB)

SEL

Equivalent sound level during a noise event
normalized to a period of one second (dB)

Sig.

Nível de significância (p-value)

Sig.

Significance level (p-value)

t

Resultado do Teste t-student

t

t-student test value

Tol.

Tolerância

Tol.

Tolerance

tr*

função traço da matriz de correlações não
redundantes sem a diagonal principal

tr*

Trace of the nonredundant correlation matrix
without the main diagonal

Vc

Valor base dos prédios edificados (€/m2)

Vc

Base value for buildings (€/m2)

VIF

Factor de inflacção da variância

VIF

Variance inflsction factor

Vt

Valor Patrimonial Tributário (€)

Vt

Patrimonial Value (€)

xi,k

Valor da variável k para o município i
[Análise Hierárquica de Agrupamentos]

xi,k

Value of the variable k for the municipality i
[Hierarchical cluster analysis]

xj,k

Valor da variável k para o município j
[Análise Hierárquica de Agrupamentos]

xj,k

Value of the variable k for the municipality j
[Hierarchical cluster analysis]

X

Variáveis originais [Análise de Componentes
Principais]

X

Original variables
analysis]

[Principal

components
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1. INTRODUÇÃO

1 INTRODUCTION

1.1. Preâmbulo

1.1 Preamble

“Ao princípio era o caos e o silêncio infinito.

“In the beginning was chaos and infinite silence.

Aconteceu o ‘grande estrondo’ e surgiu o céu e a terra.

The Big Bang happened and Heaven and Earth arose.

Surgiram os mares e as fontes, as florestas e os animais.

Seas and fountains, forests and animals emerged.

Surgiu o paraíso com o seu ruído de fundo.

The paradise emerged with its background noise.

Surgiu o Homem, senhor do paraíso.

The Man, lord of paradise, was born.

E o Homem fez surgir o martelo e a bigorna, o foguete

And Man created the hammer and anvil, the rocket

2

3

e o ‘Tron ’, o motor a vapor e de explosão, o avião e

and ‘Tron ’, steam and combustion engines, the

a bomba H.

aircraft and the H-bomb.

O Homem sentiu que podia estar próximo outro
grande estrondo, o caos e o silêncio infinito.

Man felt he could be close to another big bang, chaos
and infinite silence.

O Homem resolveu pensar e, pensando, gritou:

Man decided to think and, thinking, shouted:

"Todos têm o direito a um ambiente de vida humano,
sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o
defender."

“Everyone has the right to a humane, healthy and
ecologically balanced environment and the duty to
defend it.”

E envolveu na tarefa de garantir esse ambiente, o
Estado e os cidadãos.

And engaged the State and the citizens in the mission
of ensuring that environment.

Mas o Homem não achou ser bom voltar ao paraíso,
achou que o progresso era bom e devia continuar, o
que havia a fazer era caminhar, corrigindo e
ordenando as actividades limitando a face negativa
das mesmas.

But Man did not feel the return to paradise as a good
option, he felt that progress was vital and must be
continued, what should be done was to proceed,
correcting and organizing activities avoiding the
negative side.

Os homens deviam conviver com o ruído e tudo fazer
para o limitar a valores suportáveis.

Men should live with noise and do everything in their
power to reduce it to acceptable limits.

E o Estado começou por definir as medidas que
deviam ser tomadas para prosseguir os objectivos que
o Homem lhe fixou.

And the State began to define some measures that
should be taken to accomplish the objectives that Man
has set.

Entre elas, considerou as que visem "garantir o
mínimo impacte ambiental, através de uma correcta
instalação em termos territoriais das actividades
produtivas."

Among those, were considered the ones aiming to
“ensure minimal environmental impact, through
proper territorial management of productive
activities.”

E assim surgiu (entre outras) …”

And thus emerged (among others) … ”

(Lourenço, Ramos and Salazar 2002)

(Lourenço, Ramos and Salazar 2002)

… a legislação sobre o Ruído.

… the legislation on Noise.

Nas últimas décadas, a problemática do ruído tem
assumido especial relevância na vida quotidiana, à
medida que o nível sonoro do ruído ambiente se
eleva e torna insuportável, sobretudo, para os que

Over the past decades, noise issues have achieved
increasing importance in our everyday life, as
environmental noise levels rise and become an
unbearable presence, especially, for those

2

Tron é um jogo de vídeo de moedas, usado em estabelecimentos de entretenimento, fabricados e distribuídos pela Bally Midway, em 1982.
É baseado no filme Tron da Productions Walt Disney lançado no mesmo ano. Eventos deste filme de ficção científica foram a inspiração de
quatro jogos integrados no jogo principal". (Wikipedia 2007)
3

Tron “is a coin-operated arcade video game manufactured and distributed by Bally Midway in 1982. It is based on the Walt Disney
Productions motion picture Tron released in the same year. Events from this science fiction film were the inspirations for four subgames of
which the game consists.” (Wikipedia 2007)
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habitam próximo de grandes fontes de ruído.

inhabitants living near major noise sources.

Assim, é com enorme esforço que alguns dos
habitantes das zonas mais ruidosas têm de conviver
com este “indesejado” vizinho. Não só lhes
transtorna os seus hábitos de descanso como, nos
casos mais graves, ocasiona danos na saúde que
podem ser tão simples como falta de concentração
até problemas graves de perturbações no sono,
acidentes de trabalho, surdez ou mesmo, em
situações extremas, a morte.

Therefore, it is with considerable effort that
residents in these noisy areas live with this
“undesired” neighbour. It affects their resting
moments and, in the most serious cases, causes
diverse health problems from a simple lack of
concentration, to significant health damage like
sleeping disturbance, working accidents, hearing
loss or, even, in the most extreme situations,
death.

Aliás, Silva (1971) referia:

In fact, Silva (1971) mentioned:

“… Porque o ruído afecta a possibilidade de o homem
comunicar com os que o rodeiam, porque pode alterar
com carácter de permanência a sua audição ou
porque, simplesmente, o incomoda, os problemas de
controlo do ruído devem merecer cuidado particular
de quem tem por missão preparar um «habitat»
humano adequado.”

“… As noise affects the communication between men,
since it can extremely and permanently change the
hearing conditions or, simply because the induced
annoyance, noise control issues ought to have a
conscientious concern, especially from those with the
particular obligation to guarantee an appropriate
human “habitat”.”

Neste contexto, o correcto planeamento dos
núcleos populacionais, ou pelo menos, a
coexistência mais ou menos pacífica – em termos
de ambiente sonoro – das diversas actividades é de
especial importância.

In this context, the appropriate planning of
agglomerations or, as a minimum, a relatively
conciliatory coexistence – regarding environmental
noise – between different activities encompasses
special importance.

No entanto, é indispensável não transformar o
problema do excesso de ruído num problema
inverso, ou seja, numa situação de silêncio
absoluto, a qualquer custo, segundo Bohme (2000):

But, it is also important not to reverse this
situation of excessive noise into an absolutely
silent state and, above all, not to do it at any cost,
as Bohme (2000) alleged:

“ … o planeamento das cidades não se pode contentar
com medidas de minoração e controlo do ruído, deve
prestar atenção ao carácter da atmosfera acústica de
praças, zonas pedestres, da cidade no seu todo.”

“… city planning can no longer be content with noise
control and abatement, but must pay attention to the
character of the acoustic atmospheres of squares,
pedestrian zones, of the whole cities.”

ou como mencionam Brown e Muhart (2004):
“ As cidades são espaços vibrantes e o ruído de
transportes, pessoas, unidades industriais e comércio
constituem parte dessa vibração. … O planeamento da
4

paisagem sonora não se refere ao silenciar desses

or as Brown and Muhart (2004) wrote:
“Cities are vibrant places, and the sounds of
transport, people, industry and commerce are part of
5

that vibrancy. … Soundscape planning is not about

espaços. Está direccionado para áreas especiais onde
essa oportunidade possa existir, através da adequada
gestão do ruído, para aumentar o prazer humano.”

quieting all these spaces. Instead, it is directed at
special places where the opportunity may exist,
through appropriate management of sound, to
increase human enjoyment.”

Assim, o objectivo principal do planeamento
urbano de um aglomerado, tendo em conta o

Therefore, the main purpose of urban planning,
regarding environmental noise, is to achieve a

4

Planeamento da Paisagem Sonora, tradução livre de Soundscape Planning, termo definido por Schaffer em 1977 na sua publicação “The
Tuning of the World”, onde considera que o conceito de “acoustic design” se refere aos princípios a partir dos quais as qualidades de um
dado ambiente acústico podem ser melhoradas com a preservação de determinados sons que atribuem carácter a um espaço (soundmark)
(Schafer 1993)
5

Soundscape Planning, a term defined by Schaffer (1977) in his book “The Tuning of the World” where he defends that soundscapes can be
both analyzed and designed. He also gave his meaning to the expression “acoustic design” as the principles by which the aesthetic qualities
of the acoustic environment may be improved through the preservation of sounds that give character to a location (“soundmarks” as the
acoustical equivalent of visual landmarks) (Schafer 1993)
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ambiente sonoro, deve ser o de proporcionar aos
seus habitantes locais aprazíveis não só para as
suas actividades diárias de lazer como também de
trabalho e, em particular, de repouso.

pleasant acoustic atmosphere for local inhabitants,
not only in their everyday activities but also during
working hours and, especially, in their leisure time.

No entanto, em Portugal, esta situação tem sido
pouco acautelada, não só devido à ancestralidade
de alguns núcleos habitacionais como também a
graves deficiências em termos de planeamento (ou
mesmo a sua inexistência ao longo de várias
décadas) que permitiram um crescimento
desorganizado das cidades em relação às diversas
actividades, ou seja, em múltiplas situações
coexistem a função habitacional com a comercial,
industrial ou mesmo de lazer.

For the time being, in Portugal, this situation has
been disregarded, in particular, due to the
frequent presence of ancient agglomerations (some
of them built even before the country was born)
and, additionally, to planning deficiencies (or the
lack of urban planning for several decades), which
legitimated an unbalanced development of cities
concerning different activities. For example, in
some cases there is the coexistence of housing,
commercial, industrial and/or leisure activities.

De facto, em muitas ocasiões, as exigências
sonoras legais podem acarretar incompatibilidade
de usos.

In fact, in numerous circumstances, the legal noise
restrictions might stipulate the incompatibility of
uses.

Em termos de ordenamento do território, é
bastante difícil a alteração de aglomerados urbanos
consolidados.

In terms of spatial planning, it is almost
impracticable to change, long-established urban
areas.

Neste contexto, a oportunidade de aplicar esta
multiplicidade de conceitos refere-se a áreas de
expansão urbana, onde se podem tentar criar as
condições sonoras adequadas, tendo em vista um
ambiente saudável para a população.

In this context, the opportunity to apply this
multiplicity of concepts refers to areas of urban
expansion, where there is the opportunity to
create the appropriate acoustic conditions, in view
of a healthy environment for the population.

Considerando a situação actual em Portugal e
admitindo que, em termos de ordenamento do
território, não ocorrerão alterações significativas,
resta saber de que forma se podem compensar ou
melhorar as condições de vida das populações,
principalmente,
das
que
por
opção
ou
inevitabilidade são afectadas pela proximidade
imediata de grandes infra-estruturas de transporte
rodoviário.

So, considering the current situation in Portugal
and assuming that, in terms of territorial
management, significant changes will not happen,
the question in evidence relies on the approach to
follow in order to compensate or improve the living
conditions of the citizens, especially of those that,
by choice or inevitability, are affected by the close
proximity to the major road transportation
infrastructures.

1.2. Objectivos da Investigação

1.2 Research Objectives

O tema adoptado para esta dissertação teve como
objectivo a identificação das diversas formas de
interacção do ruído rodoviário com a organização
espacial do território e das implicações económicas
e sociais que lhe estão associadas.

The theme adopted for this dissertation had as an
objective the identification of the different
interaction schemes between road noise and
spatial planning and, in addition, the related
economic and social repercussions.

Genericamente, considerou-se relevante o estudo
da relação entre os seguintes binómios:

Generally, it was considered important to study the
following relationships:

8.Ruído rodoviário  Externalidades do ruído;

11.Road noise  Noise externalities;

9.Ruído rodoviário  Impostos sobre o património;

12.Road noise  Real estate taxes;
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13.Road

noise
measures.



investment

in

mitigation

Com esta investigação e através da análise das
características de concelhos que se consideraram
representativos da realidade portuguesa procurouse resposta para as seguintes questões:

With this research and through the analysis of the
municipalities characteristics considered to be
representative of the Portuguese situation it was
intended to answer the following questions:

− Será possível estabelecer um critério que possibilite
a determinação das externalidades associadas ao
ruído rodoviário representativas da realidade
portuguesa?

− Will it be possible to establish a criterion for the
computation of road noise externalities, which could
be considered characteristic of the Portuguese
situation?

− Será possível definir uma metodologia de
quantificação das potenciais perdas de receita fiscal
relativas ao património imobiliário devido a efeitos
indirectos do ruído rodoviário?

− Will it be possible to define a methodology for the
quantification of the potential revenue losses
regarding real estate taxation due to indirect
effects of road traffic noise?

− Será exequível a avaliação custo-benefício do
investimento realizado em medidas de minimização
associadas ao ruído rodoviário?

− Will it be feasible to perform a cost-benefit
assessment of the investment made in mitigation
measures for road traffic noise?

− Será possível estimar os “custos” do ruído rodoviário

− Will be possible to estimate the "cost" of road traffic
noise in Portugal?

em Portugal?

No entanto, subsiste uma questão de natureza mais
estratégica que importa salientar:

However, there still remains a question related to
strategic issues that should be noted:

− Será a actual legislação do ruído (RGR 2007)
demasiado optimista e voluntarista nos limites
impostos para o ruído ambiente?

− Is the present legislation on noise (RGR 2007) too
optimistic and pro-active with reference to
environmental noise limits?

Tendo como linha orientadora desta investigação a
pesquisa de soluções para as dúvidas anteriormente
mencionadas, desenvolveu-se o presente trabalho
cuja justificação, estrutura e metodologias se
apresentam nos pontos seguintes.

Having the search for explanations to the questions
mentioned above as a line of action for this study,
the present dissertation was developed, whose
justification, structure and methodologies are
described in the following paragraphs.

1.3. Âmbito da Investigação

1.3 Scope of Research

Conforme mencionado, a qualidade de vida da
população que habita e trabalha em meio urbano,
não só Portuguesa como Europeia e mesmo
mundial, tem evidenciado degradação crescente.

As already mentioned, the quality of life of the
population living and working in urban areas, not
only in Portugal but Europe and even the world,
has been demonstrating increasing degradation.

Existe uma multiplicidade de dimensões (social,
espacial e ambiental) englobadas no conceito de
“qualidade de vida” que, de acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS), pode ser
definida como:

There is a multiplicity of dimensions (social,
environmental and spatial) encompassed in the
concept of "quality of life" which, according to the
World Health Organization (who), can be defined as
follows:

“…a percepção do indivíduo da sua posição na vida, no
contexto cultural e no sistema de valores em que se
insere e em relação aos seus objectivos, expectativas,

“… individuals perception of their position in life in the
context of the culture and value systems in which they
live and in relation to their goals, expectations,
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padrões e preocupações.” (WHOQOL Group 1995).

standards and concerns.” (WHOQOL Group 1995)

Esta percepção não é independente das
características pessoais e das características do
meio envolvente podendo ser afectada pela:

This perception is not independent from the
characteristics of the individuals and surrounding
environment and may be affected by:

“… saúde física do indivíduo, estado psicológico, nível de
independência, relações sociais, crenças pessoais e suas
relações com aspectos do meio envolvente em que o
indivíduo está inserido” (WHOQOL Group 1995).

“… person's physical health, psychological state, level of
independence, social relationships, personal beliefs and
their relationship to salient features of their
environment.” (WHOQOL Group 1995)

O presente estudo tem como principal objectivo a
estimativa de custos associados ao ruído
rodoviário, tanto na óptica do receptor (aquele que
sofre os malefícios do ruído, em sentido lato) como
das entidades responsáveis pelas infra-estruturas
rodoviárias emissoras desse mesmo ruído.

This study intends, as a primary objective, to
estimate the costs associated with road noise, both
from the perspective of the receiver (the person
who, in the broadest sense, suffers the negative
effects of noise) and from the entities responsible
for the road infrastructures producing that noise.

Em relação aos custos do ruído na óptica do
receptor salientam-se dois efeitos potenciais de
natureza distinta. Por um lado, os efeitos directos
na saúde e a incomodidade sentida que, além de se
reflectir na saúde do receptor, pode afectar a sua
vida pessoal e profissional de forma negativa; por
outro lado, referem-se os efeitos do ruído em
relação a direitos de propriedade.

Regarding the costs of noise from the receiver’s
perspective two potential effects with distinct
nature are highlighted. On one hand, direct effects
on health and sensed annoyance that, in addition
to health impacts on the receiver, can affect his
personal and professional life in a negative way; on
the other hand, reference is made to the effects of
noise in relation to property rights.

Em relação a este último dano, que até ao
momento não se tem manifestado de forma muito
vinculativa, realça-se o facto de decorrer da
aplicação do actual Regulamento Geral do Ruído
(MAOTDR 2007a) no qual se proíbe a construção de
edifícios com utilização sensível ao ruído sempre
que sejam ultrapassados os limites máximos
admissíveis para a zona de classificação sonora em
que se inserem.

With regard to this last noise damage, which
hitherto has not been enforced forcefully, it is
emphasized that it derives from the ratification of
the present Noise Code (MAOTDR 2007a) which
prohibits the construction of new buildings with
noise sensitive uses whenever the maximum
permissible noise limits are exceeded for the
referring noise classification zone where they are
located.

Neste contexto, o direito de propriedade, no que
se refere à capacidade de edificar, fica anulado,
frustrando as expectativas dos seus adquirentes e
reduzindo expressivamente o seu valor de
mercado, uma vez que o proprietário é
“impotente” para a resolução de conflitos sonoros
dos quais não seja o agente causador.

In this context, the property rights, considering the
construction potential on available land, are
invalidated, frustrating the property owners’
expectations and drastically reducing the property
market value, since the owner is unable to resolve
noise conflicts for he is not responsible for.

Parte dos efeitos negativos do ruído anteriormente
referenciados podem ser minimizados e, em certas
situações, anulados pela adopção de medidas de
minoração do ruído que, no caso das infraestruturas de transporte rodoviário, usualmente
estão a cargo de entidades públicas nacionais
(Governo, directamente ou através de empresas

Part of these negative effects of noise, previously
referenced, might be minimized and, in certain
situations, nullified through the implementation of
noise mitigation measures whose costs, in the case
of road transportation infrastructures, are usually
charged
to
national
public
authorities
(Government, directly or by concessionaires) or
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concessionárias) ou locais (Municípios ou empresas
municipais).

local authorities (municipalities and municipal
companies).

A metodologia de análise estabelecida possibilitará
a determinação de diversos Custos associados ao
Ruído Rodoviário para as infra-estruturas de
transporte rodoviário.

The research methodology established will enable
the determination of various Costs associated
with Road Traffic Noise for the transportation
infrastructure.

Estes custos terão como objectivo auxiliar, no
Planeamento Nacional, Regional ou Local e a
nível de Estudo de Viabilidade ou Estudo Prévio (na
parte correspondente à definição de corredores), a
selecção da “melhor alternativa”, em termos de
ruído, do leque de soluções apresentadas e
estudadas ou, no caso de uma Avaliação em fase
de Exploração, a aferição dos custos associados à
implantação dessa via naquele local específico,
atendendo às condicionantes a que teve de se
sujeitar e às medidas que foram necessárias
executar para obviar os inconvenientes detectados.

These costs will aim to provide assistance, in
National, Regional or Local Planning and on the
level of Feasibility or Preliminary Studies
(regarding the definition of corridors), in the
selection of the "best alternative", in terms of
noise, from the collection of solutions presented
and studied or, in the case of an Evaluation
during the Operation phase, the assessment of
the costs associated with road construction in that
particular location, given the constraints and the
measures needed to remedy the negative aspects
detected.

Na actualidade, ocorre outro fenómeno que
salienta a importância da presente investigação. O
ruído ambiente tem vindo a adquirir um “estatuto”
de maior importância à medida que são revelados
mais estudos sobre os potenciais malefícios do
ruído, com um crescente agravamento das suas
consequências mais nefastas e, no extremo, a
morte como refere a Federação Europeia para os
Transportes e Ambiente (T&E 2008) fundamentada
no estudo de Boer and Schroten (2007):

At present, another phenomenon also stresses the
importance of this research. Environmental noise is
acquiring a "status" of utmost importance as more
studies reveal the potential harmful effects of
noise. with a continuing worsening of its most
harmful consequences and, in extreme cases, with
citizens deaths, as indicated by the European
Federation for Transport and Environment (T&E
2008) based on the study conducted by Boer and
Schroten (2007):

“E pessoas morrem! Anualmente, cerca de 50.000 pessoas
na UE morrem prematuramente por ataques cardíacos
causados pelo ruído do tráfego. E existem quase 200 mil
casos de doenças cardiovasculares não fatais.”

“And people die! Around 50,000 people in the EU die
prematurely each year from heart attacks caused by
traffic noise. And there are nearly 200,000 cases of nonfatal cardio-vascular disease.”

Acresce o facto de, na actual legislação portuguesa
sobre o ruído, ser imposto o cumprimento dos
limites aí indicados, a elaboração de mapas
municipais de ruído, o zonamento acústico do
território nacional e a elaboração/implementação
de Planos Municipais de Redução de Ruído sempre
que existam zonas de conflito sonoro, sob pena de
se tornarem inviáveis construções futuras em
território sobreexposto.

Moreover, the fact that, in the current Portuguese
legislation on noise, full compliance with the noise
limits specified there is required, the preparation
of municipal noise maps, the noise zoning of the
country and the development and implementation
of the Municipal Noise Reduction Plans is necessary
whenever there are areas of noise conflict,
otherwise new constructions in the overexposed
territory will become unviable.

1.4. Metodologias de Investigação

1.4 Research Methodologies

A presente investigação pretende evidenciar a
forma como o ruído, particularmente o ruído
rodoviário, interage com o ordenamento do

This research plans to highlight the role of noise,
particularly road traffic noise, in the interaction
with spatial planning, national and municipal
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território, a economia nacional e municipal e o
bem-estar da população.

economy and the well-being of the population.

Para salientar as “pontes” de ligação entre as
áreas científicas indicadas foi necessário o recurso
a metodologias de pesquisa com particularidades
específicas para cada situação em avaliação.

To emphasize the "bridges" between the scientific
areas mentioned research methodologies with
particular characteristics were used according to
the specification of each situation in analysis.

Assim, no caso da valoração económica das
externalidades do ruído rodoviário, adoptou-se o
método de previsão considerado no projecto
europeu
HEATCO
(Harmonised
European
Approaches for Transport Costing and Project
Assessment).

Thus, in the case of the economic valuation of road
noise externalities, the calculation method
considered was the technique described in the
European project HEATCO (Harmonised European
Approaches for Transport Costing and Project
Assessment).

As recomendações do projecto HEATCO vão no
sentido de atribuir valor económico aos impactes
ambientais associados às infra-estruturas de
transportes e não à intensidade da emissão sonora.

In the HEATCO project, there is a recommendation
for the economic valuation of environmental
impacts associated with transport infrastructures
and not the evaluation of noise emission intensity.

Como exemplo, a avaliação da emissão sonora
rodoviária só é importante na medida em que
afecta a população mais próxima e não pela sua
intensidade.

For example, the assessment of road noise emission
is only relevant because of the consequences for
the population nearby and not because of its
loudness.

Neste contexto, é proposto um factor de custo de
exposição sonora, por tipo de infra-estrutura de
transporte e por pessoa exposta, segundo o nível
de exposição sonora a que cada cidadão está
exposto. Este factor de custo tem como referência
o ano de 2002 e foi recalculado para os diversos
países da União Europeia através da teoria da

In this context, a cost factor for noise exposure is
proposed, by type of transportation infrastructure
and exposed person, according to the level of noise
exposure to which each citizen is exposed. This
cost factor has 2002 as a reference year and was
recalculated for the European Union countries
through the theory of Purchasing Power Parities

6

7

Paridade do Poder de Compra (PPCs) .

(PPPs) .

Com a avaliação económica das externalidades do
ruído rodoviário, deve ser indicada a percentagem
de
população
extremamente
incomodada,
determinada a partir das curvas dose-resposta
emanadas pela Comissão Europeia, considerando
80% de população adulta (EC 2002).

Together with the economic evaluation of road
noise externalities, the percentage of highly
annoyed persons should be indicated, determined
from exposure-response functions recommended by
the European Commission, assuming 80% of adult
population (EC 2002).

A quantificação da redução potencial de receita
fiscal relativa à colecta do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) foi efectuada através de uma
nova metodologia desenvolvida de acordo com os
objectivos de avaliação pretendidos e atendendo às
limitações existentes em relação à informação
necessária.

The quantification of the potential reduction on
tax revenue concerning the Municipal Real
Estate Taxation (IMI) was estimated through a
new methodology developed in accordance with
the evaluation objectives and in view of the
present limitations regarding the required
information.

A metodologia desenvolvida faz uso dos conceitos

The formulated methodology makes use of the

6

Paridades do Poder de Compra (PPCs) são indicadores da diferença entre o nível de preços de diversos países, indicando quantas unidades
monetárias custa uma dada quantidade de produtos e serviços em diferentes países (EC 2009). Este conceito será explicado com maior
detalhe no capítulo III.

7

Purchasing Power Parities (PPPs) are indicators of price level differences across countries, indicating how many currency units a given
quantity of goods and services costs in different countries (EC 2009) . This concept will be explained in more detail in chapter III.
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de ordenamento do território e urbanismo que,
associados às indicações dos instrumentos de
gestão territorial (no presente caso, dos Planos
Directores Municipais dos diversos concelhos) e da
informação decorrente da caracterização acústica
do concelho (Mapa de Ruído, Mapa de Classificação
Acústica de Zonas e Mapa de Conflitos Sonoros),
possibilitaram a determinação do potencial de área
de construção situada em zona de conflito sonoro.

concepts of urban planning and urbanism, which
associated with the requirements stated in
territorial management instruments (in this case,
Municipal Directors Plans of the different cities)
and the information resultant from environmental
noise characterization of the municipality (Noise
Map, Acoustic Zoning Map and Noise Conflicts Map),
allowed the computation of the potential area of
construction located in a zone of noise conflict.

Conforme será explicado no capítulo IV, nestas
zonas está proibida a construção de edifícios com
ocupação sensível ao ruído, pelo que as áreas
classificadas como solo urbano e urbanizável ainda
disponíveis para edificação perdem o respectivo
potencial de construção.

As will be explained later in chapter IV, the
construction of new buildings with noise sensitive
occupation is prohibited in these noise conflict
areas and, consequently, areas classified as urban
land and building land still available for building
purposes will lose their building potential.

Esta situação poderá ocasionar a alteração da
classificação desses terrenos, em termos fiscais,
passando de prédio urbano do tipo “terreno para
construção” a prédio urbano do tipo “outros” ao
qual “as entidades competentes vedem qualquer
licença ou autorização de operação de loteamento
ou de construção”.

This situation may lead to a modification in the
classification of those non-built-up lands, regarding
property taxation, from urban property designated
as “land for construction” to urban property
named “other property" to which the competent
authorities "deny any license or permit for land
allotment operations or housing construction".

Com a metodologia anteriormente descrita de
forma simplificada, pretendem-se avaliar as
repercussões da alteração de classificação fiscal,
motivada por ruído ambiente excessivo, que se irão
manifestar na redução do valor patrimonial
tributário, com a correspondente redução do valor
de IMI a pagar pelos seus proprietários e,
consequentemente, uma diminuição na colecta de
IMI angariada pelos municípios.

With the methodology described above, it is
intended in a simplified way to evaluate the impact
of these changes in tax classification on urban
properties, motivated by excessive environmental
noise levels, which will be reflected on the taxable
patrimonial value, with a corresponding reduction
in the IMI value paid by land owners and,
consequently, a decrease in the IMI revenue
collected by the municipalities.

No caso da quantificação do investimento
adicional na infra-estrutura de transporte
rodoviário necessário para fazer face ao excesso
de ruído ambiente ocasionado pela circulação
rodoviária foi realizada uma recolha de dados
ampla que possibilitou a identificação das diversas
medidas de minimização adoptadas em infraestruturas desta natureza.

On the subject of valuation of the additional
investment in road transport infrastructures
needed to tackle the excessive environmental noise
caused by road traffic circulation, an extensive
data collection was carried out that enabled the
identification of a variety of noise mitigation
measures adopted in the Portuguese road transport
infrastructures.

Uma vez que não foi possível obter a data de
implementação das medidas nem o investimento
efectuado por intervenção, optou-se por considerar
o custo unitário por tipo de medida de minoração,
referente ao ano 2008, indicado no Manual para
elaboração de Planos Municipais de Redução de
Ruído (Carvalho and Rocha 2008).

Since it was not possible to collect the information
about either the construction year or the
investment in noise alleviation measures, the unit
cost per type of action, for the year 2008, was
considered as shown in the Manual for the
preparation of Municipal Noise Reduction Plans
(Carvalho and Rocha 2008).

Quanto à estimativa do custo do ruído em
Portugal foi necessária a utilização de diversas

With regard to the estimated cost of noise in
Portugal it was necessary to use a variety of
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técnicas matemáticas coadjuvantes que permitiram
a obtenção de alguma da informação em falta.

mathematical techniques that secured supporting
some of the missing information.

Assim, para avaliação das externalidades do ruído a
nível nacional e estimativa da percentagem de
pessoas exposta ao ruído rodoviário, por classes de
5 dB(A) para os municípios sem essa informação,
recorreu-se à utilização de diversas técnicas.

Thus, for the valuation of road noise externalities
at national level and in order to predict the
percentage of people exposed to road noise, by 5
dB(A) noise classes, for the municipalities with no
data several techniques were used.

Primeiro, a Técnica de Avaliação Cromática para
a redução do número de variáveis consideradas na
estimativa das percentagens em falta;

First, a Chromatic Evaluation Analysis for the
reduction of the number of variables considered for
the estimative of those percentages;

Seguidamente, a Análise em Componentes
Principais para uma segunda redução do número
de variáveis, garantindo o mínimo de perda de
informação e a não alteração do cluster a que
pertencem.

Secondly, the Principal Components Analysis for
a second and final reduction in the number of
variables, in order to guarantee a minimal loss of
information and no changes in the cluster
membership.

Seguiu-se a aplicação da Análise de Clusters para
identificação de possíveis grupos de concelhos
segundo as características urbanas e, em
particular, com a identificação de semelhanças
com os municípios alvo dos casos de estudo.

These estimates were followed by a Cluster
Analysis aiming to identify possible grouping of
municipalities according to urban characteristics
and, in particular, with the identification of
similarities with the case-study municipalities.

Por último, recorreu-se à Regressão Linear
Multivariada que, após a eliminação dos
municípios considerados desenquadrados do grupo
de concelhos para os quais a informação estava
disponível, permitiu a determinação das expressões
numéricas representativas da população exposta ao
ruído em função das variáveis seleccionadas e, por
conseguinte, a quantificação da percentagem de
população exposta ao ruído ambiente, por classes
de 5 dB(A), nos concelhos para os quais não se
dispunha dessa informação.

The following technique used consisted of
multivariate linear regression that, after the
removal of cities considered misadjusted from the
group of municipalities for which the information
was available, enabled the determination of the
mathematical expressions regarding the population
exposed to noise in light of selected variables and,
consequently, the quantification of the percentage
of population exposed to environmental noise, by
classes of 5 dB(A) in municipalities to which this
information did not existing.

Na posse destes dados foi aplicada a metodologia do
projecto HEATCO para atribuição de valor
económico às externalidades do ruído, que teve de
ser ajustada à informação existente e estimada,
nomeadamente, no que se refere ao facto de só
existir a população exposta ao ruído ambiente por
classes de 5 dB(A) e não por decibel e do parâmetro
de avaliação (LAeq) ser diferente do considerado nas
curvas dose-resposta Europeias (Lden).

With these data the methodology of the HEATCO
project was applied for the assignment of economic
value to road noise externalities, which had to be
adjusted to the existing or estimated information,
in particular, with regard to the fact that data on
population exposed to environmental noise is by
classes of 5 dB(A) and not by decibel and the
evaluation parameter (LAeq) differs from the one
considered in European dose-response curves (Lden).

Como parâmetros de calibração foram utilizados os
dois municípios caso de estudo, para os quais se
dispunha da totalidade de informação, tanto no
que diz respeito aos dois indicadores de ruído (Lden
e LAeq) como à informação sobre a exposição
sonora, por decibel e por classes de 5 dB(A).

As calibration parameters, the two case study
municipalities were used for which the complete
information was available, with respect to the two
noise indicators (LAeq and Lden) and to the
information about noise exposure, by decibel, and
by classes of 5 dB(A).
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Em relação à estimativa da perda de receita fiscal,
ao procedimento referido anteriormente foi, de
igual modo, realizado o ajuste necessário para a
qualidade dos dados disponíveis, sendo esse ajuste
descrito em detalhe no capítulo VI.

Concerning the estimate of the tax revenue loss,
to the procedure mentioned previously were, the
necessary adjustments were similarly carried out to
the quality of existing data, whose full explanation
is described in detail in chapter VI.

Relativamente ao procedimento para a estimativa
do investimento adicional na infra-estrutura
adoptou-se método acima mencionado e descrito
no capítulo V para os dois municípios caso de
estudo.

As regards to the estimation method of the
additional investment in the infrastructure the
procedure above-mentioned was adopted and
described in chapter V for the two municipalities’
case study.

A avaliação final do Custo do Ruído em Portugal
teve como pressuposto a análise custo benefício
relativa à introdução de medidas de minoração do
ruído rodoviário motivada não só por razões de
saúde pública mas também do cumprimento dos
limites legais de ruído ambiente citados no
Regulamento Geral do Ruído (RGR 2007).

The final evaluation of the Cost of Noise in
Portugal had as a prerequisite a cost/benefit
analysis related to the introduction of road noise
mitigation measures motivated not only by public
health reasons but also for compliance with legal
environmental noise limits in the Portuguese Noise
Code (RGR 2007).

Com a análise custo-benefício pretendeu-se avaliar
as vantagens sociais e económicas decorrentes do
acréscimo de investimento na infra-estrutura de
transporte para eliminação ou redução das
situações de incumprimentos do RGR.

With this cost-benefit analysis it was intended to
evaluate the social and economic benefits arising
from the increased investment in the transport
infrastructure for elimination or reduction of noncompliances situations regarding RGR.

Para tal, as metodologias descritas nos parágrafos
anteriores foram aplicadas à situação inicial de
não intervenção na infra-estrutura e à situação
final de efectivação dessas medidas de minoração
do ruído, após o que se calculou o benefício
correspondente
a
esse
investimento
por
comparação com o decréscimo de externalidades
e perda de receita fiscal associadas ao excesso de
ruído rodoviário.

To this end, the methodologies described in the
preceding paragraphs were applied to the initial
situation of non-intervention in the infrastructure
and the final implementation of these noise
mitigation measures and, then, the benefits
corresponding to this investment were calculated
by comparison with the decrease of externalities
and tax revenue loss related to excessive road
noise.

Para efeitos de unificação de custos e uma vez que
as externalidades do ruído foram calculadas pela
metodologia HEATCO, expressa em Poder de

For the purpose of costs standardization and since
noise externalities were calculated through
HEATCO methodology, expressed in Purchasing

8

Compra Padrão (PCP) , a quantificação global da
perda de receita fiscal e do acréscimo de custo da
infra-estrutura foram convertidas para as mesmas
unidades monetárias artificial, o que resultou numa
análise de custos do ruído rodoviário expressa em
unidades monetárias comparáveis a nível europeu.

9

Power Standards (PPS) , the global quantification
of tax revenue loss and increased infrastructure
cost were converted to the same artificial currency
through Purchasing Power Parity Theory, which
resulted in a road traffic noise cost analysis
expressed in monetary units comparable at
European level.

8

PCP – Poder de Compra Padrão, unidade monetária comum artificial de referência utilizada na União Europeia para expressar o volume dos
agregados económicos, para efeitos das comparações espaciais, de modo a eliminar as diferenças no nível dos preços entre países (CIES-ISCTE
2008).
9

PPS - Purchasing Power Standard, common artificial monetary unit in the European Union to express the volume of economic aggregates,
for the purposes of spatial comparisons, in order to eliminate differences in the level of prices between countries (CIES-ISCTE 2008).

Cecília Rocha
Pag. 12

O Custo do Ruído no Planeamento das Infra-estruturas
Infra
de Transporte Rodoviário

Noise Cost Evaluation on Road Planning

1.5. Estrutura da Dissertação

1.5 Dissertation Structure

A presente dissertação desenvolveu-se
desenvolveu
segundo
uma lógica de “assuntos”,
”, ou seja, consoante o
tema em análise.

The present dissertation was developed according
to an approach based on “subject
subject topics”,
topic
which
means, consistent with the theme under concern.

Assim, para cada questão principal da investigação
foi criado um capítulo no qual se procuram abordar
todas as suas facetas, acabando por constituir
como que fascículos conducentes à reunião e
integração final dos assuntos estudados.

Thus, a chapter was created for each major
research question in which it was intended to
address all its facets and, eventually, establish
itself as the fascicles leading to the final assembly
asse
and integration of the areas under discussion.

Esta integração final das três principais temáticas
desta tese, a saber, Ordenamento do Território e
Valoração Económica de Externalidades com o
Ruído como elemento de interligação, constitui o
culminar deste processo, com o qual se pretende
estimar o custo do ruído decorrente dos principais
eixos rodoviários, independentemente da sua
existência actual ou construção futura.

This final integration of the three main themes of
this thesis, namely, Spatial Planning and Valuation
of Externalities with Noise as the connection
agent,, is the culmination of this process, with
which it is planned to estimat
stimate the cost of noise
arising from the major road infrastructures,
regardless of their present existence or future
construction.

Ruído Rodoviário
Road Traffic Noise

Ordenamento do
Território
Spatial Planning

Impostos sobre o
Património
Real Estate Taxes

Valoração Económica de
Externalidades
Valuation of
Externalities

Externalidades do Ruído
Noise Externalities

Infra-estrutura
Rodoviária
Road Infrastructure

Medidas de Minimização
Mitigation Measures

Figura 1.1 – Esquema da estrutura da dissertação
Figure 1.1 – Dissertation structure layout

Este trabalho versa sobre a realidade actual, em
termos de ocupação do território, mas pretende
constituir-se
se como um instrumento de previsão

This research discusses the current situation in
terms of occupation of territory, but also wants to
establish itself as an important forecasting tool for
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importante na Análise Custo-Benefício de infraestruturas futuras na componente da avaliação
ambiental e, em particular, do ruído ambiente em
relação aos seus efeitos directos e potenciais e ao
investimento de mitigação necessário.

Cost-Benefit Analysis of future infrastructures, in
the environmental assessment module and, in
particular, on environmental noise regarding its
direct and potential effects and the required
investment on mitigation measures.

Tendo em atenção o anteriormente exposto, a
presente dissertação foi repartida em sete
capítulos cuja articulação se passa a expor.

In view of the arguments listed above, this thesis
was divided into seven chapters whose articulation
is exposed hereafter.

Existe um corpo principal de três capítulos, cada
um dos quais dedicado a uma dos três temas
fundamentais da tese:

There is a principal core of three chapters, each
one dedicated to one of three key themes of this
thesis:

• Capítulo III relativo a externalidades associadas
ao ruído rodoviário (relação entre valoração
económica de externalidades e ruído);

• Chapter III on the externalities associated with
road traffic noise (relating valuation of
externalities and noise);

• Capítulo IV que menciona a temática dos
impostos sobre o património imobiliário e a sua
potencial relação com o ruído rodoviário
(incorporação da componente do ruído em
domínios do ordenamento do território);

• Chapter IV that mentions the issue of real
estate taxation and its potential relationship
with road traffic noise (introduction of noise
restrictions in spatial planning sphere of
influence);

• Capítulo V onde se aborda o sobrecusto das
infra-estruturas rodoviárias decorrente do
investimento necessário para construção e
manutenção das medidas de minimização
(novamente a integração do ruído e
ordenamento do território à qual se associa a
economia dos transportes).

• Chapter V which covers the additional cost of
road
infrastructures
derived
from
the
investment required for the construction and
maintenance of noise minimization measures
(again, the integration of noise and land
management with the association of transport
economics matters).

Estes três capítulos são complementados com dois
capítulos:

These three chapters are complemented with two
chapters:

• Capítulo I (o presente capítulo) onde se explica
a abordagem metodológica de integração dos
temas em análise

• Chapter I (this chapter) explaining the
methodological approach on the integration of
the subjects in analysis

• Capitulo II no qual se faz a introdução à
temática de investigação e enquadramento dos
três domínios científicos estudados;

• Chapter II where is introduced the theme of
this dissertation and the framework of the
three fields of research studied;

A seguir ao corpo fundamental da tese, foi
introduzido o Capítulo VI dedicado à análise
integrada dos três domínios científicos envolvidos
mas, agora, numa lógica de previsão e projecção
dos valores obtidos nos três capítulos anteriores,
estendendo-os a todo o território continental
nacional.

After the principal nucleus of this thesis, was
initiated Chapter VI dedicated to the integrated
analysis of the three scientific matters involved
but, now, from the point of view of prediction and
projection of the values obtained from the three
previous chapters, extending them to all the
Portuguese continental territory.

Neste capítulo é descrita a informação utilizada,
as metodologias de extrapolação consideradas e
os
pressupostos
de
previsão
adoptados,

In this chapter the information used, the
extrapolation methodologies and the adopted
forecast assumptions are described, concluding
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concluindo-se com a estimativa do “custo do
ruído” ou “custo do excesso de ruído” para o
território nacional.

with an estimate of the “cost of noise” or the
“cost of excessive noise” regarding all
municipalities in Portugal.

A finalizar, é apresentado o Capítulo VII onde se
referem as principais conclusões desta investigação
e os desafios futuros que se perspectivam, em
consonância com desenvolvimentos decorrentes da
dissertação ora apresentada.

The final part presented, is Chapter VII, which
mentions the main conclusions of this research and
anticipates future challenges, in line with the
developments arising from the work presented in
this thesis.
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I
de Transporte Rodoviário

Noise Cost Evaluation on Road Planning

2. ENQUADRAMENTO DO TEMA

2 THEME FRAMEWORK

2.1. Antecedentes Históricos

2.1 Historical Background

Desde a antiguidade que é atribuída grande
importância ao ambiente sonoro onde o Homem se
enquadra. Aliás,, existem alguns escritos oriundos
oriundo
da Mesopotâmia (1600 a.C.)) onde se menciona que
o seu deus Enlil se mostrou muito desagradado com
o ruído da população,
ão, tendo enviado os seus filhos
para abater as figueiras da Babilónia e lançado
chuvas diluvianas.

Since ancient times, great importance has been
placed on the acoustic environment where man
lives. For example,, there are some writings
originating in Mesopotamia
opotamia (1600 BC) where they
mention that their god Enlil was very displeased
with the noise of the population, sent his children
to wipe out the fig trees of Babylon, and released
strong cloudbursts.

Encontraram-se
se ainda neste período, inscrições em
argila, onde se enunciavam as punições a aplicar
aos causadores de ruído (Geysen 1993).
1993)

Also found in this period were inscriptions on clay
tablets, stating the punishments to apply to
noisemakers (Geysen 1993).

Também na Grécia Antiga (pelo século VI a.C.),
devido ao seu elevado interesse cultural por Música
e Matemática, se podem descobrir escritos sobre a
designada “Harmonia
Harmonia das Esferas”,
Esferas
atribuída a
Pitágoras. A posteriori,, foi considerada por filósofos
clássicos e medievais como a mais perfeita e
harmoniosa música, inaudível na Terra, e produzida
pelo movimento das estrelas e planetas.

Also in ancient Greece (by the sixth century BC),
BC
because of its high cultural interest in Music and
Mathematics, one can find writings about the soso
called "The
The Harmony of the Spheres",
Spheres attributed to
Pythagoras. This was later considered by classical
and medieval philosophers as the most perfect and
harmonious
rmonious music, inaudible on the Earth, and
produced by the movement of stars and planets.

Foi Pitágoras que definiu a Escala de Harmonias e o
conceito de oitava, correspondente a uma relação
única entre dois sons puros, segundo a qual os seus
modos de vibração
ibração equivalem exactamente a uma
relação de 1:2.

Pythagoras was the primary definer of the
Harmonies Scale and the concept of the octave,
corresponding to a single relationship between two
pure sounds, whose vibration modes precisely
equals a ratio of 1:2.

Podem-se
se ainda encontrar escritos da Roma Antiga
do poeta romano Horatius (65 – 8 a.C.)
a
onde este
reclama do ruído de tráfego provocado pelos
cavalos e respectivas carruagens ao circular pelos
pavimentos empedrados.

One can also find writings of ancient
a
Rome by the
Roman poet Horatius (65 – 8 BC) where he
complains about road traffic noise caused by the
horses and their coaches when moving on uneven
stone pavements.

Figura 2.1 - Rua em Pompeia com trilhos dos rodados das carruagens (Ruiter 2004)
Figure 2.1 - Pompeian street with deep carriages marks (Ruiter 2004)
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Pode-se situar nesta altura o primeiro exemplo de
uma disposição legislativa relativa ao ruído. Em 44
a.C., Júlio César no “Senatus Consultum” (Schafer
1994) estabelece:

The first example of a statutory provision relating
to noise dates from 44 BC, where Julius Caesar in
"Senatus consultum" (Schafer 1994) defines:

“… Daqui em diante, a nenhum veículo com rodas,
ou algo da mesma natureza, será permitido
circular, desde o anoitecer ao amanhecer, dentro
do recinto da cidade e aquele que tenha entrado
na cidade durante a noite, deverá aí permanecer
estacionado e vazio até à hora apontada.”

“Henceforward, no wheeled vehicles whatsoever
will be allowed within the precincts of the city,
from sunrise until the hour before dusk … Those
which shall have entered during the night, and
are still within the city at dawn, must halt and
stand empty until the appointed hour.”

Ainda nesta época, Nero (31 – 68 d.C.) publicou
alguns decretos proibindo a circulação de
carruagens na cidade de Roma durante a noite,
devido ao mesmo tipo de ruído (cascos e rodas
numa superfície pedrada irregular).

Also in this era, Nero (31 - 68 AD) issued some
ordinances prohibiting the movement of carriages
in the city of Rome during the night, due to the
same type of noise (hooves and wheels on uneven
stone surfaces).

Foram ainda publicadas outras leis sobre o ruído,
nomeadamente, durante o reinado da Rainha Isabel
I (final do século XVI), onde se proibia aos maridos
bater nas suas mulheres após as 22:00 horas, de
forma a não perturbar o descanso nocturno dos
vizinhos com os seus gritos.

Other laws about noise were also published,
especially during the reign of Queen Elizabeth I
(late sixteenth century), which forbade husbands
to beat their wives after 22:00 hours, to not
disturb the night repose of the neighbours with
their wives cries.

Mas, o verdadeiro início da Ciência do Som
remonta ao final do século XVI, quando Galileu
estudou cientificamente o fenómeno do som e
enunciou algumas das suas regras fundamentais:

But, the real beginning of the Science of Sound
dates back to the end of the sixteenth century,
when
Galileo
scientifically
studied
sound
phenomenon and outlined some basic rules:

− a relação entre som puro e frequência;

− the relationship between pure tone and frequency;

− as leis da harmonia musical;

− the musical harmony laws;

− a relação entre a frequência de um som produzido

− the relationship between the frequency of a sound

por um instrumento de corda e o comprimento, peso
e tensão da respectiva corda.

produced by a stringed instrument and the length,
weight and tension of the string.

Posteriormente, no início do século XVII, Mersenne
determinou a velocidade aproximada do som no ar
(1 380 pés/s), através de medidas experimentais,
utilizando como referência temporal as suas
batidas cardíacas para contabilização do período
de tempo decorrido entre a detonação de um
revolver e a chegada do som da correspondente
explosão (Calixto and Rodrigues 2004).

Then in the early seventeenth century, Mersenne
determined the approximate speed of sound in the
air (1.380 feet/s), through experimental measures,
using his heart beat as a reference time for the
determination of the elapsed time between the
detonation of a revolver and the sound perception
of the corresponding explosion (Calixto and
Rodrigues 2004).

Mersenne foi responsável pela primeira publicação
sobre vibrações de cordas (“Harmomcorum Liber”,
Paris, 1636), melhorando o trabalho de Galileu
com medições mais precisas da frequência de
vibração de cordas longas às quais se seguiu a
determinação da frequência de vibração de corda
mais curtas associadas a notas musicais.

Mersenne was also responsible for the first
publication on string vibration (“Harmomcorum
Liber”, Paris, 1636), improving the work of Galileo
with more accurate measurements on the vibration
frequency of long strings followed by the
determination of the vibration frequency of a short
string referring to a musical note.
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Mersenne estabeleceu "a ligação entre intervalos
musicais e as respectivas relações de frequência" e
demonstrou a relação entre "o comprimento de
uma corda com o seu modo de vibração e fez a
primeira determinação da frequência de vibração
de uma dada nota musical " (Rayleigh and Lindsay
1896).

Mersenne established “the connection between
musical intervals and definite ratios of frequency”
and demonstrated the relationship between “the
length of a string with the period of its vibration
and made the first determination of the actual
rate of vibration of a known musical note”
(Rayleigh and Lindsay 1896).

Foi ainda durante o século XVII que Boyle descobriu
a influência do meio de propagação (gasoso,
líquido ou sólido) na transmissão do som e,
seguidamente, Newton estudou matematicamente
esse processo de propagação, evidenciando a sua
dependência das propriedades físicas do meio de
propagação como a sua elasticidade e densidade, o
que permitiu calcular (recorrendo a considerações
teóricas) a velocidade do som no ar.

It was also during the seventeenth century that
Boyle discovered the influence of the propagation
medium (gaseous, liquid or solid) on sound
transmission and, subsequently, Newton studied
this propagation process mathematically, showing
its dependence on the physical properties of the
propagation medium such as elasticity and density,
which allowed the calculation (using theoretical
considerations) of the speed of sound in dry air.

No século XVIII, Fourier descobriu a análise
harmónica o que possibilitou ao físico alemão Ohm
a sua aplicação à Acústica e, consequentemente, a
conclusão da teoria matemática subjacente à
propagação do som.

In the eighteenth century, Fourier discovered
harmonic analysis, which allowed the German
physicist Ohm to apply this to acoustics, and, thus,
completed the mathematical theory underlying the
sound propagation.

O século XIX foi um período experimental por
excelência. Sturn (1826) determinou a velocidade
de propagação do som na água e outros cientistas
determinaram,
com
bastante
precisão,
a
velocidade do som no ar para diversas frequências.
Salienta-se a publicação do livro de Lord Rayleigh
“The theory of Sound” (Rayleigh and Lindsay 1896)
onde se sistematizam as bases científicas da
Acústica. Ainda neste século, surgiram alguns
inventos que auxiliaram um melhor conhecimento
do fenómeno da propagação do som: o telefone, o
microfone e o fonógrafo (gramofone).

The nineteenth century was a trial period par
excellence. Sturn (1826) determined the speed of
sound in water and other scientists accurately
determined the speed of sound in air for different
frequencies. It is important to emphasize the
publication of the book of Lord Rayleigh "The
theory of Sound" (Rayleigh and Lindsay 1896) which
standardized the scientific basis of Acoustics. In
this century, some inventions emerged that gave a
better understanding of sound propagation
phenomenon: the telephone, the microphone and
the phonograph (gramophone).

No século XX, os equipamentos entretanto
idealizados possibilitaram a medição e tratamento
do som de uma forma muito mais precisa,
permitindo o início da quantificação do nível de
ruído ambiente, da avaliação da incomodidade das
pessoas que estavam sujeitas a diferentes níveis
sonoros e a definição de políticas de planeamento
que, da melhor forma possível, permitissem um
desenvolvimento integrado sem danos de maior na
população.

In the twentieth century, innovative equipment has
made it possible to measure and treat sound in a
much more accurate way. This resulted in the
beginning of the quantification of environmental
noise levels, annoyance assessment of people
exposed to diverse noise levels and the
development of territorial management policies
that, in the best possible way, would allow
integrated urban development without major
damage to the population.

Contudo, apesar de todas as conquistas
mencionadas nos parágrafos anteriores, esse
objectivo nem sempre foi atingido. Existiram
múltiplas situações, algumas das quais se
agravaram ao longo do tempo, em que as

However, despite all of the achievements
described in the previous paragraphs, this goal has
not always been achieved. There have been
several situations, some of which worsened over
time, where the needs of technological and
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necessidades de desenvolvimento tecnológico e
económico falaram mais alto, conduzindo às mais
variadas reclamações da população que viram a sua
qualidade de vida cada vez mais diminuída.

economic development prevailed, leading to a
variety of complaints from the population who
have seen their quality of life progressively
decline.

Atentando ao tema proposto “O Custo do Ruído no
Planeamento das Infra-estruturas de Transporte
Rodoviário”, concluiu-se que não seria possível
limitar a pesquisa unicamente ao domínio da
acústica (ciência que analisa a produção, o
controlo, a transmissão, a recepção e os efeitos do
som no fenómeno da audição), uma vez que não
engloba a quantificação económica do ruído
(prejuízos não ressarcidos ao receptor e o
investimento de entidades privadas e públicas em
medidas de minimização), nem a definição de
políticas e estratégias de ordenamento do
território, principalmente no que diz respeito à
organização espacial de usos e actividades.

Considering the planned subject "Noise Cost
Evaluation on Road Planning", it was concluded
that it would not be possible to limit research
solely to the area of knowledge of acoustics (that
is the interdisciplinary science concerning the study
of the production, control, transmission, reception
and the effects of sound on hearing phenomenon),
as it does not involve the economic valuation of
noise (uncompensated losses of the citizens and
the private and public investment in noise
mitigation measures) or the definition of spatial
planning policies and strategies, especially with
reference to the spatial distribution of uses and
activities.

Assim, procurou-se analisar a evolução e estado da
arte nos três domínios de intervenção que se
congregam para a prossecução desta dissertação.

Therefore, an attempt has been made to analyze
the evolution and state-of-the-art in these three
areas of knowledge.

2.2. Ruído Ambiente

2.2 Environmental Noise

Após o grande desenvolvimento da acústica,
durante o século XIX, o estudo do ruído permitiu a
identificação dos seus efeitos nefastos na saúde
humana, dos quais se salientam:

After the great developments in acoustics during
the nineteenth century, the study of noise made
possible the identification of its adverse effects on
human health, including:

− Perturbação de actividades (comunicação, trabalho
e concentração, descanso)

− Activity disruption (communication,
concentration, leisure)

− Perturbações
em
geral
(stress;
problemas
psiquiátricos; outros problemas psicossomáticos)

− General disorders (stress, psychiatric problems, other
psychosomatic problems)

que propiciaram maiores manifestações de
desagrado e mesmo de incomodidade dos cidadãos
perante elevados níveis sonoros.

which increased expressions of dissatisfaction and
even annoyance regarding the noise levels
experienced by the population.

Em 1930, realizou-se o primeiro inquérito social
referente ao ruído ambiente (Fletcher, Beyer and
Duel 1930), na cidade de Nova Iorque. Nessa
altura, como o país estava mergulhado na Grande
Depressão, não se registou interesse por problemas
relativos a ruído. Só na década de 1950, surgiu a
primeira legislação sobre o ruído, neste caso, para
o transporte aéreo.

In 1930, the first social survey on environmental
noise (Fletcher, Beyer and Duel 1930) was
undertaken in New York. At that time, the United
States was experiencing the Great Depression and
there was no particular interest in noise related
problems. Only in 1950 was the first piece of
legislation on noise approved, in this case, for air
transportation.

Ainda nos Estados Unidos da América e na década
seguinte, foi aprovada a legislação relativa ao
transporte
rodoviário
(1969)
National
Environmental Policy Act (U.S. Senate 1969) onde

Still, in the United States of America and in the
following
decade,
legislation
for
road
transportation (1969) was issued, this being the
National Environmental Policy Act (U.S. Senate
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se
mencionavam
limitações
aos
impactes
ambientais resultantes das Obras Públicas, nos
quais se incluía o ruído. Seguiu-se, em 1972, a
aprovação do Policy and Procedure Memorandum
(PPM) 90-2 no qual se regulava o ruído rodoviário e
se impunham condições específicas para a
implementação de medidas de minimização.

1969) that mentioned restrictions for the
environmental impacts derived from Public Works,
in which noise was included. Then, in 1972, the
Policy and Procedure Memorandum (PPM) 90-2 was
approved which regulated road traffic noise and
required specific conditions for the implementation
of mitigation measures.

Em relação à Europa e não considerando as
limitações a título individual para determinados
tipos de ruído, os países pioneiros na aprovação de
legislação sobre o ruído foram o Reino Unido
(Ministry of Transport 1930), Irlanda (Oireachtas
1935), Luxemburgo (G.D.L. 1939) e Alemanha (Senat
1953), cuja legislação com considerações sobre o
ruído foi desenvolvida a partir da década de 1930.

With reference to Europe and not considering
individual limitations concerning certain types of
noise, the pioneer countries in the approval of
legislation on noise were the United Kingdom
(Ministry of Transport 1930), Ireland (Oireachtas
1935), Luxembourg (G.D.L. 1939) and Germany
(Senat 1953)where legislation with considerations
about noise was first developed from the 1930s.

Com o desenvolvimento da Acústica, em particular,
no que concerne aos impactes sociais do ruído, em
1961 foi efectuado um inquérito social de larga
dimensão no Reino Unido onde se tentou
correlacionar o factor “pessoa” com as estimativas
de exposição ao ruído, a propósito do Aeroporto de
Heathrow, em Londres (McKennell 1963).

With the development of acoustics, especially with
regards to the social impacts of noise, a large scale
social survey was conducted in 1961 in the United
Kingdom, where an attempt was made to correlate
the factor "person" with the estimates on noise
exposure from London Heathrow Airport (McKennell
1963).

Em 1970 foi aprovada a primeira regulamentação
europeia harmonizada sobre a emissão sonora de
veículos motorizados com a Directiva do Concelho
Europeu 70/157/CEE (CEC 1970). Actualmente, a
maioria dos países europeus têm legislação sobre o
ruído, não só no que respeita ao nível sonoro de
ruído ambiente, como às actividades permitidas.

In 1970, the first European harmonized
requirements on noise emissions from motor
vehicles were approved with the European Council
Directive 70/157/EEC (CEC 1970). Currently, the
majority of the European countries have legislation
on noise, not only with regard to the environmental
noise levels, but also on the allowable activities.

Ao nível do ordenamento do território, obviamente
relacionado com a provável incomodidade sonora
em que a população poderá incorrer, foram
delimitadas diversas zonas ruidosas, bem como o
tipo de ocupação compatível com o nível sonoro
existente.

Concerning spatial planning, which is clearly
related to the potential noise annoyance that
populations might be exposed to, several zones
with different environmental noise levels were
defined, as well as the type of land uses
compatible with those noise levels.

Essas limitações à implantação de novos edifícios
procuravam evitar potenciais situações de conflito
sonoro entre os novos ocupantes dessas zonas e os
existentes.

Those limitations on the construction of new
buildings attempted to avoid potential noise
conflicts between the new occupants and the
existing ones.

A incomodidade sofrida pela população mais
próxima de uma dada fonte sonora tem vindo a
sofrer ajustamentos ao longo do tempo.

The annoyance experienced by the population
located in the proximity of a given noise source has
endured adjustments over time.

No entanto, uma das formas de análise mais
utilizada foi a definida por Schultz, em 1978, a
partir do primeiro trabalho de investigação sobre a
reacção da população ao ruído das infra-estruturas
de transporte (Schultz 1978). Esse estudo

However, one of the most common evaluation
methods was defined by Schultz in 1978 from his
first research survey on the public reaction to noise
emitted by transportation infrastructures (Schultz
1978). That study, undertaken between 1976 and
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elaborado entre 1976 e 1978 para o U.S.
Department of Housing and Urban Development,
resultou na análise de 11 conjuntos de inquéritos e
na determinação de uma curva de aproximação
(polinómio de terceiro grau), não associada a
métodos de regressão mas antes à percepção visual
da distribuição desses dados, definindo a Curva de
Schultz expressa por (Fidell 2003):

1978 for the U.S. Department of Housing and Urban
Development, has resulted in the analysis of 11
clustering surveys and in the determination of an
approximation curve (third-order polynomial
function) that it not associated with regression
analysis but instead to the visual perception of the
distribution of such data. This is defined as
Schultz’s Curve expressed by (Fidell 2003):

% extremamente incomodada =

0.8533  − 0.0401 

+ 0.00047 



= % highly annoyed

Conforme menciona Fidell (2003), Schultz teve
consciência da natureza preliminar do seu estudo,
uma vez que este não contemplava a variação da
reacção da população ao ruído.

As mentioned by Fidell (2003), Schultz was aware
of the preliminary nature of his study, given that it
did not include changes in citizen’s reaction to
noise.

Considerava exclusivamente uma partição entre
pessoas muito afectadas e todas as outras pessoas,
não explicando a razão pela qual diferentes
comunidades sujeitas ao mesmo nível de exposição
sonora apresentam percentagens diferentes de
pessoas extremamente incomodadas, ou seja,
considerava um incómodo semelhante para todos,
sem atender ao estímulo sonoro nem às
características do receptor.

It only considered two groups, that is highly
annoyed people and all other people and did not
provide any explanations about the reasons why
different communities experiencing the same noise
exposure level showed different percentages of
highly annoyed people; that is to say, it considered
that noise annoyance was similar for all citizens,
regardless of the noise source or the characteristics
of the receiver.

No entanto, o grau de incerteza é claramente mais
reduzido se este procedimento for adoptado para
determinação da incomodidade sonora na mesma
comunidade.

However, the degree of uncertainty is undoubtedly
lower if this procedure is adopted for determining
the level of noise annoyance within the same
community.

Na pesquisa das principais fontes de ruído
causadoras de incómodo foram identificadas, em
primeiro plano, as infra-estruturas de transporte.

Looking for the major sources of noise generating
annoyance, the transportation infrastructures were
identified as the being highly significant.

Apesar disso, o ruído industrial, obras de
construção civil ou ruído de vizinhança também
podem constituir um problema.

Nevertheless, industrial noise, the noise from
construction works or neighbourhood noise can also
be a problem.

No entanto, conforme expõe Suter (1991), a
incomodidade sonora não está exclusivamente
associada ao nível de exposição, existem outras
variáveis como o ruído de fundo, o período do dia,
a localização, o estatuto socioeconómico e, acima
de tudo, a atitude da pessoa exposta.

However as Suter (1991) observes, noise annoyance
is not exclusively associated with the noise
exposure level; there are other variables such as
the background noise, time of day, location, socioeconomic status and, above all, the attitude of
exposed person

Em 1994 e a propósito da futura Política de Ruído
da Comunidade Europeia (Lambert and Vallet
1994), foi efectuado um estudo sobre a
incomodidade sonora na Europa.

In 1994, and with regard to future noise policy for
the European Community (Lambert and Vallet
1994), a study on noise annoyance in Europe was
carried out.

Concluiu-se que, em período diurno, cerca de 77

It was found that, in the daytime period, around 77
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milhões de pessoas estavam expostas a níveis
sonoros superiores a 65 dB(A) provenientes de
infra-estruturas de transporte e perto de 170
milhões de pessoas viviam em zonas com um nível
de LAeq entre 55 dB e 65 dB, respectivamente, 22%
e 49% da população europeia.

million people were exposed to noise levels above
65 dB(A) due to noise emitted from transportation
infrastructures and about 170 million people lived
in areas with an LAeq level between 55 dB and 65
dB, corresponding to, 22% and 49% of the European
population respectively.

No período nocturno, estimava-se que cerca de 100
milhões de pessoas (30%) estavam sujeitas a um
LAeq superior a 55 dB. No Quadro 2.1 e Figura 2.2
apresentam-se esses resultados.

In the nighttime period, it was estimated that
approximately 100 million of people (30%) were
exposed to a LAeq level higher than 55 dB. Table 2.1
and Figure 2.2 show those results.

Quadro 2.1 – Exposição da população da União Europeia ao ruído das infra-estruturas de transporte (Lambert and Vallet 1994)
Table 2.1 – Population exposed to transportation noise in the European Union (Lambert and Vallet 1994)

Exposição ao ruído (LAeq diurno)

População (%)

Pessoas expostas (n.º)

Noise exposure (LAeq day)

Population (%)

Exposed persons (no.)

< 55

28,9

99 808 000

55 – 60

26,9

93 067 000

60 – 65

21,9

75 884 000

65 – 70

14,7

50 751 000

70 – 75

6,2

21 296 000

>75

1,4

4 909 000

Total

100

345 715 000

População (x 106)
Population (x 106)

Período diurno
Daytime period
Período nocturno
Nighttime period

Figura 2.2 - Distribuição acumulada da população da UE exposta ao ruído de infra-estruturas de transporte (Lambert and Vallet 1994)
Figure 2.2 - Accumulated distribution of EU population exposed to transportation noise (Lambert and Vallet 1994)

Entre 1994 e 1996 procedeu-se, em Portugal, à
primeira avaliação sistemática da exposição da
população ao ruído por iniciativa da então
designada Direcção Geral do Ambiente (DGA, et al.
1999),

In Portugal, the first systematic assessment of the
population exposure to noise was conducted
between 1994 and 1996 at the initiative of the,
then called, General Directorate of the
Environment (DGA, et al. 1999),

“a partir da organização e selecção dos dados
existentes, complementados por um programa de
campanhas experimentais em zonas e situações onde
se verificavam lacunas de informação.”

"From the organization and selection of existing
data, supplemented by a program of experimental
campaigns in areas and situations where there was
missing information."

Como limite inferior de incomodidade considerou-

As cut-off limit for noise annoyance, the 50 dB LAeq
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se o valor recomendado pela OMS (Organização
Mundial de Saúde) de 50 dB, para o LAeq em período
diurno (07:00-20:00), juntamente com um nível de
acção de 65 dB, para o LAeq, no mesmo período
(WHO 1980) (WHO 1995).

value indicated by the WHO (World Health
Organization) for the daytime period (07:00–20:00)
was considered, together with a value of 65 dB LAeq
for the same period as an action level (WHO 1980)
(WHO 1995).

Da recolha de dados efectuada pela DGA, faz parte
um estudo realizado em 1989, onde 600 pessoas de
localidades com mais de 50 000 habitantes
revelaram que a principal causa de incomodidade
se devia ao tráfego rodoviário.

From the data collection carried out by DGA, a
study conducted in 1989 was identified, where 600
people from cities with more than 50 000
inhabitants revealed that road traffic was the main
cause of annoyance.

Desde essa altura e até 1995, a DGA procedeu a
uma ampla campanha de medições distribuídas por
Portugal, em zonas rurais, zonas de periferia
urbana, centros urbanos e em locais próximos de
grandes infra-estruturas de transportes, assinalados
na Figura 2.3 (DGA, et al. 1999).

From 1990 to 1995, DGA undertook a wide
campaign of environmental noise measurements
throughout Portugal, in rural areas, peripheral
urban areas, urban centres and in places close to
major transport infrastructures, as identified in
Figure 2.3 (DGA, et al. 1999).

Figura 2.3 - Distribuição das medições de ruído ambiente entre 1990 e 1995 (DGA, et al. 1999)
Figure 2.3 - Environmental noise measurements between 1990-1995 (DGA, et al. 1999)

Os resultados obtidos nesse estudo da DGA atestam
que a situação Portuguesa era semelhante à da
maior parte dos países da União Europeia. Cerca de
19% da população residia em zonas cujo nível
sonoro de ruído ambiente, em período diurno, era
superior a 65 dB(A) na imediação das infraestruturas rodoviárias.
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The results of that DGA study demonstrated that
the situation in Portugal was similar to what
occurred in most European countries. About 19% of
the population lived in areas where environmental
noise levels in the daytime period exceeded 65
dB(A) in the vicinity of the road infrastructures.
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Quanto ao ruído ferroviário, este era responsável
pelo incómodo de, aproximadamente, 1% da
população portuguesa para o mesmo LAeq (referido
para o ruído rodoviário) e, em relação ao ruído
aéreo, concluiu-se que o Aeroporto de Lisboa era o
que mais perturbação induzia na população que
habitava na vizinhança ao expô-la a um nível
sonoro de ruído ambiente superior a 70 dB(A).

Concerning rail noise, this was responsible for
the annoyance of approximately 1% of the
Portuguese population for the same L Aeq and,
regarding airport noise. it was concluded that
Lisbon Airport was the most important source of
annoyance for the
neighbouring population,
which was exposed to environmental noise levels
exceeding 70 dB(A).

Em 1998, a Comissão Europeia criou um grupo de
trabalho para analisar a relação entre o ruído de
transportes e a incomodidade sonora (curvas doseresposta). Em 2002, esse Grupo de Trabalho
apresentou um relatório (EC-WG2 2002) onde
recomendam os parâmetros de exposição sonora e
de incomodidade sonora a considerar, bem como as
novas curvas dose-resposta para incomodidade
sonora e as fórmulas que lhes estão subjacentes.

In 1998, the European Commission established a
working group to analyse the relationships between
transportation noise and noise annoyance (doseresponse functions). In 2002, that Working Group
produced a report (EC-WG2 2002) indicating the
recommended parameters for noise exposure and
noise annoyance, as well as the new exposureresponse functions for noise annoyance and the
underlying formulas.

Assim, a Comissão Europeia aconselha a utilização
do Lden como parâmetro descritor do ruído,
correspondente a uma “média ponderada” dos
níveis sonoros em período diurno (07:00-20:00),
entardecer (20:00-23:00) e nocturno (23:00-07:00),
com estes dois últimos penalizados em 5 dB e 10
dB, respectivamente.

Thus, the European Commission recommends the
use of Lden as a noise parameter, corresponding to a
"weighted average" of environmental noise levels
for daytime (07:00-20:00), evening (20:00-23:00)
and nighttime (23:00-07:00) periods, with these
two last periods penalized by 5 dB and 10 dB,
respectively.

Quanto aos descritores de incomodidade sonora,
recomendava-se, nesse relatório, a utilização da

(%MI/%HA ), obtido pela conversão das respostas
obtidas em cada escala de incomodidade dos
diversos estudos para uma escala única.

With reference to noise annoyance parameters, it
was recommended in that report to use the
percentage of people annoyed (%A) or the
percentage of people highly annoyed (%HA),
achieved by converting the responses obtained for
each annoyance scale of different studies into a
single scale.

Essa escala única foi obtida considerando que, em
cada estudo, as classes de incomodidade eram
igualmente repartidas pelo intervalo de 0 a 100.

That scale was derived considering that, in each
study, the annoyance categories were equally
divided in the range 0 to 100.

Nessa nova escala de referência (de 0 a 100), é
possível definir três limites a partir dos quais as
pessoas exibem diferentes reacções ao ruído.
Assim, da conjugação dos resultados dos diversos
inquéritos sociais, salientam-se as seguintes
conclusões:

In this new reference scale (from 0 to 100), it is
possible to establish three cut-off points for which
people experienced different reactions to noise.
Thus, combining the results of several social
surveys, it is possible to draw the following
conclusions:

− Se os resultados são apresentados para um limite
inferior de 42 dB(A) obtemos a percentagem de
pessoas extremamente incomodadas (%HA);

− if the existing outcomes concern a cut-off point of 42
dB(A), then the result is called the percentage of
highly annoyed persons (%HA);

− os resultados para valores superiores a 37 dB(A),

− the result with a cut-off point of 37 dB(A) is called the

10

percentagem de pessoas incomodadas (%I/%A )
ou da percentagem de pessoas muito incomodadas
11

10
11

Percentage of persons annoyed [%A]
Percentage of persons highly annoyed [% HA]
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pessoas

percentage of annoyed persons (%A);

Nesse mesmo documento, a Comissão Europeia
recomenda, em relação ao tráfego rodoviário, a
consideração das curvas de incomodidade
expressas pelas seguintes funções polinomiais (ECWG2 2002):

In that position paper, the European Commission
recommends, with respect to road traffic,
consideration of the noise annoyance functions
expressed by the following polynomial functions
(EC-WG2 2002):

%A = 1.795 × 10 ×  − 37 + 2.110 × 10 ×  − 37 + 0.5353 ×  − 37

%HA = 9.868 × 10 ×  − 42 − 1.436 × 10 ×  − 42 + 0.5118 ×  − 42
Aplicando as expressões anteriores para diversos
valores de Lden, obtêm-se os valores que se
apresentam no Quadro 2.2.

The outcome of applying the previous expressions
to an assortment of Lden values is shown in the
Table 2.2.

Quadro 2.2 – População exposta ao ruído rodoviário, segundo Lden (EC-WG2 2002)
Table 2.2 – Population exposed to road traffic noise, according to Lden (EC-WG2 2002)

Transporte Rodoviário

Lden
[dB(A)]

Road Traffic
%I / %A

%MI / %HA

45

6

1

50

11

4

55

18

6

60

26

10

65

35

16

70

47

25

75

61

%I – percentagem de pessoas incomodadas
%MI – percentagem de pessoas muito incomodadas

37
%A – percentage of persons annoyed
%HA – percentage of persons highly annoyed

Conclui-se assim que um ambiente sonoro
sustentado deve promover a saúde, sendo
caracterizado não só pela ausência de doenças ou
enfermidades relacionadas com o ruído, mas
também pelo bem-estar completo a nível físico,
mental e social.

Therefore, it is concluded that a sustainable noise
environment must promote health and is
characterized not only by the absence of noiserelated illnesses or infirmities, but also by a
complete wellness at physical, mental and social
level.

Assim, um ambiente sonoro deste tipo pode
consolidar
o
desenvolvimento
sustentável,
promovendo numa dada região:

Thus, an acoustic environment of this nature might
strengthen a sustainable development, promoting
in a particular region:

− Saúde e reabilitação;

− Health and rehabilitation;

− Segurança;

− Security;

− Interacção social e privacidade;

− Social interaction and privacy;

− Sono, repouso, diversão e recuperação psicológica;

− Sleep, rest, fun and psychological recovery;

− Educação, aprendizagem e criatividade;

− Education, learning and creativity;
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− Desempenho e produtividade;

− Performance and productivity;

− Percepção e valorização estética.

− Aesthetic perception and appreciation;

Em 2004, a Direcção Geral para o Ambiente da
União Europeia (EC 2004) apresentou um relatório
em que analisava a situação europeia no que
concerne ao ruído associado às infra-estruturas de
transporte rodoviárias.

In 2004, the Directorate-General for the
Environment of the European Union (EC 2004)
issued a report in which the situation in Europe
regarding noise emission from road transportation
infrastructures was analyzed.

Verificou-se que, actualmente, o maior desafio que
os urbanistas e políticos enfrentam em muitas
cidades é:

It was found that, the greatest challenge that
urban planners and politicians have to face in many
cities concerns:

como planear de forma equilibrada, respondendo ao
acréscimo das necessidades de mobilidade e do
crescimento económico mantendo, em simultâneo, o
respeito pelo ambiente de modo a proporcionar uma
qualidade de via aceitável a todos os cidadãos.

how to plan a balanced municipality, meeting new
patterns of mobility and economic growth
maintaining, at the same time, the respect for the
environment in order to provide an acceptable
quality-of-life to all citizens.

Apesar de ser notório que a circulação automóvel
continuará a constituir uma parte importante do
planeamento e gestão do tráfego, o estimular de
formas alternativas de mobilidade “amigas” do
ambiente, é um dos objectivos fundamentais em
políticas de planeamento sustentável.

Although it is clear that road traffic will continue
to be an important issue in land use planning and
traffic management, the encouragement of
alternative patterns of environmentally friendly
mobility is one of the crucial objectives in
sustainable planning policies.

2004

2005

2006
Legenda / Legend:

< 15
15 – 20
20 – 25
25 - 30
> 30

2007

2008

Dados não disponíveis
Data not available

Figura 2.4 – Percentagem de população que habita em zonas onde considera ser incomodada pelo ruído (European Communities 2009)
Figure 2.4 - Proportion of population living in households considering that they suffer from noise - % (European Communities 2009)
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Como se pode concluir dos inquéritos realizados em
vários países europeus, cerca de 2/3 da população
inquirida considera que os factores ambientais são
extremamente importantes na sua qualidade de
vida, pelo que a diminuição dos congestionamentos
e uma menor dependência do automóvel
constituem uma prioridade (Rabier, Riffault and
Inglehart 1984) (Reif and Melich 1993) (Reif and
Marlier 1998) (Melich 2000) (GE 2002).

From the surveys conducted in several European
countries, it is understood that about 2/3 of the
surveyed population believes that environmental
factors are extremely important in their quality of
life. Therefore, a reduction in congestion levels
and a reduction in the dependency on private
vehicles are a priority (Rabier, Riffault and
Inglehart 1984) (Reif and Melich 1993) (Reif and
Marlier 1998) (Melich 2000) (GE 2002).

Figura 2.5 - Problemas associados ao crescimento do volume de tráfego e dos congestionamentos (EC 2004)
Figure 2.5 - Main problems associated with increasing urban traffic and congestion (EC 2004)

Na Figura 2.4 apresenta-se a evolução da
percentagem de cidadãos que considera habitar em
zonas afectadas pelo ruído ambiente, entre 2003 e
2008. É possível observar que, em grande parte dos
países representados, tem ocorrido uma transição
para classes de maior percepção da exposição
sonora, coerente com o aumento dos níveis de
ruído ambiental.
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Figure 2.4 shows the evolution, between 2003 and
2008, of the percentage of citizens who consider
that they are living in areas affected by
environmental noise. It is possible to observe that,
in a significant part of the illustrated countries, a
transition has occurred for classes related to higher
levels of awareness of noise exposure, consistent
with the increasing environmental noise levels.
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No entanto, no ano de 2008, iniciou-se a reversão
deste processo diversos países a transitarem para
classes de menor percentagem de incomodidade.

However, in 2008, began a reversal of this process
with several countries moving into classes of lower
annoyance percentage.

Uma das razões subjacentes poderá estar
relacionada com o investimento em medidas de
minimização sonoras que tem vindo a ser realizado,
numa tentativa de resposta ao maior conhecimento
dos malefícios do excesso de ruído e, como tal, a
uma maior pressão exercida pela população.

One of the underlying reasons may be related to
the investment in noise mitigation measures that
has been done in a attempt to respond to a higher
level of knowledge about the harmful effects of
excessive noise and, as such, to a greater pressure
of the population.

Analisando as circunstâncias do momento, os
especialistas concluíram que entre 1975 e 1995, a
distância percorrida por cada pessoa em automóvel
duplicou. Destas viagens, cerca de 50%,
correspondem a distâncias médias de viagem
inferiores a 5 km. Espera-se a distância percorrida
volte a duplicar até 2025 (EC 2004).

Looking at the situation in that time, the experts
concluded that between 1975 and 1995, the
distance travelled by each person in private
vehicles doubled. Of these journeys, about 50%
corresponding to average travel distances of less
than 5 km. This travelled distance is expected to
double again by 2025 (EC 2004).

Neste contexto é importante analisar as
implicações do acréscimo do número de veículos
em circulação e do consequente agravamento dos
níveis de congestionamento. A Figura 2.5 apresenta
um resumo dos problemas identificados.

In this context, it is important to analyze the
effects of the increasing number of vehicles in
circulation and the corresponding increasing levels
of congestion. Figure 2.5 provides a summary of
the problems identified.

2.3. Ordenamento do Território

2.3 Spatial Planning

Desde tempos longínquos, a Península Ibérica
esteve sujeita à ocupação pelos mais diversos
povos e por inúmeras civilizações.

The Iberian peninsula has been under the
occupation of diverse tribes and many civilizations
since ancient times.

Os primeiros vestígios de trocas comerciais entre os
povos da linha Atlântica e os do Mediterrâneo
encontrados correspondiam à Idade do Ferro.

The first vestiges of trading found between the
tribes of the Mediterranean and Atlantic
correspond to the Iron Age.

No entanto, até à chegada dos Romanos, não
estava definido nenhum tipo de hierarquia entre os
vários aglomerados existentes e o número de
ligações existentes era muito reduzido.

However, until the arrival of the Romans, there
was no established hierarchy between the various
existing settlements and the number of existing
connections was reduced.

Aquando da chegada do Romanos, no século II a.C.,
assistiu-se à definição de uma estrutura hierárquica
dos núcleos urbanos da Península Ibérica que
estavam, em primeiro lugar, subordinados a Roma e,

Upon the arrival of the Romans in the second
century BC, one could see the establishment of a
hierarchical structure in the Iberian Peninsula
agglomerations that were first subjugated to Rome

12

13

seguidamente, às provinciae consideradas como
representantes do poder central.

and later to the provinciae
considered as
representatives of central authority.

Assim, os núcleos urbanos existentes foram
integrados nessa nova estrutura de poder. Ao mesmo
tempo, iniciou-se a construção da rede rodoviária

Thus, existing urban areas were integrated into this
new hierarchical structure. At the same time,
construction of the road network that connected

12
13

Provinciae - território sujeito à jurisdição de um magistrado que o controlava em nome do seu governo central (Império Romano).
Provinciae - territory that a Roman magistrate held control of on behalf of his government (Roman Empire).
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que fazia a ligação entre capitais, cidades, vilas e
outros aglomerados de dimensão inferior.

the capitals, cities,
agglomerations began.

villages

and

smaller

A rede rodoviária romana, construída entre os
séculos I a.C. e III d.C., auxiliou na implementação
da estrutura hierárquica territorial e possibilitou o
acesso entre aglomerados, a locais de utilização
específica como explorações mineiras, zonas
termais, etc., além de potenciar as trocas
comerciais entre povos.

The Roman road network, built between the first
century BC and third century AD, was an essential
instrument in the implementation of the territorial
and hierarchical structure, granting access to urban
areas, areas with special uses such as mining areas,
thermal springs, etc., and favoured trading
between tribes.

A “Rede Rodoviária Romana” (Figura 2.6) foi um
elemento-chave da expansão do Império Romano e,
posteriormente, da sua integração territorial.

The "Roman Road Network" (Figure 2.6) was a key
element in the expansion of the Roman Empire
and, later, in its territorial integration.

Figura 2.6 - Rede Rodoviária do Império Romano [adaptado de (Luarca and Osório 2000)]
Figure 2.6 - Road Network during the Roman Empire [adapted from (Luarca and Osório 2000)]

A rede romana apresenta os mesmos níveis
hierárquicos presentes na hierarquia territorial
(Luarca and Osório 2000). As vias de primeira
classe faziam a ligação entre as cidades mais
importantes (Roma, capitais de Província e Capitais
14

de Conventus ), as estradas de segunda classe a

14
15

Conventus - Círculos Administrativos e Jurídicos
Conventus - Administrative and Legal Circles
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The Roman network had the same hierarchical
levels as the territorial hierarchy (Luarca and
Osório 2000). The first-class roads made the
connection between the major cities (Rome,
15

capital of Province and Conventus capital), the
second-class roads connected the Conventus capital
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ligação das capitais de Conventus às cidades e, por
fim, as estradas de terceira classe a ligação destas
cidades a vilas e outros aglomerados.

with cities and finally, the third-class roads linked
these cities to villages and other agglomerations.

Inicialmente e antes da chegada dos Romanos, as
povoações eram construídas em locais com
características específicas como a posição elevada
(motivos de defesa), confluência de vias (facilidade
de movimentação) ou pela existência de interesses
especiais (comércio, indústria, lazer, etc.).

Initially and before the arrival of the Romans, the
settlements were built on locations with unique
characteristics like an elevated position (for
defence purposes), at road junctions (to promote
circulation) or in zones with particular interests
(trading, industry, leisure, etc.).

Em relação ao território português podem-se
salientar três cidades: Braga (Bracara Augusta),
Santarém (Scallabis) e Beja (Pax Julia) como as
cidades mais importantes (capitais de Conventus)
durante a ocupação Romana.

Regarding the Portuguese territory, three cities,
Braga (Bracara Augusta), Santarém (Scallabis) and
Beja (Pax Julia) may be noted as the most
important cities (Conventus capitals) during the
Roman occupation.

Na Idade Média e com o movimento da Reconquista
Cristã para o Sul da Península, as novas cidades
assumiram um papel chave na manutenção da
autoridade recém-adquirida.

In the Middle Ages and with the movement of the
Christian Reconquest to the south of the peninsula,
the new cities played an important role in
preserving the recently acquired authority.

Foi neste período, especialmente entre os séculos
XI e XIII, que se assistiu à explosão demográfica e à
subsequente reocupação do território. Foram
criados novos aglomerados, não só pelo
fraccionamento de povoações existentes, como por
migração de famílias ou grupos de famílias,
voluntariamente ou por determinação régia.

During this period and in particular between the
eleventh and thirteenth centuries, there was a
population boom and the subsequent reoccupation
of the territory. New settlements were created,
not only by the splitting of existing ones, but also
with the migration of families or family groups,
either voluntary or by imperial decree.

Na segunda metade do século XIII, e
principalmente por razões do foro económico, as
cidades costeiras e portuárias assumiram uma
maior importância e, com o incremento das trocas
comerciais nos portos, surgiu uma nova
prosperidade e a melhoria da qualidade de vida
que atraiu muito múltiplos habitantes ocasionando
o crescimento das cidades existentes e a
constituição de novos aglomerados.

In the second half of the thirteenth century, and
mainly for economic reasons, the coastal and
harbour cities assumed greater importance. With
the increasing trade in the ports, a new prosperity
emerged and the quality of life improved attracting
more people, causing a significant growth of the
existing cities and forcing the establishment of new
agglomerations.

No século seguinte, para fazer face a ameaças
externas, as cidades sentiram necessidade de
congregar os seus esforços. Surgiu, assim, o
conceito de “área metropolitana”.

In the following century, in response to external
threats, cities felt the need to combine their
efforts. Thus, the concept of the “metropolitan
area” has emerged.

Ainda durante este período da Idade Média, a rede
rodoviária inicialmente traçada pelos Romanos, foi
sendo complementada e reestruturada para se
adaptar às necessidades de circulação, com
particular relevância nos movimentos da realeza,
das
expedições
militares,
comerciais
ou
eclesiásticas ou ainda nos movimentos pendulares
da população nas actividades diárias.

Also during this period of the Middle Ages, the road
network initially drawn by the Romans was
complemented and restructured to adjust to the
new circulation requirements, in particular to
movements of royalty, military expeditions,
commercial journeys or religious missions or the
population in general in their commuting daily
activities.
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Entre os séculos XV e XVII, tornou-se visível uma
redução significativa das áreas dedicadas à
agricultura e à florestação.

From the fifteenth to the seventeenth century, a
significant reduction in the areas devoted to
agriculture and forestation became noticeable.

Nesse contexto, para evitar a eventual extinção ou
excessiva redução, foram estabelecidas regras muito
restritivas para utilização do solo que levaram à
densificação das cidades. Na segunda metade do
século XVIII, nestas novas e “densas” cidades foram
construídos novos equipamentos públicos como
centros de saúde, infra-estruturas sanitárias, etc.

In that context, very restrictive rules for land use
were defined to prevent probable extinction or
excessive reduction, and these created conditions
for the densification of cities. During the late
eighteenth century, in these new and "dense" cities
were built new public facilities such as health care
services, sanitary infrastructure, etc.

Em relação à rede rodoviária, as características
técnicas das estradas continuaram a ser
melhoradas para satisfazer alterações de requisitos
de circulação (tipo de veículos e velocidade), não
só reduzindo a sinuosidade do traçado mas
reparando ou substituindo os pavimentos existentes
ou, ainda, a construção de novas estradas e obrasde-arte (Luarca and Osório 2000).

Regarding the road network, the technical
characteristics of roads continued to be improved
to meet the changes in movement requirements
(type of vehicle and speed), not only reducing the
bendiness of the road but repairing or replacing the
existing pavements and even building new roads
and bridges (Luarca and Osório 2000).

Entre 1851 e 1880, o Ministro Eng.º Fontes Pereira
de Melo, congregou esforços no sentido de se criar
uma primeira estrutura genérica da Rede
Rodoviária Portuguesa dos tempos modernos.

Between 1851 and 1880, the Minister Ing. Fontes
Pereira de Melo initiated efforts to create the first
generic framework for the Portuguese road network
of the modern times.

Ainda assim, só alguns anos depois, em 1927, é que
foi criada a Junta Autónomas das Estradas (20 de
Julho de 1927), instituição que tomou a seu cargo a
reestruturação da rede rodoviária, aumentando a
sua extensão e assegurando melhores condições de
acessibilidade. No ano seguinte, em 1928, foi
aprovado o Plano Rodoviário Nacional 1928
(PRN1928) e até 1939, a JAE construiu mais de 500
km de Estradas Nacionais. No entanto, em 1933,
através do Decreto-Lei n.º 23 239 foi estabelecido
o sistema de classificação da rede rodoviária
nacional em três categorias às quais se
adicionaram mais duas categorias correspondentes
a vias complementares:

A few years later, in 1927, the Portuguese Roads
Authority (PRA) was created (July 20, 1927), an
institution that took over the restructuring of the
road network, increasing its length and ensuring
the best accessibility conditions. In the following
year, 1928, the National Road Plan 1928
(PRN1928) was approved. By 1939, the PRA had
built over 500 km of National Roads. However, in
1933, with the Decree-Law no. 23 239, the
classification of the Portuguese road network into
three categories was established. Two additional
categories
were
included
referring
to
complementary roads, so that the complete
classification can be defined as follows:

− Estradas de 1ª classe (numeração iniciada por 1,
exemplo: EN 1, EN 13, EN 125);

− First-class roads (numbering begins with 1, for
example, EN 1, EN 13, EN 125);

− Estradas de 2ª classe (numeração iniciada por 2,
exemplo : EN 201);

− Second-class roads (numbering begins with 2, for
example, EN 201);

− Estradas de 3ª classe (numeração iniciada por 3,
exemplo : EN 306);

− Third-class roads (numbering begins with 3, for
example, EN 306);

− Estradas Municipais (numeração iniciada por 5,
exemplo : EM 525);

− Municipal Roads (numbering begins with 5, for
example, EM 525);

− Caminhos Municipais (exemplo: CM 1403).

− Municipal pathways (for example, CM 1403).

As Estradas de 3ª classe eram as vias que faziam a
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ligação entre a rede fundamental e os municípios,
regiões mais desenvolvidas, estruturas portuárias,
estações de Caminho de Ferro ou zonas turísticas.

the fundamental road network with municipalities,
more developed regions, port facilities, railway
stations or tourist areas.

A rede rodoviária então definida (com estrutura
similar à rede rodoviária Romana) apresentava uma
extensão global aproximada de 16 900 km.

The defined road network (which has a structure
similar to the Roman road network one) had an
approximate global extension of 16 900 km.

Em 1945, foi aprovado o Plano Rodoviário
Nacional 1945 - PRN1945, (MOPC 1945) em
substituição do “desactualizado” PRN1928. O
PRN1945, manteve o sistema de classificação da
rede rodoviária e aprovou cerca de 16 900 km de
Estradas Nacionais (ENs), aumentando a extensão
total da rede (ENs, Estradas e Caminhos Municipais)
para 59 000 km. Foram ainda introduzidos, por este
decreto, dois novos conceitos:

In 1945, the National Road Plan 1945 - PRN1945
(MOPC 1945) was approved, replacing the
"outdated" PRN1928. PRN1945, which has preserved
the road classification system and approved
approximately 16 900 km of national roads (ENs)
increasing the total length of the network (ENs,
Roads and Municipal Roads) to 59 000 km. Two new
concepts were also introduced by this decree:

− Itinerário Principal (inclui as Estradas de 1ª classe);

− Principal Itinerary (related to first class roads);

− Rede Rodoviária Fundamental (que integra Estradas
de 1ª e 2ª classe).

− Fundamental Road Network (integrating first and
second-class roads).

Figura 2.7 – Plano Rodoviário Nacional PRN1945
Figure 2.7 - Portuguese Road Network PRN1945

Quatro anos depois, em 1949, foi aprovado o
Estatuto das Estradas Nacionais (PR 1949), onde se
definiu a estrutura organizativa da JAE, as condições
de circulação na rede rodoviária, a configuração da
rede rodoviária, a dimensão dos corredores de
protecção a estradas existentes ou a construir e as
restrições de uso na imediação das estradas.

Four years later in 1949, the National Road Structure
(PR 1949) was approved which defined the
organizational structure of PRA, the circulation
conditions of the road network, the configuration of
the road network, the width of the protection corridors
for existing roads or designed roads and the land use
restrictions in the immediate vicinity of roads.

Durante as décadas seguintes até 1971, a rede
rodoviária actuou como um instrumento preponderante
no ordenamento do território, permitindo reajustes de
desigualdades de desenvolvimento entre as diversas
regiões e, também, uma maior descentralização, numa
altura em que os únicos instrumentos de controlo sobre
o ordenamento do território eram o Código
Administrativo de 1936-1940 e o Decreto-Lei n.º 33
921 de 1944.

During the following decades until 1971, the road
network acted as a key instrument regarding land
use management, allowing adjustments to
development inequalities between different
regions and also supporting decentralization, in a
moment when the only instruments of control on
spatial planning were the Administrative Code of
1936-1940 and the Decree-Law no. 33 921 of
1944.
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No entanto, esses planos eram muito limitados
geograficamente, reduzindo o seu campo de
actuação aos limites da cidade (EU 2000).

However, those plans were very limited
geographically, reducing their scope of appliance
to the city boundaries (EU 2000).

Desde 1971, com os Decretos-Lei n.º 560/71
(1971a) e n.º 561/71 de 17 de Dezembro (1971b),
as Câmaras Municipais foram obrigadas a elaborar
instrumentos de planeamento do território, como,
Planos de Urbanização (PU), ou Planos de Áreas
Territoriais (PAT) de forma a garantir "…
transformação e desenvolvimento segundo as
exigências da vida económica e social, da estética,
da higiene e da viação com o máximo proveito e
comodidade para os seus habitantes". Juntamente
com estes dois instrumentos de planeamento, foi
também introduzido o Plano de Pormenor (PP).

Since 1971, with the Decree-Law No. 560/71
(1971a) and No. 561/71 of 17 December (1971b),
Municipal Councils have been required to prepare
spatial planning instruments, specifically, Urban
Management Plans (UMP) or Territorial Area Plans
(TAP) to ensure "... transformation and
development according to the requirements of
economic and social life, aesthetics, hygiene and
circulation with the maximum benefit and
convenience for their inhabitants". Together with
these two planning instruments, the Detailed Plan
(DP) was also introduced.

Pela mesma altura (1970), em Portugal, foi
celebrado um protocolo de cooperação entre a
então designada Direcção Geral da Qualidade do
Ambiente (DGQA) e o Laboratório Nacional de
Engenharia Civil (LNEC), no âmbito do qual Silva
(1971) analisou a influência do ruído ambiente no
Planeamento Urbano.

At the same time (1970), in Portugal, a protocol of
cooperation between the then designated
Directorate General of Environmental Quality
(DGQA) and the National Civil Engineering
Laboratory (LNEC) was signed, under which Silva
(1971) examined the influence of environmental
noise in urban planning.

Nesse estudo, através de um inquérito por
amostragem, concluiu-se que cerca de 45% da
população de Lisboa se sentia incomodada com o
ruído de tráfego rodoviário, 15% com o ruído de
tráfego aéreo, 31% não faziam distinção entre a
principal fonte de ruído. Dez por cento de pessoas
eram afectadas por outras fontes de ruído ou sem
qualquer tipo de afectação.

In that study, through a sample survey, it was
concluded that approximately 45% of the Lisbon
population was disturbed by road traffic noise,
15% by air traffic noise, 31% did not distinguish
between the major sources of noise. Ten
percent of people were affected by other
sources of noise or were without any sort of
complaint.

Ainda nesse estudo, e perante os filtros de
ponderação disponíveis para aplicação no
sonómetro (instrumento de medição de “ruídos”),
filtros A, B, C e D, o que se julgou mais
concordante com o tipo de estímulo sonoro em
presença foi o filtro A.

In the same study, and given the weighting filters
available for application in sound level meters
(measurement instruments for "noise"), that is A, B,
C and D, the one believed to be the most
consistent with the type of sound experienced was
the A-weighting filter.

O filtro A está associado a parâmetros de medição
estatísticos que permitiam a verificação da
estabilidade do sinal sonoro (LA10, LA50 e LA90,
respectivamente, os níveis excedidos em 10% (nível
de ponta), 50% (nível mediano) e 90% (ruído de
fundo) do tempo).

This A-weighting filter is associated with statistical
measurement parameters that allow verification of
the noise signal stability (LA10, LA50 and LA90, which
are the levels exceeded for 10% of the time (peak
level), 50% of the time (median level) and 90%
(background noise) of the time respectively).

Silva aconselhava, ainda, que para fazer face ao
ruído de tráfego:

Additionally, Silva proposed the following actions
to cope with road traffic noise:

− fossem criadas zonas non-aedificandi (zonas de
construção interdita ou condicionada);

− non-aedificandi areas (areas of prohibited
restricted construction) should be created;

− nas áreas mais ruidosas dos aglomerados, os edifícios

− in the noisiest areas of the agglomerations, newly
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entretanto
construídos
fossem
destinados,
essencialmente, a actividades não sensíveis ao ruído
ou, no caso de tal não ser possível, que fossem
dotados de características de isolamento adequadas,
de forma a protegerem não só os seus ocupantes e
utilizadores. Esses edifícios também deveriam servir
de protecção a outros edifícios mais vulneráveis,

constructed buildings should be designated mainly for
activities not sensitive to noise or, if that is not
possible, should be provided with adequate noise
insulation characteristics, in order to protect both
the occupants and the users. These buildings should
also act as noise barriers to other buildings more
vulnerable to noise.

O estudo concluía com a indicação dos princípios
que considerava mais relevantes na implantação
dos edifícios:

The study concluded by stating the principles which
were considered to be the most relevant in the
positioning of buildings:

− Nas “vias de tráfego rápido” que não atravessem as
zonas centrais dos aglomerados aconselhava:

− In “high speed roads” that do not cross the central
areas of agglomerations it was recommended to:

• criar uma zona non-aedificandi onde seja impedida
a construção;

• establish a non-aedificandi area where construction
is prohibited;

• criar uma margem de protecção adicional para
actividades particularmente sensíveis como escolas
ou hospitais;

• establish an additional area of protection for
particularly sensitive activities such as schools or
hospitals;

− Nas “vias de penetração nos centros urbanos”,
sugere a:

− In the "access roads to urban centres “, the
following were suggested:

• colocação de barreiras acústicas

• construction of noise barriers;

• acréscimo de isolamentos de fachada;

• an increase of facade insulation ;

• disposição dos edifícios paralela à via, de forma a
garantir que apenas uma das fachadas principais
esteja exposta a elevados níveis sonoros.

• positioning of buildings parallel to the road, to
ensure that only one of the principal façades is
exposed to high noise levels.

No entanto, atendendo à situação actual, tanto em
termos de ordenamento do território como de
incomodidade sonora manifestada pela população
em geral, pode-se constatar que essas indicações
não foram atendidas aquando da elaboração dos
instrumentos de planeamento do território que
regulam os processos de edificação urbana.

However, given the present situation, both in terms
of spatial planning and of noise annoyance
expressed by the population in general, it is
possible to conclude that these recommendations
were not followed during the preparation of the
different spatial planning instruments that
regulated building construction in urban areas.

Em 1976, a Constituição Portuguesa (P.R. 1976)
definiu, entre outras, como “tarefas fundamentais
do Estado” (artigo 9º) a promoção do bem-estar e
da qualidade de vida [alínea d)], a protecção e
valorização do património cultural, a defesa da
natureza e do ambiente e a procura de um
correcto ordenamento do território [alínea e)] e a
promoção do desenvolvimento harmonioso de todo
o território nacional [alínea g)]. Ainda neste
documento, mencionam-se diversos direitos e
deveres económicos, nomeadamente:

In 1976, the Portuguese Constitution (P.R. 1976)
defined,
among
others,
as
"fundamental
responsibilities of the State" (article 9) the
promotion of well-being and quality of life [item
d)], the protection and enhancement of the
cultural heritage, the protection of nature and the
environment and the demand for a proper planning
[item e)] and promoting the harmonious
development of the national territory [item g)].
Also in this document, several Economic rights and
duties, namely:

− direito à propriedade (art. 62º), estabeleceu o
“direito à propriedade privada e à sua transmissão
em vida ou por morte” e o “pagamento de justa
indemnização” em situações de requisição ou
expropriação por utilidade pública;

− right to private property (Article 62), states the
"right to private property and to the transmission
thereof in life or upon death" and the "payment of
fair compensation" in situations of requisition or
expropriation in the public interest;
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− a habitação e urbanismo (art. 65º) onde o Estado se
incumbe de assegurar não só o “direito à habitação”
como a “elaboração de planos de ordenamento do
território” que, além de definir regras de ocupação,
uso e transformação dos solos urbanos, garanta a
existência de uma rede adequada de transportes e de
equipamentos sociais;

− housing and urban planning (Article 65) where the
State undertakes the responsibility to ensure not only
the "right to housing" but also the “preparation of
territorial management plans" that besides the
definition of rules for the occupation, use and
transformation of urban land, guarantees the
existence of adequate transportation network and
social facilities;

− ao ambiente e qualidade de vida (art. 66º), onde se
salienta a importância do “desenvolvimento
sustentável”, apoiado na prevenção e controlo da
poluição, numa forma de ordenamento do território
que promova a correcta localização das actividades e
um crescimento socioeconómico equilibrado e que
garanta a “integração de objectivos ambientais nas
várias políticas de âmbito sectorial”.

− environment and quality of life (Article 66), which
stresses the importance of "sustainable development"
supported by the prevention and control of pollution,
the urban planning to promote the proper location for
activities and a balanced economic growth to ensure
the "integration of environmental objectives in
diverse sectors of policy".

No ano seguinte, 1977, foi aprovada a Lei n.º
79/77 de 25 de Outubro (AR 1977) onde se
estabeleceram responsabilidades das autoridades
locais, como representantes dos habitantes desse
município, na “prossecução dos interesses próprios
das populações”, assegurando o desenvolvimento
harmonioso e a coordenação das políticas de
ordenamento do território, nomeadamente, com a
elaboração do Plano Director Municipal (PDM).

In the following year, 1977, the Law No. 79/77 of
25 October (AR 1977) was approved in which the
responsibilities of the local authorities were
established, as representatives of the municipal
inhabitants, in "pursuit of the population’s
interests”, ensuring the harmonious development
and the coordination of spatial planning policy,
particularly, with the elaboration of the Municipal
Master Plan (MMP).

Nesse mesmo ano, a JAE informou o Governo que
considerava necessária uma actualização do plano
rodoviário existente atendendo, não só às
deficientes condições de circulação rodoviária
como à ineficácia das operações de manutenção e
também por considerar desadequadas as condições
técnicas dos traçados existentes (demasiada
sinuosidade e camadas de desgaste extremamente
danificadas).

That same year, PRA informed the Government
that it considered an update of the existing road
network was necessary taking into account not only
the inadequate traffic conditions but the
ineffectiveness of the maintenance operations
because the technical conditions of existing roads
were considered as being unacceptable (too
winding and with the road surface being extremely
damaged).

Reconhecendo a premência deste assunto, e na
expectativa de futuros fundos comunitários, o
Governo decidiu proceder à revisão do PRN1945
fundamentada na excessiva densidade da rede
rodoviária da altura quando comparada com outros
países europeus (Quadro 2.3).

Recognizing the urgency of this matter, and in
anticipation of future European Community funds,
the Government decided to review PRN1945 based
on the excessive density of the road network when
compared to other European countries (Table 2.3).

Em 1982 e depois de terem sido atribuídas aos
Municípios responsabilidades no desenvolvimento
urbano, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 208/82 de 26
de Maio. Nele definiram-se as “linhas mestras” de
utilização do Plano Director Municipal (PDM) como
instrumento de ordenamento do território e a sua
relação com outros instrumentos da mesma natureza.

In 1982 and after municipalities have been assigned
responsibilities for urban development, the
Decree-Law no. 208/82 of 26 May was approved.
This defined the "guidelines" for the use of the
Municipal Master Plan (MMP) as a spatial planning
instrument and its relationships with other
instruments of the same nature.
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Quadro 2.3 - Densidade da Rede Rodoviária em 1984 (Zúniga 1994)
Table 2.3 - Road Network Density in 1984 (Zúniga 1994)

Densidade Populacional Índice da Extensão Total de Estradas Índice de Estradas Nacionais
País
Country

Population Density
2

Total Roads Length Index

National Roads Index

(n/km )

(km/1000 n)

(km/1000 n)

Belgium

322.8

12.9

1.4

Dinamarca

Denmark

118.7

13.7

0.9

França
Alemanha

France
Germany

99.8
245.5

14.6
8.0

0.6
0.7

Bélgica

Itália

Italy
Portugal

R. Unido

U.Kingdom

189.0

5.2

0.9

108.0

4.8

2.0

238.0

6.3

0.3

Assim, considerou-se que o PDM deve definir “as
metas a alcançar nos domínios do desenvolvimento
económico e social”, constituindo um “instrumento
de planeamento de ocupação, uso e transformação
do
território”
das
diferentes
actividades
envolvidas, que respeite as indicações contidas em
instrumentos de planeamento de natureza superior
– regionais ou nacional.

Thus, it was considered that the MMP should define
"the goals to be achieved in the areas of social
and economic development," and constitute a
"planning instrument for the occupation, use and
transformation of the territory" with regard to the
variety of activities involved, while respecting the
recommendations enclosed in planning instruments
at a higher level – regional or national.

Em 1985 e na sequência da recomendação do
Governo para a revisão do PRN1945, foi aprovado o
Plano Rodoviário Nacional 1985 - PRN1985 (MES
1985) com o objectivo de assegurar um sistema de
transportes
adequado,
um
desenvolvimento
regional equilibrado, a redução dos custos de
operação, a melhoria das condições de segurança
de circulação e uma capacidade ajustada ao
volume de tráfego internacional esperado.

In 1985 and following the instruction of the
Government for the revision of PRN1945, the
National Road Plan 1985 - PRN1985 (MES 1985)
was approved with the purpose of ensuring an
adequate transportation system, balanced regional
development, the reduction of operating costs, the
improvement of traffic safety and a capacity
adjusted to the expected volume of international
traffic.

Este plano segue o conceito inicialmente definido
no PRN1945 em relação à estruturação da rede
rodoviária:

This plan follows the concept originally defined in
PRN1945 concerning the structure of the road
network and defines the following networks:

− Rede Fundamental (Itinerários Principais (IPs), que
asseguram a ligação entre capitais de distrito e destas
para os maiores portos, aeroportos e fronteiras);

− Fundamental Network (Principal Itineraries (PIs),
providing the connection between district capitals
and those for the major ports, airports and borders);

− Rede Complementar (Itinerários Complementares
(ICs) e outras estradas, que garantem a ligação dos
municípios à Rede Fundamental).

− Complementary Network (Complementary Itineraries
(CIs) and other roads, providing connection between
municipalities and Fundamental Network).

O PRN1985 aproveitou ainda para reduzir a
extensão total de estradas nacionais, removendo
cerca de 12 000 km de vias do Plano Rodoviário
Nacional.

PRN1985 has also taken the opportunity to reduce
the total length of national roads, removing
approximately 12 000 km of roads from the
National Road Plan.

Aquando da entrada de Portugal na Comunidade
Económica Europeia (CEE), em 1986, foram
disponibilizados fundos para investimento em

When Portugal joined the European Economic
Community (EEC) in 1986, funds were made
available for investment in major infrastructures
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grandes infra-estruturas e a JAE teve a
oportunidade de expandir a construção da rede
rodoviária definida no PRN1985, com particular
incidência na conclusão da Rede Fundamental.

and PRA had the opportunity to expand the
construction of the road network as defined in
PRN1985, with particular focus on the conclusion of
the Fundamental Network.

Figura 2.8 - Plano Rodoviário Nacional PRN 1985, (MES 1985)
Figure 2.8 - Portuguese Road Network PRN 1985, (MES 1985)

Desde esse momento e em relação ao PRN1985,
foram construídos mais de 800 km de IPs e
aproximadamente 350 km de ICs.

Since that time and in relation to PRN1985, more
than 800 km of PIs and approximately 350 km of CIs
have been built.

Esta excepcional expansão da rede rodoviária teve
como suporte fundos europeus, conforme atrás
mencionados, concedidos no pressuposto de que o
desenvolvimento económico e a redução das
disparidades regionais estavam intimamente
associados ao transporte rodoviário e à integração
da rede rodoviária nacional na rede transeuropeia.

As mentioned above this exceptional expansion of
the road network was supported by European
funding, granted on the assumption that economic
development and the reducing regional disparities
were closely related to road transport and to the
integration of the national road network in the
trans-European network.

Cinco anos mais tarde, em 1990 foi aprovado o
Decreto-Lei n.º 69/90 de 2 de Março (MPAT 1990)
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 211/92 de 8 de
Outubro) que veio substituir os anteriores
Decretos-Lei n.º 560/71 e n.º 208/82.

Five years later, inn 1990, the Decree-Law No.
69/90 of 2 March (MPAT 1990)(amended by the
Decree-Law No. 211/92 of 8 October) was approved
which replaced the previous Decree-Law No.
560/71 and Decree-Law No. 208/82.

Este novo documento procurou harmonizar os
procedimentos de elaboração, aprovação e
ratificação de Planos Directores Municipais (PDMs),
reforçando o envolvimento da população ao longo do
processo, assegurando a compatibilidade com outros

This new document sought to harmonize
procedures for the preparation, approval and
ratification of the Municipal Master Plans (MMPs),
strengthening the involvement of the population
throughout the process, ensuring compatibility with
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instrumentos de ordenamento do território e
simplificando procedimentos de revisão dos Planos.

other spatial planning instruments and simplifying
the procedures for revising those plans.

Na sequência do Decreto-Lei n.º 208/82 e, com
maior incidência, após a aprovação deste último
decreto (n.º 69/90), os municípios iniciaram a
elaboração dos respectivos PDMs.

Following the approval of the Decree-Law no.
208/82 and, to a larger degree, after the approval
of this last decree (no. 69/90), the municipalities
have started to develop their MMPs.

Estes PDMs estiveram fortemente condicionados,
não só pelo facto de ser a primeira vez que se fazia
um instrumento de ordenamento desta natureza
mas também pela inexistência de cartografia
actualizada e desenhada a escala adequada.

These MMPs are recognised for being the first
spatial planning instrument of this type but were
also characterised by a lack of up-to-date
cartography drawn to an appropriate scale.

Figura 2.9 – Aprovação de Planos Directores Municipais
Figure 2.9 – Approved Municipal Director Plans

Quadro 2.4 - Número de PDMs aprovados, segundo o ano de ratificação
Table 2.4 - Number of MMP approvals, according to ratification year

Ano

Aprovação de PDMs

Ano

Aprovação de PDMs

Ano

Aprovação de PDMs

Year

MMPs approvals

Year

MMPs approvals

Year

MMPs approvals

1985
1986

1
1

1992
1993

6
22

1998
1999

5
8

1987

1

1994

87

2000

5

1989

1

1995

104

2001

1

1990
1991

1
1

1996
1997

8
22

2002
2003

3
1

Municípios sem PDM / Municipalities without MMP: 3

Mesmo nessas circunstâncias, conforme se pode

Even in those circumstances, as it is possible to see
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visualizar na Figura 2.9 e no Quadro 2.4, entre
1988 e 1995, houve um grande esforço no sentido
de se concretizarem e aprovarem os PDMs, ficando
o território continental praticamente todo coberto
por PDMs, excepto no caso de três municípios
(Trofa, Vizela e Odivelas), cuja fundação em 1998,
naturalmente atrasou a elaboração destes planos,
estando as operações urbanísticas sujeitas a
Normas Provisórias “importadas” dos concelhos que
lhes deram origem.

in Figure 2.9 and Table 2.4, between 1988 and 1995
there was a great effort to complete and approve
those MMPs. In addition, the continental
Portuguese territory was almost entirely covered by
MMPs, with the exception of three municipalities
(Trofa, Vizela and Odivelas), whose creation in
1998 naturally delayed the preparation of those
plans and so, urban development is ruled by
Provisional regulations "imported" from the
originating municipalities.

Em 1996, anunciou-se a revisão do PRN1985 que só
se tornou efectiva em 1998 com a aprovação do
Plano Rodoviário Nacional 2000 - PRN2000, ver
Figura 2.10 (MEPAT 1998).

In 1996, the revision of PRN1985 was announced.
However, it only became effective in 1998 with the
approval of the National Road Plan 2000 PRN2000, see Figure 2.10 (MEPAT 1998).

Figura 2.10 – Plano Rodoviário Nacional PRN 2000 (MEPAT 1998)
Figure 2.10 - Portuguese Road Network PRN 2000 (MEPAT 1998)

Este PRN deu continuidade aos
objectivos estabelecidos no PRN1985:

principais

This PRN hade the same primary objectives defined
in PRN1985:

− melhoria do sistema de transportes;

− improving the transport system;

− desenvolvimento regional equilibrado;

− balanced regional development;

− melhoria das condições de segurança de circulação;

− improving the circulation conditions safety;

− capacidade ajustada
internacional.

− capacity adjusted to the volume of international
traffic.
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O PRN2000, contrariando a redução conseguida
com o PRN1985, aproveitou para expandir a rede
rodoviária nacional (fundamental e complementar)
de 9 900 km para cerca de 11 350 km, ao mesmo
tempo que se introduziu uma nova categoria de
estradas – Estradas Regionais (ER).

PRN2000, countering the reduction achieved with
PRN1985, expanded the national road network
(fundamental and complementary) by 9 900 km to
about 11 350 km while, at the same time,
introduced a new category of roads - Regional
Roads (RR).

Às Estradas Regionais foram afectas cerca de 5 000
km de “Outras Estradas”, passando a extensão
global de toda a rede rodoviária para 16 500 km,
dos quais, aproximadamente 3 000 km são
concessionados (Auto-estradas) e representam
cerca de 50% da rede de IPs e ICs.

Approximately 5 000 km of road was transferred
from “Other Roads" to Regional Roads, and the
overall length of the entire road network was
extended to 16 500 km, of which about 3 000 km
are under concession (Highways), representing
approximately 50% of PIs and CIs network.

Foram ainda reclassificados dez novos ICs com o
principal objectivo de potenciar o crescimento
económico das regiões situadas no interior do país.

Ten new CIs were also reclassified with the main
objective of enhancing the economic growth of the
regions situated in the interior part of the country.

Em 1999, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 380/99
de 22 de Setembro (alterado pelo Decreto-Lei n.º
310/2003 de 10 de Dezembro), onde se define o
Sistema de Gestão Territorial Português que
passou a constituir a base do sistema de
Planeamento Territorial português.

In 1999, the Decree-Law no. 380/99 of 22
September (as amended by the Decree-Law no.
310/2003 of 10 December) was issued, which
defines the Portuguese Urban Management
System that has become the basis of the
Portuguese spatial planning system.

Este documento legal que regulamentou e sucedeu
à Lei n.º 48/98 de 11 de Agosto (Lei de Bases da
Política do Ordenamento do Território e de
Urbanismo) envolve a coordenação de diversos
instrumentos de planeamento territorial com
domínios de intervenção distintos:

This legal document that regulated and followed
the Law no. 48/98 of 11 August (Law for
Territorial Planning and Urbanism Policy)
involves the coordination of the diverse spatial
planning instruments with different areas of
intervention:

− a nível nacional, relativo à definição da política de
planeamento nacional (PNPOT – Programa Nacional
das Políticas de Ordenamento do Território), das
directrizes de planos territoriais (PSIT – Planos
Sectoriais de Incidência Territorial) e de planos
especiais (PEOT – Planos Especiais de Ordenamento
do Território, ex.: Rede Natura, REN, RAN);

− The national level concerns the territorial
management policy (National Program of Spatial
Planning Policy – NPSPP), the definition of guidelines
for Special Plans with Territorial Incidence (SPTI) and
for Special Territorial Plans (STP, for example, areas
of protected landscape, coastal zone, areas for nature
preservation, areas for agricultural purposes, etc.);

− ao nível regional, com os planos regionais (PROT –
Planos Regionais de Ordenamento do Território);

− the regional level emerges through the Regional
Territorial Plans (RTP);

− a nível local, com os planos intermunicipais (PIOT –
Planos
Intermunicipais
de
Ordenamento
do
Território), planos municipais (PMOT – Planos
Municipais de Ordenamento do Território), Planos
Directores Municipais (PDM), Planos de Urbanização
(PU) e Planos de Pormenor (PP).

− the local level with the Inter-municipal Territorial
Management Plans (ITMP) and the Municipal Plans
(MTMP – Municipal Territorial Management Plans)
which comprises the Municipal Master Plans (MMP),
the Urban Development Plans (UDP) and the Detailed
Plans (DP).

Em relação à descentralização das estruturas
regionais, em 2003 com o Decreto-Lei n.º
104/2003 de 23 de Maio, houve uma alteração
importante nas instituições existentes. Foram
extintas as Comissões de Coordenação Regionais

With regard to the decentralization of regional
structures in 2003 and with Decree-Law no.
104/2003 of 23 May, there was a significant
change in existing institutions. The Regional
Coordinating Councils (RCCs) and the Regional
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(CCR) e as Direcções Regionais de Ambiente e
Ordenamento do Território (DRAOT) que se
fundiram e deram origem às actuais Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)
que estabelecem a ligação entre o poder central e
local.

Directorate for the Environment and Spatial
Planning (RDESP) were abolished and merged to
create the present
Committee
for the
Coordination and Regional Development (CCRD),
which established the link between central and
local authorities.

As CCDR são serviços desconcentrados de âmbito
regional do Ministério do Ambiente Ordenamento
do Território e Desenvolvimento Regional
(MAOTDR) com autonomia administrativa e
financeira, encarregues de implementar (dentro
das respectivas áreas geográficas) as políticas
ambientais, de ordenamento do território e
desenvolvimento regional conducentes a um
desenvolvimento sustentável.

CCRD services are decentralized regional services
of the Ministry of Environment, Spatial Planning
and Regional Development (MAOTDR), with
administrative and financial autonomy. They are
responsible for the implementation (within the
respective geographic areas) of the environmental
strategies, the spatial planning policies and the
regional development guidelines leading to
sustainable development.

Figura 2.11 – As cinco CCDRs Portuguesas
Figure 2.11 – The five Portuguese CCRDs

Em Portugal continental existem cinco CCDRs,
condizentes com as cinco regiões já instituídas no
território nacional e assinaladas na Figura 2.11:

In mainland Portugal there are five CCRDs,
consistent with the five regions already established
within the country and shown in Figure 2.11:

− Norte (CCDR Norte);

− North (CCDR North);

− Centro (CCDR Centro);

− Centre (CCDR Centre);

− Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT);

− Lisbon and Tagus Valley (CCDR LTV);

− Alentejo (CCDR Alentejo);

− Alentejo (CCDR Alentejo);

− Algarve (CCDR Algarve).

− Algarve (CCDR Algarve).
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Quanto ao Programa Nacional das Políticas de
Ordenamento do Território (PNPOT), a sua
elaboração deriva da Lei n.º 48/98 de 11 de Agosto
e foi confiada à Direcção Geral do Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU)
pela Resolução de Conselho de Ministros n.º
76/2002 de 11 de Abril.

Law no. 48/98 of 11 August recognized the need for
the development of a National Program of the
Spatial Planning Policies (PNPOT), whose creation
was assigned to the General Directorate for
Planning and Urban Development (DGOTDU) by the
Council of Ministers Resolution no. 76/2002 of 11
April.

Durante os anos seguintes, a equipa de trabalho
entretanto constituída, elaborou uma proposta
técnica que foi submetida a discussão pública após
aprovação do Governo através da Resolução de
Conselho de Ministros n.º 41/2006 de 27 de Abril.

During the following years, the team's work
established and developed a technical proposal
that was submitted for public discussion after
Government approval by the Council of Ministers
Resolution no. 41/2006 of 27 April.

Durante o ano de 2008, entre 17 de Maio e 31 de
Outubro, o PNPOT esteve em discussão pública,
aberta à participação de todas as entidades
públicas e privadas com interesse no assunto.

During the year 2008, between 17 May and 31
October, PNPOT was under public discussion, open
to all public and private entities with interest in
the subject.

Na página da internet disponibilizada pela DGOTDU
sobre o PNPOT (consultada em 11.12.2006) existe
um resumo das participações efectuadas que se
passa a transcrever:

On the webpage provided by DGOTDU about the
PNPOT (accessed on 11.12.2006) there was a
summary of the level of response, as follows:

Total de consultas à página da internet (17.Maio a
31.Outubro): 153 893 páginas visitadas

Total number of queries to the website (17 May to
31 October): 153 893 page views

Total de participações com envio de observações e
sugestões: 188

Total number of participations with comments and
suggestions: 188

−

Particulares: 108

−

Private: 108

−

Câmaras municipais: 23

−

Local councils: 23

−

Assembleias municipais: 3

−

Municipal Meetings: 3

−

Comunidades urbanas e metropolitanas: 2

−

Urban and Metropolitan areas: 2

−

Associações de municípios: 3

−

Association of Municipalities: 3

−

Comissões de coordenação e desenvolvimento regional: 2

−

Committee for Coordination and Regional Development: 2

−

Organismos e serviços públicos das regiões autónomas: 2

−

Bodies and public services of the autonomic regions: 2

−

Organismos e serviços públicos da administração central: 9

−

Public bodies and central government: 9

−

Gabinetes governamentais: 2

−

Government Offices: 2

−

Universidades: 7

−

Universities: 7

−

Partidos políticos: 1

−

Political Parties: 1

−

Associações: 21

−

Memberships: 21

−

Empresas: 5

−

Companies: 5

Após a análise de todas as participações efectuadas
para “apuramento e ponderação da discussão
pública” foi elaborado um Relatório da Participação
Pública do qual verterá toda a informação relevante
para a remodelação do Programa Nacional da Política

After the analysis of all the public participations
made for the “compilation and consideration of
the results of the public consultation”, a Report
on the Public Participation was produced
incorporating all the relevant information for the
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de Ordenamento do Território.

adjustment of the National Spatial Planning Policy.

2.4. Valoração Económica de
Externalidades

2.4 Valuation of Externalities

2.4.1. Externalidades

2.4.1 External Costs

Em 1975, Walters (1975) introduziu o conceito de IDSR,
Índice de Depreciação por Sensibilidade ao Ruído
(NSDI, Noise Sensitivity Depreciation Index) nos estudos
do Preço Hedónico. Assim, o IDSR representa a
percentagem de alteração no preço dos imóveis pelo
aumento de 1 dB(A) no nível sonoro do ruído ambiente.

In 1975, Walters (1975) introduced the concept of
NSDI, Noise Depreciation Sensitivity Index in
hedonic price studies. Thus, the NSDI represents
the percentage of change in real estate prices
caused by an increment of 1 dB(A) in the
environmental noise level.

Ao longo dos anos foram inúmeros os estudos
económicos realizados na tentativa de se poder
obter um valor único para os custos indirectos
associados ao ruído provocado pela circulação em
infra-estruturas rodoviárias.

Over the years, many economic studies were
carried out in an attempt to obtain a single value
for the indirect costs associated to noise caused by
the traffic circulation on road infrastructures.

No entanto, nem em relação ao método a
considerar para obter o valor único do ruído existe
um amplo consenso. Apesar da maioria dos estudos
adoptarem o método do Preço Hedónico, este é
muito sensível às condições reais do mercado
imobiliário e às decisões que se tomam durante a
fase de modelação, como demonstrado por Smith e
Huang (1993) e Schipper (Schipper, Nijkamp and
Rietveld 1998) nas suas pesquisas.

However, there is no broad consensus about the
method to be used to achieve the single value for
noise. Although most studies tend to adopt the
hedonic price method, this technique is very
sensitive to the real estate market and to the
decisions made during the modelling stage, as
demonstrated by Smith and Huang (1993) and
Schipper (Schipper, Nijkamp and Rietveld 1998) in
their investigations.

Foram ainda realizados diversos estudos com o apoio
de especialistas em avaliações imobiliárias, com o
método do custo da não execução e com o método da
avaliação contingente, da análise conjunta, etc.

Additionally, several studies were conducted with the
assistance of experts in real estate evaluations, with
the method of no-implementation cost and the
method of contingent valuation, of joint analysis, etc.

Nos casos em que os estudos não foram realizados
de raiz, mas antes adaptados de estudos com
origem noutro país, região, cidade ou situação,
utilizaram-se técnicas de transferência de
benefícios.

In cases where the studies have not been
conducted from the beginning but are adapted
from studies originating in another country, region,
city or state, some techniques of benefits transfer
were used.

Em 2000, ao fazer a preparação da directiva
europeia sobre a avaliação e gestão do ruído
ambiente, o grupo de trabalho de ruído ambiente
(EC 2000) estimou que o prejuízo anual na União
Europeia devido ao ruído ambiental varia entre 10
e 40 biliões de euros, incluindo a redução do valor
dos imóveis, custos médicos, custo das horas de
trabalho perdidas e, finalmente, o custo das
restrições à ocupação do solo.

In 2000, while preparing for the European directive
on the assessment and management of
environmental noise, the Working Group of
environmental noise (EC 2000) estimated that the
annual loss in the EU due to environmental noise
varies between 10 and 40 billion Euros. This
includes the reduction of real estate value, medical
costs, cost of lost working hours and finally, the
cost of land use restrictions.

Salienta-se que, o facto de não se tomarem
medidas para redução do nível sonoro só irá piorar

It should be noted that the failure to implement
noise mitigation measures would only worsen the
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a situação, uma vez que o aumento da população e
do tráfego acarretará custos mais elevados para as
medidas de minimização, além de piorar a
qualidade de vida, em termos de saúde, para cerca
de 100 milhões de habitantes, o que não permitirá
reduzir os custos externos associados.

situation, since the increases in population and
road traffic will entail higher costs for mitigation
measures and would deteriorate the quality of life,
in terms of health, for around 100 million
inhabitants, which will not reduce the related
external costs.

Em 2001, a análise efectuada por Schomer (2001)
demonstrou que, em relação à incomodidade
sonora originada pelos mais diversos tipos de ruído
ambiental,
o
parâmetro
acústico
mais
representativo é o LDN, apesar de se considerar que
o Lnight é o mais realista quando se analisam as
medidas de minoração acústicas para incómodo,
essencialmente, nocturno.

In 2001, the analysis carried out by Schomer (2001)
showed that, in relation to noise annoyance caused
by different sources of environmental noise, the
most representative acoustic parameter is LDN,
although it is considered that the Lnight is the most
realistic when considering noise mitigation
measures for noise annoyance occurring mainly in
the night-time period.

Em 2002, Navrud (2002) refere no relatório
elaborado para a Comissão Europeia que os
métodos mais utilizados para a valoração
económica do ruído são a Preferência Declarada
(PD) e a Preferência Revelada (PR), destacandose a utilização do método do Preço Hedónico (PH).

In 2002, Navrud (2002) stated in his report to the
European Commission that the most frequently
used methods for the economic valuation of noise
are the Stated Preference (SP) and the Revealed
Preference (RP) emphasizing the use of the
Hedonic Price method (HP).

Este último método é aplicado ao mercado
imobiliário para análise de eventuais alterações ao
preço dos imóveis que reflictam a vontade
individual de pagar um preço mais elevado por
níveis sonoros mais reduzidos.

This last method is applied to the real estate
market for the analysis of potential changes to the
prices of the buildings reflecting the individual's
willingness-to-pay a higher price for lower noise
levels.

Da análise efectuada às bases de dados de estudos
de valoração do ruído EVRI - Environmental
Valuation Reference Inventory (Civita, Filion and
Frehs 1998) e ENVALUE - Environmental Valuation
Database (NSW DECC 2004)) e, ainda, a
documentos elaborados por diversos governos de
países europeus e norte-americanos e publicações
científicas, coligidos pelo DETR (Department of
the Environment, Transport and the Regions),
encontraram-se os seguintes estudos:

An analysis of the databases of valuation studies of
noise (EVRI - Environmental Valuation Reference
Inventory (Civita, Filion and Frehs 1998)and
ENVALUE Environmental Valuation Database
(NSW DECC 2004)) and, also, to documents
prepared by different governments of European
and North-American countries and scientific
publications, gathered by DETR (Department of the
Environment, Transport and the Regions),
identified the following studies:

EVRI

EVRI

• 3 estudos de valoração do ruído rodoviário,;

• 3 studies on the valuation of road traffic noise;

ENVALUE

ENVALUE

• 24 estudos de valoração do ruído aéreo;

• 24 studies on the evaluation of air traffic noise;

• 10 estudos do ruído rodoviário;

• 10 studies on road noise;

• 1 estudo do ruído ferroviário.

• 1 study on railway noise.

DETR

DETR

• 3 estudos de valoração do ruído rodoviário e 4
estudos do ruído aéreo no Reino Unido,

• 3 studies on the valuation of road noise and 4
studies of air traffic noise in the United Kingdom;

• 20 estudos sobre valoração do ruído rodoviário e 3
estudos do ruído ferroviário na Europa,

• 20 studies on the assessment of road noise and 3
studies on railway noise in Europe,
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• 10 estudos de valoração do ruído rodoviário e 11
estudos do ruído aéreo nos Estados Unidos,

• 10 studies of traffic noise assessment and 11 studies
of air traffic noise in the United States

• 5 estudos de valoração do ruído rodoviário, 4 de
ruído aéreo e 1 de ruído ferroviário noutros países,.

• 5 studies of the valuation of road noise, 4 of air
traffic noise and 1 rail in other countries.

Em relação aos resultados apresentados nesse
relatório, considerou-se existirem essencialmente
duas formas de apresentação:

For the results presented in this report, it was
considered that there are essentially two forms of
presentation:

(i) valor por decibel (A) e por ano, representado pelo
IDSR;

(i) value per decibel(A) per year, represented by the
NSDI;

(ii) valor por ano e por pessoa (ou edifício) incomodada
por ruído, representado pela percentagem de pessoas
muito incomodadas (%MI) ou pessoa incomodada,
independentemente do nível de incomodidade.

(ii) value per year per person (or building) disturbed by
noise, represented by the percentage of people highly
annoyed (%HA) or annoyed person, regardless of the
annoyance level.

Nomeadamente, nos estudos analisados pelo DETR
em 1999, e consoante o método adoptado,
obtiveram-se diferentes resultados de valoração do
ruído. Como exemplo, uma variação de 24 € a 48 €
por dB (A), por edifício e por ano; uma variação de
0,08% a 2,30% de redução no valor dos imóveis por
dB(A); e custos externos do ruído variáveis entre
0,02% a 2,27% do Produto Interno Bruto.

In particular, the studies analyzed by DETR in 1999,
and according to the valuation method considered,
were derived different results of noise valuation.
As example, a variation of 24 € to 48 € per dB (A),
per building and per year; a variation of 0.08% to
2.30% for the reduction in the property value by
dB(A); and external costs of noise ranging from
0.02% to 2.27% of the Gross Domestic Product.

Navrud refere que em relação ao nível sonoro de
ruído ambiente a considerar como limite de
incomodidade e atendendo ao novo indicador
acústico, Lden, este deve corresponder a 50 dB(A).

Navrud states that in view of the new noise
indicator Lden, a noise level of 50 dB(A) should be
considered
as
the
annoyance
limit
for
environmental noise.

Contudo, está consciente que este valor poderá
conduzir a estimativas subavaliadas dos benefícios
associados à redução do nível sonoro.

However, there is awareness that this value may
lead to undervalued estimates of the benefits
associated with the reduction of the noise level.

Quanto ao valor a utilizar na valoração do ruído
acima do limiar de incomodidade (Lden ≥ 50 dB(A)),
é aconselhado um intervalo de variação entre 2 € e
32 € por habitação, por decibel e por ano, no caso
do ruído rodoviário, enquanto para o ruído
ferroviário e ruído aéreo não é sugerido nenhum
valor, devido ao reduzido número de estudos
elaborados.

With regard to the value to be used in the
valuation of noise above the cut-off point of
annoyance (Lden ≥ 50 dB(A)), it is recommended an
interval between 2 € and 32 € per household, per
decibel per year be used for road traffic noise,
while for no value is suggested for either rail noise
and air noise due to the reduced number of studies
completed.

Se se assumir como base de avaliação o nível de
incomodidade (que já contempla as diferentes
relações entre níveis sonoros e níveis de
incomodidade), poderá ser utilizado um valor
semelhante para os diferentes modos de
transporte.

If the basis of assessment is to be the level of noise
annoyance (which already includes different
relationships between noise levels and noise
annoyance), then it is considered that a similar
economic value of noise should be used for all
different modes of transport.

No entanto, se se considerar o nível de exposição
sonora dever-se-ão considerar diferentes valores
económicos para fontes de ruído distintas para

However, considering the level of noise exposure
particular economic values of noise should be
considered for different noise sources to take into
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entrar em linha de conta com as características
próprias de cada ruído e do nível de incomodidade.

account the diverse characteristics of each noise as
well as the noise annoyance level.

Genericamente e de acordo com a bibliografia
consultada, os custos externos dos transportes
correspondem aos custos sociais causados que não
foram integrados no sector dos transportes, sendo
parcialmente cobertos por fundos públicos, podemse dividir em:

Generally and in accordance with the bibliography
consulted, the external costs of transport
correspond to the social costs that have not been
included in the transport sector. These costs can be
partially covered for by public funding, and can be
divided into:

− custos de acidentes;

− costs of accidents;

− custos ambientais (poluição generalizada);

− environmental costs (pollution in general);

− custos de congestionamento.

− costs of congestion.

que, de acordo com o Livro Verde da Comissão
Europeia, correspondem a 1,5%, a 0,6% e a 2,0%
do PIB (Produto Interno Bruto), respectivamente.
Podem ser acrescidos a estes custos externos
“públicos”, outros custos externos “privados ou
semi-privados” como:

which, according to the Green Paper of the
European Commission, represent 1.5% to 0.6% and
2.0%
of
GDP (Gross Domestic
Product),
respectively. To these "public" external costs might
be added other "private or semi-private" external
costs, such as:

− custos de saúde;

− healthcare costs;

− custos ambientais (correspondentes à implementação
de medidas de minimização).

− environmental costs (related to the implementation
of mitigation measures).

Em relação à origem dos custos externos e de
acordo com Steiner, Badanjak e Bozicevic (2002),
concluiu-se que aproximadamente 92% se referem
ao transporte rodoviário, 6% ao aéreo, 1,7% ao
ferroviário e 0,3% ao marítimo.

Regarding the origin of the external costs, Steiner,
Badanjak and Bozicevic (2002) concluded that
approximately 92% correspond to road transport,
6% to air transport, 1.7% to rail and 0.3% to sea
transport.

Da totalidade destes custos cerca de 2/3 referemse ao transporte de passageiros e o restante 1/3 ao
transporte de mercadorias. Quanto a custos
externos do ruído, incluídos nos custos ambientais,
estes representam cerca de 7% do total dos custos
externos.

From all these costs, approximately 2/3 refer to
the transport of passengers and the remaining 1/3
to freight transport. With reference to the external
costs of noise, included in the environmental costs,
these represent roughly 7% of the total external
costs.

Em relação a Portugal e da pesquisa efectuada até
ao momento, concluiu-se que a informação
publicada sobre o assunto, e especificamente em
relação a Portugal, consiste nos estudos
desenvolvidos por Arsénio (2000), (2002) e (2006)
para quantificação dos custos indirectos do ruído
rodoviário na cidade de Lisboa, pelo Método do
Preço Hedónico e da Preferência Declarada.

From the research conducted to date, it was
concluded that the information published on the
subject specifically in relation to Portugal, refers
to the studies developed by Arsenio (2000), (2002)
and (2006). These address the quantification of
indirect costs of road noise in the city of Lisbon,
with the Hedonic Price and the Stated Preference
methods.

2.4.2. Sobrecustos da infra-estrutura

2.4.2 Infrastructure cost surplus

A construção da Rede Rodoviária fundamental (IPs)
e complementar de dupla faixa (alguns ICs), está

The construction of the fundamental road network
(PIs) and the complementary network with double
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directamente ligada não só com o acréscimo de
volume de tráfego que tem ocorrido nas últimas
décadas mas, principalmente, com a necessidade
de o desviar das áreas urbanas mais ocupadas, de
forma a garantir as condições de circulação e
segurança adequadas, preservando ou mesmo
elevando a qualidade de vida da população.

lane (some CIs), is directly linked not only to the
additional traffic volume that has occurred in
recent decades but primarily, with the need to
divert it from dense urban areas. This is to ensure
adequate circulation and safety conditions,
preserving or even increasing the quality of life of
the population.

No entanto, apesar de se conseguir, de alguma
forma, desviar grande parte do tráfego de
passagem dos centros urbanos para a sua periferia,
o
contínuo
crescimento
dos
aglomerados
portugueses e alguma “falta de organização” do
território levaram a que esse afastamento, do
ponto de vista do ruído, não fosse eficaz.

However, although it would be possible to divert
much of the road traffic from urban centres to the
urban periphery, the continuous enlargement of
the Portuguese agglomerations and some "lack of
organization" of the territory led to a situation in
which the relocation of the traffic, with reference
to noise, would not be effective.

Assim, diversos edifícios, com usos mais ou menos
sensíveis ao ruído (habitacional, escolar, hospitalar
ou espaços de lazer), que até então se localizavam
num local mais preservado acusticamente e, de um
momento para o outro, passaram a ser os “vizinhos
mais próximos” uma infra-estrutura de transporte
rodoviário de velocidade elevada.

Thus, many buildings whose uses are more or less
sensitive to noise (for instance, housing, schools,
hospitals and leisure spaces) have remained
located in what was previously a well-preserved
environment (acoustically speaking), and have
become the "nearest neighbour" of a high speed
road transportation infrastructure.

Por esse motivo, passaram a ser indispensáveis as
denominadas medidas de minimização. Estes
dispositivos que são instalados na fonte de ruído
(estrada), no percurso de propagação (espaço
entre a estrada e o “ouvinte”) ou, como último
recurso no receptor (edifícios ou utilizadores
expostos) têm como objectivo a redução do ruído
ambiente para níveis aceitáveis que cumpram os
limites impostos pela legislação em vigor.

For that reason, the use of noise mitigation
measures has become indispensible. These are
devices that are installed at the noise source (the
road), along the propagation path (the space
between the road and receiver) or, as a last resort,
at the receiver (the buildings or exposed users)
with the objective of reducing the environmental
noise level to acceptable levels which meet the
restrictions imposed by legislation.

No caso da actuação no receptor, o objectivo de
protecção passa do exterior para o interior do
edifício, pretendendo-se obter níveis sonoros de
ruído no interior dos edifícios compatíveis com a
sua utilização corrente, tendo-se recorrido às
indicações imanadas da Organização Mundial de
Saúde (OMS).

If there is an obligation to intervene at the
receiver, the protection goal moves from the
exterior to the interior of the building, so as to
achieve interior noise levels compatible with the
regular indoor activities while making use of the
recommendations of the World Health Organization
(WHO).

Como medidas de minoração de utilização corrente
nas infra-estruturas de transporte rodoviário
podem-se salientar as seguintes:

Mitigation measures generally
transportation
infrastructures
following:

− Barreiras acústicas;

− Noise barriers;

− Motas de terra;

− Earth mounds;

− Pavimentos menos ruidosos;

− Low noise pavements;

− Redução de velocidade;

− Speed reduction;

− Reforço de isolamento de fachada.

− Increase façade sound insulation.
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que se podem encontrar, facilmente e cada vez
com maior frequência, na Rede Fundamental e
Complementar de dupla faixa, actualmente,
concessionada na maior parte da sua extensão.

these can be easily found, with increasing
frequency, on the Fundamental and Complementary
Road network with highway characteristics,
presently, under concession in most of its length.

Em relação aos custos dos investimentos realizados
ou previstos em medidas de minimização do ruído,
foram abordadas diversas empresas concessionárias
das Redes de Auto-Estradas além da concessionária
rodoviária geral, a EP - Estradas de Portugal, S.A.,
actualmente, com diversas vias em exploração
e/ou em construção.

Regarding the investment costs made or planned
for noise mitigation measures, contact was made
with several road concession holders of the
highways network and the general road
concessionaire, the EP - Estradas de Portugal, S.A.,
presently, with several roads in operation and/or
under construction.

Estes novos dados irão complementar os já
compilados por Macieirinha (2003) durante a
elaboração da sua Tese de Mestrado.

These new data will complement that already
compiled by Macieirinha (2003) during the
preparation of their Master's thesis.

Salienta-se que devido à obrigatoriedade de
realização de Planos de Redução de Ruído/Planos
de Acção sempre que se detectarem situações de
conflito (incumprimento dos limites legais), os
municípios terão de proceder a reajustes na sua
política de desenvolvimento urbano, económico e
social com implicações severas na vida quotidiana
da população.

It should be noted that due to the obligation to
develop Noise Reduction Plans/Noise Action Plans
whenever there is the evidence of noise conflicts
(failure to accomplish legal limits), the
municipalities will have to make adjustments in
their strategies for urban, economic and social
development with severe implications in the
everyday life of the population.

Durante a elaboração desta dissertação, e
conforme já mencionado anteriormente, foi
elaborado para a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) um Manual Técnico com a definição e
conteúdo de um Plano Municipal de Redução de
Ruído, onde se procedeu não só ao mero enunciar
de técnicas de redução de ruído como também a
uma breve análise custo-benefício das medidas
propostas.
Considera-se
que
estes
dados
constituirão uma mais-valia neste trabalho de
investigação, pelo que se irá optar pela sua
inclusão pontual (Carvalho and Rocha 2008).

During the preparation of this thesis, and as
previously mentioned, a Technical Manual with
the definition and contents of a Municipal Noise
Reduction Plan was prepared for the Portuguese
Environmental Agency (APA), in which was
described some techniques for noise reduction,
together with a short cost-benefit analysis (CBA)
for some of the indicated measures. It is
considered that these data will be important for
this research work and, for that reason, it has been
chosen to include it in the current study (Carvalho
and Rocha 2008).
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3 NOISE EXTERNAL COSTS
3.1 Introduction

Ao longo das últimas décadas, a qualidade de vida
dos cidadãos tem vindo a merecer maior destaque,
principalmente, no que diz respeito às questões
associadas ao seu conforto, bem-estar e saúde.

Over the last decades, citizens’ quality of life has,
for the most part, experienced increasing
importance with respect to the population’s
comfort, well-being and health related issues.

A conjugação de diversos factores ambientais tem
contribuído para essa crescente preocupação,
mormente, devido ao tipo e gravidade das suas
repercussões.

The congregation of multiple environmental factors
has contributed for this growing concern, mainly
connected with the type and seriousness of their
consequences.

Os transportes em geral e o transporte rodoviário
em particular, constituem uma das principais
fontes de apreensão, tendo sido desenvolvidos
múltiplos estudos com o objectivo de quantificar os
malefícios deles advindos.

Transport in general and road transportation in
particular constitute one of the main sources of
apprehension, resulting in the development of
numerous studies that have tried to quantify the
related negative repercussions.

Esses efeitos nefastos da circulação rodoviária
manifestam-se através de impactes no ambiente,
acidentes e fenómenos de congestionamento.

The damaging consequences of road transport
include diverse environmental impacts, accidents
and congestion.

Os custos relacionados com estes malefícios não
são directamente incorporados pelos utilizadores,
mas antes sofridos por grande parte da população
vizinha da infra-estrutura de transporte ou pelo
erário público/empresas concessionárias com a
implementação de medidas de minimização,
sempre que tal seja possível. Estes custos para a
sociedade, não assumidos pelos utilizadores dos
sistemas de transportes, denominam-se Custos
Externos ou Externalidades dos Transportes.

Costs related to these harmful effects are not
directly incurred by road users; instead, they are
borne by a large proportion of the population living
in the vicinity of that transport infrastructure or by
public authorities or road concession holders
through the implementation of measures to
minimize traffic noise, whenever possible. These
costs to society, not paid by users of transport
systems, are External Costs or Transport
Externalities.

A estimativa mais precisa dos custos externos dos
transportes implica o conhecimento de duas
grandezas:

To have a more accurate estimate of the external
transportation
costs it
is
imperative to
differentiate between:

−

Custos sociais

−

Social cost

−

Custos internos (privados)

−

Internal Costs (private)

Os custos sociais incluem todas as despesas
decorrentes das infra-estruturas de transporte
como os resultantes da construção, exploração e
manutenção da mesma além dos custos de
acidentes, congestionamento e ambientais.

Social costs include all expenditures derived from
the transportation infrastructure, for instance,
from the construction and maintenance of the
infrastructure as well as accidents, congestion and
environmental costs.

Os custos internos (privados) são os arcados,
directamente, pelo utilizador da infra-estrutura,

Internal costs (private) are the ones directly,
supported by the infrastructure user, incorporating
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englobando
a
aquisição,
manutenção
e
abastecimento do veículo, o tempo de viagem,
diversos impostos, portagens ou tarifas de viagem.

vehicle acquisition, maintenance and fuel costs,
the journey period, diverse taxes, tolls or journey
tickets.

Os custos externos resultam da diferença entre os
custos sociais e os custos privados e correspondem,
entre outras, às seguintes categorias de custos:

These external costs result from the difference
between social costs and private costs and include,
amongst others, the following costs categories:

−

Acidentes;

−

Accidents;

−

Alterações climáticas;

−

Climate change;

−

Congestionamento;

−

Congestion;

−

Poluição atmosférica;

−

Air pollution;

−

Poluição sonora (ruído);

−

Noise;

−

Outros custos:

−

Other costs;

•

Natureza e paisagem;

•

Nature and landscape;

•

Poluição do solo e água;

•

Water and soil pollution;

•

Áreas protegidas;

•

Protected Areas;

•

Áreas urbanas;

•

Urban areas;

•

Energia.

•

Energy.

O presente capítulo versa sobre as externalidades
associadas ao ruído, em particular, com o ruído
rodoviário.

The present chapter is devoted to noise
externalities, especially the ones related to road
traffic noise.

3.2. Ruído como problema de Saúde Pública

3.2 Noise as a Public Health Issue

3.2.1. Introdução

3.2.1 Introduction

De acordo com uma das primeiras definições, o
conceito de saúde pública refere-se:

According to one of the earliest definitions, the
concept of public health refers to:

"à ciência e à arte de prevenir a doença,
prolongar a vida, promover a saúde através de
esforços organizados e de escolhas informadas
da sociedade, organizações (públicas e
provadas), comunidades e indivíduos”

"the science and art of preventing disease,
prolonging life and promoting health through the
organized efforts and informed choices of society,
organizations, public and private, communities
and individuals."

(Winslow 1920)

(Winslow 1920)

Para o presente trabalho, interessa a parte da
saúde pública relacionada com o ambiente e seus
efeitos, ou seja, a saúde ambiental.

For this investigation, the interest is allied to that
part of public health related to the environment
and its effects, explicitly, environmental health.

Assim, a utilização destes termos, no âmbito desta
investigação, estará associada à saúde e qualidade
de vida de indivíduos e de grupos da população.

Thus, the use of these terms in the context of this
research will be linked to the health and quality of
life of individuals and groups of the population.
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Interessa, agora, salientar os efeitos que a
exposição aos factores ambientais pode ocasionar
na população em geral.

Now, it is important to highlight the effects of
exposure of the population to environmental
factors in general.

Em particular, os factores ambientais são
responsáveis por inúmeras queixas associadas a
distúrbios na função cognitiva de crianças, diversos
tipos de cancro, aumento do risco de infertilidade,
redução da resposta imunológica, incomodidade
sonora acentuada ou distúrbios de sono.

In particular, environmental factors are responsible
for numerous complaints associated with cognitive
function disorders in children, diverse types of
cancer, increased risk of infertility, reduction of
immunological response, severe noise annoyance
and sleep disruption.

Mortalidade

Mortality

Morbilidade

Morbidity

(agravamento da)
doença, de consumo de
medicamentos,
absentismo

Efeitos adversos para a Saúde
(deficiências)
atraso no desenvolvimento de sistemas de
órgãos (cérebro, ex.), (progressiva) perda da
função orgânica (ex., pulmões, rins, sistema
cardiovascular, fígado) distúrbio crónico do
sono, concentração e desempenho, inflamação
prolongada, alergia, imuno-supressão

Alterações funcionais ou estruturais
perda reversível de funções orgânicas, stress
crónico, alteração de macro moléculas
(proteínas, ADN), indução enzimática,
inflamação, supressão imunológica,
alterações físicas, bioquímicas, psicológicas
(ex., na pressão arterial diastólica
/sistólica, nas lipoproteínas séricas,
ansiedade)

Manifestation
phenomena

(aggravation of)
disease, medical
consumption,
absenteeism

Adverse health effects
(impairments)
retarded development of organ systems
(e.g. brain), (progressive) loss of organ
function (e.g. lung, kidney,
cardiovascular system, liver) chronic
disturbance of sleep, concentration and
performance, prolonged inflammation,
allergy, immune-suppression

Functional or structural changes
reversible loss of organ function, chronic
stress, alteration of macromolecules
(protein, DNA), enzyme induction,
inflammation, immune suppression,
physical, biochemical, psychological
changes (e.g. in diastolic/systolic blood
pressure, in serum lipoproteins, anxiety)

Exposição sonora
Químicos orgânicos persistentes,
cádmio, chumbo, infecção,
compostos de ADN e
hormonas de stress

Exposição
Factores químicos, físicos,
biológicos e psicológicos

Afectação
generalizada

Fenómenos
observáveis em
inquéritos
específicos ou
investigações
Phenomena
observable in
specific surveys
or investigations

Body burden
Persistent organic
chemicals, cadmium,
lead, infection, DNAadducts, stresshormones

Exposure
chemical, physical, biological,
psychological factors

Figura 3.1 – Diagrama “icebergue”: representa a relevância de pontos extremos para a saúde pública [adaptado de (HCN 1999)]
Figure 3.1 - “Iceberg” diagram: represents the public health relevance of endpoints [adapted from (HCN 1999)]
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Esses efeitos nefastos mencionados podem assumir
diversos graus de severidade e/ou reversibilidade
dependentes não só do tipo e intensidade de
exposição aos factores ambientais mas, também,
das características endógenas de cada indivíduo
afectado. Estes malefícios podem assumir uma
gravidade extrema e, em situações específicas,
podem ocasionar a perda de vidas humanas.

These adverse effects may have different degrees
of severity and/or reversibility, due to not only the
type and the intensity of the exposure to
environmental factors, but also on the endogenous
characteristics of each individual exposed. These
illnesses may assume a severe magnitude and, in
specific situations, may cause the loss of human
lives.

Na Figura 3.1 apresenta-se um esquema que
engloba os diferentes efeitos nefastos dos factores
ambientais, a sua perigosidade e/ou reversibilidade
por ordem ascendente de ocorrência e pelo
alcance territorial e populacional.

In Figure 3.1 a scheme is illustrated that
encompasses the different adverse effects of
environmental factors, their harmfulness and/or
reversibility, in ascending order of appearance and
by territorial and population extent.

A parte superior do “icebergue” corresponde às
situações mais graves que exigem tratamento
médico e que incorporarão as estatísticas oficiais
de saúde de cada país. A parte inferior (submersa)
corresponde a situações em que os efeitos adversos
só são detectados através de inquéritos
populacionais ou de investigações específicas.

The top of the "iceberg" corresponds to the most
serious situations that require medical treatment
and incorporate the official health statistics of
each country. The bottom (submerged) part
corresponds to situations in which the adverse
effects are only detected through population
surveys or specific scientific research.

Dos factores ambientais referidos no ponto 3.1,
esta dissertação debruça-se essencialmente sobre
os problemas relativos ao ruído dos transportes.

Of the several environmental factors referred to in
section 3.1, this dissertation focuses especially on
the issues related to transportation noise.

3.2.2. Malefícios do Ruído

3.2.2 Noise Health Issues

No decurso das últimas três décadas, o excessivo
nível de ruído ambiente tem sido reconhecido
como um problema de saúde pública, afectando
seriamente a vida quotidiana (Muzet 2003).

Over the course of the last three decades,
excessive environmental noise level has been
recognized as a public health problem, which
strongly affects everyday life (Muzet 2003).

Com o intuito de reverter esta situação, têm vindo
a ser aprovadas diversas Directivas Europeias que
estreitaram os limites de emissão sonora de
diversos
tipos
de
veículos
(ciclomotores,
automóveis e aviões) bem como de maquinaria e
equipamento de exterior (EEA 2000).

To reverse this situation, several European
Directives have been approved that narrowed the
noise emission limits of different types of vehicles
(motorcycles, automobiles and aircraft) as well as
those of machinery and equipment to be used
outdoors (EEA 2000).

No entanto e por oposição a outros impactes
ambientais associados aos transportes, a poluição
sonora é um fenómeno em crescimento que tem
motivado um acréscimo significativo no número de
queixas apresentadas pela população.

However, contrary to other transport related
environmental impacts, noise pollution is a growing
phenomenon that has motivated a significant
increase in the number of complaints lodged by the
population.

Tal incremento pode, em parte, ser explicado pelo
acréscimo de tráfego propiciado pela construção de
novas vias e pelo aumento das necessidades de

Such an increment can be explained, to some
extent, by an increasing traffic volume caused by
the construction of new transport infrastructures
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movimentação de bens e pessoas. Esta nova
realidade tem agravado o problema, fazendo com
que algumas exigências decorrentes das directivas
mencionadas não apresentassem resultados práticos.

and the increased needs for movement of goods
and people. This new reality has intensified the
problem, making some requirements of the
mentioned directives “useless in practice”.

É de salientar a insustentabilidade deste aumento
constante da poluição sonora, uma vez que
apresenta não só efeitos negativos directos como
diferidos e cumulativos no tempo (ver Figura 3.2),
aumentando o seu custo social.

It is worth noting the non-sustainability of this
constant growth of noise pollution, which
corresponds not only to direct negative impacts but
also to time-delayed and cumulative effects (see
Figure 3.2), increasing their social cost.

Ambiente

Processado pelo corpo humano

Efeitos na saúde

Environment

Processed by the organism

Health effects
Distúrbio no sono,
actividade, desempenho e
concentração

Exposição sonora
Exposure to sound

Disturbance of sleep,
activities, performance,
concentration
Avaliação como ruído
Appraisal as noise
Sem resposta
Outras razões

Incomodidade e stress
Annoyance and stress

Vegetative response

Other determinants

Factores de risco biológicos
(dinâmica sanguínea, hormonas)

Meio envolvente
Physical environment

Biological risk factors (blood
dynamics, hormones)

Ambiente social
Social environment
Estilo de vida

Características genéticas e
adquiridas (sensibilidade,
atitude, tolerância, etc.)

Lifestyle

Genetic and acquired
characteristics (sensitivity,
attitude, coping style, etc.)

Doenças cardiovasculares,
doenças psiquiátricas
Cardiovascular diseases,
psychiatric disorders

Figura 3.2 – Mecanismos dos problemas de saúde ocasionados pelo ruído [adaptado de (HCN 1999)]
Figure 3.2 - The mechanisms of noise-induced health effects [adapted from (HCN 1999)]

Embora não exista qualquer distinção, em termos
físicos, entre som e ruído essa diferenciação ocorre
com base na resposta psicológica pessoal que lhe
está associada. O som está normalmente associado
a fenómenos agradáveis (ou com significado
desejado) e, por oposição, o ruído é associado a

Although there is no distinction between sound and
noise in terms of physics, the differentiation exists
and is based on the associated psychological
personal response. Sound is normally connected
with pleasant experiences (or with the desired
meaning) and, in contrast, noise is associated with
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algo desagradável e/ou indesejável, qualquer que
seja a sua natureza.

unpleasant and/or undesirable ones, regardless of
its nature.

Assim, é com alguma frequência que se ouve a
população em geral salientar a influência da
componente psicológica no fenómeno da audição
com o seguinte comentário:

So, it is frequent to hear population in general
highlighting the influence of psychological factors
in the hearing experience, with the following
comment:

“Música nos meus ouvidos pode ser ruído nos ouvidos do meu vizinho”
“Music in my ears can be noise in the ears of my neighbour”

A avaliação do ruído deve ser efectuada dentro da
gama de frequências audíveis (aproximadamente,
20 a 20 000 Hz). Como a audição humana não
interpreta da mesma forma todos os estímulos
sonoros, variando a audibilidade com a frequência,
foi necessário criar um filtro que simulasse a
audição humana. Esse filtro é designado por Filtro
A sendo mais sensível às médias e altas frequências
(1 250 – 5 000 Hz) em detrimento das frequências
muito baixas e muito altas.

The assessment of noise must be carried out within
the audible range of frequencies (approximately,
20 to 20 000 Hz). As human hearing does not
interpret all-sound stimulus in the same manner,
varying its audibility with the frequency, it was
necessary to create a filter that replicated human
hearing. This filter is named after A-weighting
filter and is more sensitive to medium and high
frequencies (1 250 – 5 000 Hz) to the detriment of
the very low and very high frequencies.

Em relação ao parâmetro acústico de avaliação da
exposição ao ruído, a comunidade científica em
geral considera que deverá ser utilizado o LAeq, T
(nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A,
durante o período de tempo T) que representa a
soma energética de diversos episódios acústicos no
decurso de um dado espaço temporal, devendo ser
empregue para ruídos de continuidade.

Concerning the acoustical parameter for the
assessment of transportation noise exposure, the
scientific community generally advocates the use
of LAeq, T (energy equivalent sound pressure level,
A-weighed, over a period of time T) which
represents the energy integration of diverse
acoustical episodes (relatively constant) for the
required time interval.

No entanto, para fenómenos acústicos com duração
reduzida ou muito variável no tempo é necessária a
consideração de parâmetros complementares como

However, for acoustic events with a short duration
or which are strongly time-dependent, the use of
complementary assessment parameters is required,

16

17

o LA, Max , SEL
L95, etc.).

18

ou níveis percentis

LN (L10, L50,

19

for example, LA, Max , SEL
(L10, L50, L95, etc.).

20

or percentile levels

21

LN

3.2.3. Exposição ao Ruído

3.2.3 Noise Exposure

Em 1994 foi publicado um estudo de suporte à

In 1994 a study was published in support of the

16
17
18
19
20
21

LA, Max – nível sonoro máximo de exposição, ponderado A
SEL – nível de exposição sonora para um único evento acústico normalizado para o período de um segundo
Níveis percentis – nível excedido em X% do tempo de avaliação
LA, Max – maximum A-weighted noise level
SEL - equivalent sound level during a noise event normalized to a period of one second
Percentile level –level exceeded by X% of the measurement time
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futura Política de Ruído Europeia (Lambert and
Vallet 1994) onde se estimava a população da
União Europeia exposta a níveis de ruído de tráfego
superiores a 55 dB(A) em período diurno.
diur

future European Noise Policy (Lambert and Vallet
1994) giving an estimate of the European Union
population exposed to traffic noise levels higher
than 55 dB(A) in the daytime
ime period.

População Europeia Exposta / Exposed European Population (%)
% população/population

60
49

50
40
30

29
21

Ruído de Transportes
Transportation Noise

20
10

1

0
≤ 55

55- 65

65 - 75

> 75

dB(A)

Figura 3.3 – População da União Europeia exposta ao ruído de tráfego [adaptado de (Lambert and Vallet 1994)]
1994)
Figure 3.3 – European Union population exposed to transportation noise [adapted from(Lambert
from
and Vallet 1994)]

Nesse estudo, resumido na Figura 3.3,
3
foi evidente
a supremacia do ruído rodoviário, perante as outras
formas de ruído de transportes como o ferroviário e
aéreo, tendo-se
se concluído que cerca de 22% da
população da União Europeia (perto de 77 milhões
de pessoas) estava exposta a níveis de ruído
ambiente superiores a 65 dB(A).

In this study, summarized in Figure 3.3, the
dominance of road transport noise was clear
compared to other forms of transportation noise
such as railways and airports, and it was found that
approximately 22% of the European population
(about 77 million people) were exposed to
environmental noise levels exceeding 65 dB(A).
dB

População Portuguesa Exposta / Exposed Portuguese Population (%)
%população/population

60
50

43
38

40
30

18

20

Ruído de Transportes
Transportation Noise

10

1

0
≤ 55

55- 65

65 - 75

> 75

dB(A)

Figura 3.4 – População portuguesa exposta ao ruído de tráfego [adaptado de (DGA, et al. 1999)]
Figure 3..4 – Portuguese population exposed to transportation noise [adapted from (DGA, et al. 1999)]

Entre 1988 e 1996, decorreu em Portugal uma
avaliação da exposição da população ao ruído

Between 1988 and 1996 an evaluation of population
exposure to environmental noise took place in
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ambiente, organizada pela Direcção Geral do
Ambiente (DGA, et al. 1999),, onde se efectuou a
caracterização acústica de algumas áreas urbanas e
se reuniu informação de diversos Estudos de
Impacte Ambiental (EIA) considerados relevantes
(Figura 3.4).

Portugal, organized by the Directorate-General
Directorate
for
the Environment (DGA, et al. 1999),
1999) which included
the acoustic characterization of some urban areas
and the gathering of information from several
Environmental Impact Assessment (EIA) studies
considered to be relevant (Figure
Figure 3.4).

Posteriormente, essa informação acústica foi
analisada conjuntamente com dados relativos à
distribuição espacial da população, divididos em
três categorias de acordo com a densidade de
ocupação expectável: centros urbanos,
urbanos periferias

Subsequently, this acoustic information was
examined together with data on the spatial
distribution of the population, divided into three
categories according to the expected population

urbanas

22

density: urban centres, peri-urban
peri
areas
rural areas.

e zonas rurais.

23

and

População Exposta / Exposed Population (%)
57

%população/population

60
50

44 43

50

46

52
46

Reino Unido/ U. Kingdom
38 40 39

40

31

Portugal

35

França/France

30
18

20
10

10

14

Espanha/Spain

12 14

5

0 1 0

4

0
< 55

55- 65

65 - 75

> 75

Bélgica/Belgium
0 1

Alemanha/Germany

dB(A)

Figura 3.5 – População exposta ao ruído de tráfego [adaptado de (DGA, et al. 1999)]
Figure 3.5 – Population exposed to transportation noise [adapted from (DGA, et al. 1999)]

No estudo da DGA foi ainda efectuada uma
comparação entre diferentes países europeus, para
os quais foi possível reunir a informação
necessária, da qual resultaram os valores indicados
na Figura 3.5,, onde se pode inferir a similaridade
da situação portuguesa com a da maioria dos países
europeus objecto desta análise.

In DGA’s study, a comparison was also made
between different European countries for which
w
it
was possible to gather the necessary data. This
resulted in the noise exposure values indicated in
Figure 3.5,, where it is possible to observe the
similarity between the Portuguese situation and
the situation of those other European countries.

Seguidamente, foram efectuadas novas avaliações
da exposição sonora em diversos países e a nível
Europeu e, de acordo com a análise efectuada pela
EEA em cooperação com o Eurostat (EEA 1999),
referente a dados de 1995, cerca de 30% da

Subsequently, new noise exposure assessments
were made in several countries and at European
level and, in accordance with the analysis made by
EEA in cooperation with Eurostat (EEA 1999)
covering data from 1995, approximately
approximat
30% of the

22

Periferias urbanas – são zonas de transição,
ão, ou zonas de interacção, onde se sobrepõem actividades associadas a áreas urbanas e rurais e
onde as características do território estão sujeitas a rápidas modificações induzidas pelo Homem (SCOPE 2008).
23

Peri-urban areas - are the transition zone, or interaction zone, where urban and rural activities are juxtaposed, and landscape features
are subject to rapid modifications induced by human activities (SCOPE 2008).
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população da União Europeia (120 milhões de
24

pessoas) estavam expostas a níveis sonoros (Ldn )
superiores a 55 dB (Figura 3.6).
Desde 1980, quando a Organização Mundial de
Saúde (OMS) reconheceu o ruído como um
problema de saúde pública, que esta organização
tem procurado elaborar um documento que
sintetize os conhecimentos científicos relativos aos
malefícios decorrentes da exposição a elevados
níveis sonoros e estabeleça linhas de orientação e
actuação para os profissionais e autoridades.

Percentagem de população exposta a diferentes níveis de ruído rodoviário (UE)
Share of population exposed to different road traffic noise levels (EU)
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European Union population (120 million people)
were identified as being exposed to noise levels
25

(Ldn ) exceeding 55 dB (Figure 3.6).
Since 1980, when the World Health Organization
(WHO) recognized noise as a public health
problem, this organization has struggled to produce
a document that synthesizes all of the scientific
knowledge related to the maladies arising from
exposure to high noise levels and to establish some
guidelines and lines of action for authorities and
professionals.

Cerca de 120 milhões de pessoas na EU (mais de 30% da população
total) estão expostas a níveis de ruído rodoviário superiores a Ldn =
55 dB. Mais de 50 milhões de pessoas estão expostas a níveis
sonoros acima de Ldn = 65 dB.
Objectivo
Reduzir o número de pessoas que estão expostas e incomodadas por níveis de
ruído rodoviário elevados (i.e., níveis sonoros que prejudicam a saúde e a
qualidade de vida).

Definições
• % população exposta a quatro níveis de exposição a ruído de transportes (em
Ldn): 45<55 dB; 55-65 dB; 65-75 dB; >75 dB.
• % população muito incomodada por ruído de transporte proveniente dos
diversos modos

About 120 million people in the EU (more than 30% of the total
population) are exposed to road traffic noise levels above 55
Ldn dB. More than 50 million people are exposed to noise levels
above 65 Ldn dB.
Objective
Reduce number of people that are exposed to and annoyed by high traffic
noise levels (i.e., noise levels that endanger health and quality of life).

Definitions

• % of population exposed to four transport noise exposure levels (in Ldn):
45<55 dB; 55-65 dB; 65-75 dB; >75 dB
• % of population highly annoyed by traffic noise of the various modes

Figura 3.6 – Percentagem de população exposta ao ruído rodoviário na União Europeia (EEA 2000)
Figure 3.6 – Percentage of population exposed to road traffic noise in European Union (EEA 2000)

Foram então publicadas, em 1999, as primeiras
linhas mestras de ruído ambiente (“Guidelines for
Community Noise”) (WHO 1999) e indicados os
níveis de ruído ambiente acima dos quais se
considerava que poderiam existir graves problemas
de saúde ou decréscimo de qualidade de vida.

Then, in 1999, the first guidelines on
environmental noise were published ("Guidelines
for Community Noise") (WHO 1999) which indicated
environmental noise levels above which it was
considered that serious health problems or
decreasing quality of life could exist.

Em 2007, com o agravamento generalizado do ruído
ambiente, a OMS sentiu necessidade de estabelecer
limites relativos ao ruído nocturno (WHO 2007),
complementando as directrizes anteriormente
publicadas.

In 2007, with the global worsening of
environmental noise levels, WHO felt the need to
establish guidelines regarding nighttime noise
(WHO 2007), in order to complete the previously
published community noise guidelines.

Dos problemas relacionados com elevados níveis de

Of

24
25

the

problems

related

with

excessive

Ldn – indicador de ruído ambiente diurno-nocturno, período de 24 horas, penalizando o período nocturno (22:00 – 7:00) em 10 dB
Ldn – day-night noise indicator, 24 hours period, with a nighttime period (22:00 – 7:00) penalty by 10 dB
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ruído ambiente salientam-se os relativos à
incomodidade generalizada, a distúrbios de sono,
dificuldades de aprendizagem (redução da aptidão
cognitiva), à redução da capacidade produtiva, a
doenças cardiovasculares e de circulação e a outros
problemas associados à saúde mental. É ainda
referida na literatura, a possibilidade de ocorrência
de fenómenos de surdez permanente por exposição
prolongada a níveis sonoros superiores a 70 dB(A)
(Rosenhall, Pedersen and Svenborg 1990).

environmental noise levels, the ones related to
general annoyance, sleep disturbance, learning
difficulties (reduction of the cognitive function),
reduction of productive capacity, cardiovascular and
blood circulation diseases and other mental health
problems should be emphasized. The possibility of
permanent deafness phenomenon in the case of
long-term exposure to noise levels higher than 70
dB(A) is also mentioned in the literature (Rosenhall,
Pedersen and Svenborg 1990).

Os níveis de ruído ambiente que ocorrem
actualmente estão adstritos, na maioria das
situações, à circulação dos mais diversos veículos
na rede de infra-estruturas de transporte.

Presently, environmental noise levels are
connected, in most situations, with the operation
of a diverse range of vehicles on the transport
infrastructure network.

De facto, de acordo com o estudo da European
Federation for Transport and Environment (Boer
and Schroten 2007) cerca de metade da população
da União Europeia (perto de 210 milhões de
pessoas) está sujeita a níveis sonoros excessivos
(Lden ≥ 55 dB(A)) provenientes do tráfego rodoviário.

In fact, in line with the study of the European
Federation for Transport and Environment (Boer
and Schroten 2007), approximately half of the
European Union population (about 210 million
people) is exposed to extreme environmental noise
levels (Lden ≥ 55 dB(A)) generated by road traffic.

De acordo com o mesmo estudo, perto de 245 000

In accordance with the same study, around 245 000

26

pessoas
na
EU25
sofreram
doenças
cardiovasculares relacionadas com ruído, das quais
cerca de 20% (50 000 indivíduos), sofreram ataques
cardíacos fatais.
28

27

citizens in the EU25 experienced cardiovascular
illnesses related with noise, from which about 20%
(50 000 individuals) suffered fatal heart attacks.

29

Afirma-se, ainda, que na EU22
são gastos
anualmente mais de 40 biliões de euros (0,4% do
PIB total) para fazer face aos custos sociais do
ruído de tráfego, sendo o tráfego rodoviário
responsável por cerca de 90% deste valor.

It is also asserted that in EU22 over 40 billion
Euros (0.4% of total GDP) are spent annually to
address the social costs of traffic noise and that
road traffic is responsible for approximately 90% of
this value.

Como resumo, apresentam-se na Figura 3.7 os
potenciais efeitos nefastos do ruído rodoviário, por
ordem de ocorrência ascendente e segundo a
intensidade e duração da exposição sonora,
nomeadamente:

As a summary, Figure 3.7 presents the potential
adverse effects of road traffic noise, by order of
occurrence and according to the intensity and
duration of the road traffic noise exposure,
including:

− Incomodidade;

− Annoyance;

− Distúrbios no sono;

− Sleep disturbance;

− Distúrbios na função cognitiva (dificuldade de
aprendizagem e compreensão);

− Disturbed cognitive function (learning and understanding
difficulties);

− Doenças cardiovasculares;

− Cardiovascular diseases;

26
27
28
29

EU25 refere-se a EU27 excepto Chipre e Malta
EU25 refers to EU27 except Cyprus and Malta
EU22 refere-se a EU27 excepto Chipre, Estónia, Letónia, Lituânia e Malta
EU22 refers to EU27 except Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania and Malta
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− Adverse effects on mental health.

Mortalidade Mortality

Morbilidade: Morbidity:
doenças cardiovasculares cardiovascular diseases

Doenças patológicas: Pathological disorders:
stress, hipertensão chronic stress, hypertension

Alterações físicas com relevância desconhecida: Physiological changes of unknown significance:
hormonas de stress, aumento temporário da stress hormones, temporary increase of blood
pressão sanguínea pressure

Exposição ao ruído: Noise exposure:
incomodidade, distúrbio de sono annoyance, sleep disturbance

Proporção de população afectada
Proportion of exposed population
Figura 3.7 – Representação esquemática de doenças cardiovasculares, por efeitos significativos da exposição ao ruído (Kempen, et al. 2001)
Figure 3.7 - Schematic representation of cardiovascular diseases by relevant effects of noise exposure (Kempen, et al. 2001)

3.3. Quantificação dos efeitos do ruído

3.3 Quantification of noise effects

3.3.1. Antecedentes

3.3.1 Background

Nesta dissertação, um dos pontos de avaliação
abordados corresponde à valoração económica dos
custos ambientais em particular do ruído rodoviário.

In this dissertation, one of the items under
evaluation refers to the economic valuation of
environmental costs, particularly road traffic noise.

Da análise bibliográfica efectuada, concluiu-se que
os dados necessários para a atribuição de valor
económico às externalidades do ruído, para grande
parte das metodologias de valoração do ruído, não
se encontravam disponíveis ou não existiam.

From the literature review, it was possible to
conclude that the data required for the allocation
of economic value to noise externalities were not
available for most of the noise valuation methods
or did not exist.

Foi, então, seleccionado o procedimento associado
ao projecto HEATCO (Developing Harmonised
European Approaches for Transport Costing and
Project Assessment) (P. Bickel, R. Friedrich and A.
Burgess, et al. 2006b) para o qual, apesar de não
existirem os elementos com a desagregação
necessária, se considerou que seria possível a sua
determinação.

Then the procedure associated with the HEATCO
project
(Developing
Harmonised
European
Approaches for Transport Costing and Project
Assessment) (P. Bickel, R. Friedrich and A. Burgess,
et al. 2006b) was selected for which, even though
there were no records with the required
disaggregation, it was considered possible to
estimate the required information.

No projecto HEATCO é enunciado um conjunto de
directivas harmonizadas para valoração económica
de projectos transnacionais, propondo a utilização

A set of harmonized guidelines for the economic
evaluation of transnational projects is listed in the
HEATCO project, suggesting the use of national
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de valores nacionais sempre que existam, bem
como uma metodologia de transferência de valor
económico, consoante a economia de cada país.

economic values whenever they exist, as well as a
transfer methodology for economic values,
according to the economy of each country.

Em relação ao custo das externalidades do ruído, é
recomendada a utilização de um indicador de
impacte onde se refere a percentagem de pessoas
“muito incomodadas” por nível de ruído e tipo de
fonte sonora e de um custo por pessoa exposta a
um dado nível sonoro consoante o tipo de fonte
sonora, incluindo o custo de saúde relativo aos
danos do ruído e o custo de incomodidade sonora.

Regarding the cost of noise externalities, it is
recommended to use an impact indicator stating
the percentage of the population "highly annoyed"
by noise level and the type of noise source and
also the cost per person exposed to a given noise
level by noise source, including the health cost
concerning the harmful effects of noise and the
cost attributable to noise annoyance.

A metodologia de avaliação económica do projecto
HEATCO implica a consideração de uma “Situação
Zero”, ou seja, uma situação de não investimento
e a sua comparação com as diversas alternativas de
actuação. No presente caso será efectuada uma
abordagem semelhante, considerando que a
“Situação Zero” corresponde à não incorporação
de medidas de minimização sonoras. A outra
situação, “Situação Final”, envolve a utilização de
pavimentos menos ruidosos e a construção de
barreiras acústicas.

The economic assessment methodology in the
context of HEATCO implies the consideration of a
"Do-nothing" situation, which means a no
investment situation, and the comparison with
diverse alternatives of action. In this case, a
similar approach will be made, and the “Donothing” situation will correspond to the nonincorporation of noise abatement measures. The
other situation, “Do-something”, refers to the use
of low noise pavements and the construction of
noise barriers.

Outras
medidas
de
minoração,
como
a
consideração de medidas de protecção específica
do receptor (aumento de isolamento sonoro de
fachada) não foram englobadas nesta avaliação
dada a impossibilidade da sua quantificação.

Other
mitigation
measures,
such
as
the
consideration of specific measures for the protection
of receivers (increase of facade sound insulation)
have not been encompassed in this evaluation given
the impossibility of their quantification.

3.3.2. Avaliação da Exposição Sonora

3.3.2 Noise Exposure Evaluation

As externalidades, associadas ao ruído rodoviário,
foram estimadas considerando dois aspectos
principais: danos na saúde e incomodidade,
geralmente suportados pela população, em
particular, pelos que convivem directamente com
esses impactos negativos.

The noise externalities were estimated taking into
consideration two primary aspects: health
impairment and annoyance, usually suffered by
the population in general and, in particular, by
those who experience directly those negative
impacts.

Relativamente a problemas de saúde, níveis de
ruído de tráfego excessivos podem motivar
diferentes efeitos sobre a saúde, por exemplo:

Concerning health impairment, excessive traffic
noise levels can motivate different health effects,
for instance;

− distúrbios do sono;

− sleeping disorders;

− diminuição da capacidade de concentração e
consequentes acidentes de trabalho ou redução da
produtividade;

− weakened concentration skills and related working

− diminuição da aptidão de aprendizagem e
compreensão;
− danos auditivos;
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frequency, increase of blood pressure and hormonal
variations)

− episódios de stress (levando a alterações da
frequência de batimentos cardíacos, aumento da
pressão arterial e variações hormonais);

− increasing risk of cardiovascular diseases and

− risco acrescido de doenças cardiovasculares e

psychiatric disorders.

distúrbios psiquiátricos.

Estes custos de saúde podem ser avaliados
avaliado por
despesas médicas, perda de produtividade e tempo
de trabalho e custos associados à mortalidade
acrescida.. Uma estimativa realizada pela CE Delft
(Boer and Schroten 2007) para T&E, evidenciou
custos sociais médios,, devido aos níveis excessivos
de ruído de tráfego, superiores a 40 bilhões de
Euros por ano nos países da EU22, sobretudo,
sobretudo
provenientes do tráfego rodoviário (90%).

These health costs can be evaluated from medical
expenses, productivity and labour-time
labour
loss and
costs related to increased mortality. An estimate
performed by CE Delft (Boer and Schroten 2007) for
T&E,
E, identified average social costs due to the
excessive traffic noise levels of over 40 billion
Euros per year for the EU22 countries, mainly
derived from road traffic (90%).

Quanto à incomodidade:

With reference to annoyance::

"sentimento de desagrado associado
o a qualquer
agente ou condição, conhecido ou considerado, por
um indivíduo ou grupo, como podendo
ndo afecta-los
negativamente" ou "sentimento
sentimento de ressentimento,
desagrado,, desconforto, insatisfação ou ofensa, que
ocorre quando o ruído interfere com pensamentos,
sentimentos ou actividades da vida quotidiana "

“feeling
feeling of displeasure associated with any agent or
condition,
on, known or believed by an individual or
group to adversely affect them” or “a feeling of
resentment, displeasure, discomfort, dissatisfaction
or offence which occurs when noise interferes with
someone’s thoughts, feelings or daily activities”
activities

(Staatsen, et al. 2004)

(Staatsen, et al. 2004)

os impactes avaliados referem-se à incomodidade
sentida por cidadãos expostos ao ruído de tráfego.

the evaluated impacts refer to the annoyance
experienced by citizens exposed to traffic noise.

% pessoas “Pouco Incomodadas”
WHO
limite/guideline

% “Little Annoyed” persons

%PI = %LA = - 6.235 × 10 -4 (L den - 32) 3 + 5.509 × 10 -2 (L den - 32) 2 + 0.6693 (L den - 32)

% pessoas “Incomodadas”
%I = %A = 1.795 × 10

-4

% “Annoyed” persons
3

(L den - 37) + 2.110 × 10

-2

(L den - 37) + 0.5353 (L den - 37)

% pessoas “Muito Incomodadas”
%MI = %HA = 9.868 × 10

-4

% “Highly Annoyed” persons
3

(L den - 42) - 1.436 × 10

% pessoas “Muito Perturbadas no Sono”

2

-2

(L den - 42) 2 + 0.5118 (L den - 42)

% “Highly Sleep Disturbed” persons

%MPS = %HSD = 20.8 – 1.05L night + 0.01486L night 2

% pessoas “Perturbadas no Sono”

% “Sleep Disturbed” persons

%PS = %SD = 13.8 – 0.85L night + 0.01670L night 2

% pessoas “Pouco Perturbadas no Sono”

% “Little Sleep Disturbed” persons

%PPS = %LSD = - 8.4 + 0.16L night + 0.01081L night 2
Figura 3.8 – Curvas estimadas e expressões associadas a Lden e Ln para incomodidade e distúrbios de sono relativos ao ruído rodoviário
(Miedema and Oudshoorn 2001) (EC 2002) (Miedema
(Miede
2003)
Figure 3.8 - Estimated curves and polynomial approximations for Lden and Ln, regarding annoyance and sleep disturbance for road traffic
noise (Miedema and Oudshoorn 2001) (EC 2002) (Miedema 2003)
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Para quantificação do custo associado à “Situação
Zero ou Inicial” aplicaram-se os seguintes
procedimentos (Figura 3.8):

The following steps (Figure 3.8) were applied to
quantify the cost associated with the “Do-nothing
situation”:

− cálculo da exposição ao ruído para a situação inicial,
sem medidas de minimização de ruído;

− calculation of noise exposure for the initial situation

− cálculo do número de pessoas incomodadas e com o
sono perturbado através de funções exposiçãoresposta (FER) ou dose-resposta (FDR);

− calculation of the number of annoyed and sleep-

− valoração económica desses impactes.

− monetary valuation of those impacts.

without noise reduction procedures;
disturbed persons with exposure-response functions
(ERF);

A seguir, replicou-se o mesmo procedimento para a
“Situação Final”, incorporando as medidas de
minimização implementadas.

The same procedure was repeated for the “Dosomething
situation”
which
includes
the
implemented mitigation measures:

30

As

Como se pode concluir da Figura 3.9, os concelhos
avaliados apresentam características distintas.
Tanto o número total de pessoas expostas como o
número de pessoas incomodadas e que sofrem de
perturbações no sono é deveras diferente.

shown

Incomodidade e distúrbio sde sono na Maia
Annoyance and sleep disturbance in Maia

Figure

3.9,

the

assessed

Incomodidade e distúrbios de sono em SMFeira
Annoyance and sleep disturbance in SMFeira
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12000
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Number of persons

in
31

municipalities
have different characteristics.
Both the total number of people annoyed and the
total number suffering from sleep disturbance are
significantly different.
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Lden, dB(A)
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PPS/LSD Maia
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PS/SD Feira

PPS/LSD Feira

MI/HA Maia

I/A Maia

PI/LA Maia

MI/HA Feira

I/A Feira

PI/LA Feira

Figura 3.9 – Estimativa do número de pessoas I-incomodadas (Lden) e PS-perturbadas no sono (Ln) pela exposição ao ruído de tráfego
rodoviário, na Maia e em Santa Maria da Feira
Figure 3.9 - Estimated number of people A-annoyed (Lden) or SD-sleep disturbed (Ln) due to road traffic noise exposure, in Maia and
Santa Maria da Feira

Acresce, ainda, o facto de se poderem perceber
dois picos de desconforto em Santa Maria da Feira
e apenas um na Maia. A razão que se considera
estar na génese deste resultado relaciona-se com
distintas formas de ocupação urbana nos dois
concelhos. A Maia apresenta uma densidade de

Furthermore, it is also possible to identify two
peaks of annoyance in Santa Maria da Feira and
only one in Maia. The reason for this result might
be related to the distinct forms of urban occupancy
in the two municipalities. Maia showed a more
uniform density of occupation of the territory, with

30

Municípios objecto dos casos de estudo: Maia e Santa Maria da Feira. Uma descrição mais pormenorizada das características urbanas e
territoriais destes concelhos é apresentada no Capítulo IV.
31

Case-study municipalities: Maia and Santa Maria da Feira. A detailed description of urban and territorial characteristics of these
municipalities is presented in chapter IV.
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ocupação do território mais uniforme, com uma
distribuição de edificações em áreas próximas de
vias rodoviárias numa malha densa e Santa Maria
da Feira com múltiplas centralidades (de pequena
dimensão) cuja densidade urbana é notoriamente
inferior à da sede do concelho, com edifícios mais
afastados das principais fontes de ruído.

a building distribution in areas close to the road
network (dense road system), while Santa Maria da
Feira has multiple centralities (with small
dimensions) which clearly have lower urban density
than the city-centre of the municipality and whose
buildings are furthest from the main noise sources.

Na metodologia do projecto HEATCO, juntamente
com a quantificação dos custos das externalidades
do ruído deve ser indicado o número de pessoas
expostas ao ruído (neste caso, ruído rodoviário)
que se consideram muito incomodadas.

In the methodology established in the HEATCO
project, the number of people exposed to noise (in
this case, road traffic noise) who are highly
annoyed must be provided together with the
estimation of the costs of the noise externalities.

Para a determinação do número de pessoas muito
incomodadas, o projecto HEATCO aconselha a
consideração das funções dose-resposta definidas
pelo Grupo de Trabalho WG2 – Dose/Resposta da
Comissão Europeia (EC 2002) para o ruído de
transportes.

To determine the number of persons highly
annoyed, the HEATCO project recommends the
consideration of dose-response relationships
defined by the European Commission, Working
Group WG2 – dose/response (EC 2002) for
transportation noise.

Quadro 3.1– Indicador de Impacte de exposição sonora: percentagem de adultos muito incomodados, por pessoa exposta ao ruído
rodoviário [adaptados de (EC 2002)]
Table 3.1 – Impact indicator for noise exposure: percentage of adult persons highly annoyed, per person exposed to road traffic noise
[adapted from (EC 2002)]

Ruído Rodoviário / Road Traffic Noise
Lden

% MI

dB(A)

%HA
0.4
0.8
1.1
1.5
1.9
2.2
2.6
2.9
3.3
3.7
4.2
4.6
5.1
5.6
6.2
6.8
7.5
8.3
9
9.9

≥43
≥44
≥45
≥46
≥47
≥48
≥49
≥50
≥51
≥52
≥53
≥54
≥55
≥56
≥57
≥58
≥59
≥60
≥61
≥62

Ruído Rodoviário / Road Traffic Noise

SM Feira

Maia
SI/DnS

SF/DsS

SI/DnS

SF/DsS

2
3
9
12
28
44
62
86
126
158
185
187
264
329
363
360
419
389
491
402

2
4
9
16
37
57
81
99
146
176
229
296
289
346
338
414
394
319
336
379

12
23
29
45
55
69
83
94
109
126
127
133
133
133
136
120
117
137
134
151

13
27
35
52
65
81
88
100
110
121
118
126
105
116
108
96
96
99
109
143

Lden

% MI

%HA
≥63
10.8
≥64
11.9
≥65
12.9
≥66
14.1
≥67
15.4
≥68
16.8
≥69
18.2
≥70
19.8
≥71
21.5
≥72
23.3
≥73
25.2
≥74
27.2
≥75
29.4
≥76
31.7
≥77
34.1
≥78
36.7
≥79
39.4
≥80
42.3
≥81
45.3
Total of Persons
dB(A)

Maia

SM Feira

SI/DnS

SF/DsS

SI/DnS

SF/DsS

367
411
365
317
416
549
672
478
539
461
503
552
275
317
318
239
193
160
106
11 157

283
261
371
435
401
425
475
425
464
528
482
432
240
253
223
107
121
109
44
10 046

169
208
191
259
272
212
166
153
74
55
44
23
5
5
0
1
0
0
0
3 803

159
185
185
263
271
196
152
134
59
45
42
21
4
3
0
1
0
0
0
3 528
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No Quadro 3.1 apresenta-se não só a percentagem
de pessoas muito incomodadas pelo ruído
rodoviário (para uma população com 80% de
adultos) como os resultados obtidos para a Maia e
Santa Maria da Feira em duas situações distintas:
antes e após a implementação das medidas de
minoração do ruído.

Table 3.1 presents not only the percentage of
people highly annoyed by road traffic noise (in a
population with 80% of adults) but also the results
obtained for the municipalities of Maia and Santa
Maria da Feira for two distinct situations: before
and after the implementation of noise mitigation
measures.

Observando o Quadro 3.1 é evidente a redução
global no número de pessoas afectadas em cerca
de 10% e 7% para Maia e Santa Maria da Feira,
respectivamente.

Noting Table 3.1, it is clear that the general the
number of persons affected is reduced by around
10% and 7% for Maia and Santa Maria da Feira
respectively.

Essa redução é ainda mais significativa para a
população exposta a níveis de ruído superiores a
Lden = 65 dB(A), de 14% e 6% ou a níveis de Lden ≥ 55
dB(A), de 12% e 11% (Maia e Santa Maria da Feira),
demonstrando a eficácia e relevância da adopção
de medidas para correcção de situações de
incumprimento.

This reduction is even more significant for the
population exposed to noise levels exceeding Lden =
65 dB(A), of 14% and 6% or to levels of Lden ≥ 55
dB(A), of 12% and 11% (Maia and Santa Maria da
Feira), demonstrating the effectiveness and
relevance of adopting solutions to correct noncompliance situations.

O investimento efectuado pelas empresas
detentoras das concessões rodoviárias possibilitou
que cerca de 1 100 pessoas na Maia e 300 pessoas
em Santa Maria da Feira deixassem de se
considerar incomodadas pelo ruído rodoviário.

The investment made by companies holding road
concessions allowed that about 1 100 people in
Maia and 300 people in Santa Maria da Feira will
not consider themselves as annoyed by road traffic
noise.

3.3.3. Custo das Externalidades do Ruído

3.3.3 Cost of Noise Externalities

A atribuição de valor económico às externalidades
do ruído rodoviário pressupõe que exista um
elemento base: o mapa de ruído.

Assigning economic value to road noise
externalities assumes that there is a basic element:
the noise map.

No entanto, a quantificação do número de pessoas
expostas a um dado nível de ruído não se limita à
sobreposição do mapa de ruído com o mapa de
densidade populacional.

However, the quantification of the number of
people exposed to a certain noise level is not
confined to the overlay of the noise map with the
population density map.

É necessário efectuar o cálculo da exposição dos
edifícios e, consoante o número de pessoas que os
habitam, quantificar o número total de pessoas
expostas, por decibel A, para a globalidade do
concelho.

It is necessary to perform the calculation of the
noise exposure of buildings and, depending on the
number of people who inhabit them, to quantify
the total number of people exposed to road noise,
by A-weighted decibel, for the entire municipality.

Tendo, como ponto de partida, o número de
pessoas expostas ao ruído, por decibel A, é possível
prosseguir para o cumprimento dos diversos passos,
indicados no projecto HEATCO, para este factor
ambiental e que se passam a enunciar:

Taking, as a starting point, the number of people
exposed to road noise, in terms of A-weighted
levels, it is possible to apply the following steps,
indicated in the HEATCO project for this
environmental factor:
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− Passo 1: contabilização do número de pessoas
expostas a determinados níveis de ruído para a
situação inicial;

− Step 1: quantification of the number of persons
exposed to certain noise levels for the Donothing situation;

− Passo 2: contabilização do número de pessoas
expostas a determinados níveis de ruído para a
situação final;

− Step 2: quantification of the number of persons
exposed to certain noise levels for the Dosomething situation;

− Passo 3: preparação dos factores de custo,
actualizando-os em função do crescimento do PIB
per capita do país, para o ano de interesse;

− Step 3: preparation of cost factors, updating them on
the basis of country GDP per capita growth, for
the year of interest;

− Passo 4: determinação do impacte na população, em

− Step 4: determination of impact on the population,

termos de incomodidade sonora (produto da
percentagem de pessoas muito incomodadas pela
população exposta a cada nível de ruído, como
indicado no ponto 3.3.2);

regarding noise annoyance (multiplication of the
percentage of people highly annoyed by the
population exposed to each noise level, as indicated
in paragraph 3.3.2);

− Passo 5: determinação do custo das externalidades
do ruído rodoviário, multiplicando os factores d
custo actualizados pelo número de pessoas
expostas a cada nível de ruído, tanto para a
Situação Inicial como para a Situação Final;

− Step 5: determination of the cost of road noise
externalities by multiplying the updated cost
factors by the number of people exposed to each
noise level, for both the Do-nothing Situation as
to the Do-something Situation;

− Passo 6: cômputo final do impacte na população pela
subtracção do número de pessoas muito
incomodadas na situação inicial e final;

− Step 6: final result of impact on the population by
subtracting the number of people highly annoyed
for Do-nothing and Do-something situations;

− Passo 7: o valor final do custo das externalidades do
ruído rodoviário é calculado pela subtracção dos
custos nas situações inicial e final.

− Step 7: the final result of the cost of road noise
externalities is calculated subtracting the cost
for the Do-nothing and Do-something situations.

Neste contexto, para a avaliação económica das
externalidades do ruído, devem-se aplicar os factores
de custo do ruído rodoviário (Quadro 3.6) indicados no
projecto HEATCO para Portugal, referentes aos três
métodos sugeridos “Nova Abordagem”, “Valores

For the economic evaluation of noise externalities in
this context, the road traffic noise cost factors
(Table 3.6) listed in HEATCO project for Portugal
should be applied, considering three suggested
estimate methodologies "New Approach", “Central

32

33

Centrais” e “Valores Elevados”, em €PPP , por
pessoa e por ano, para a população exposta
anteriormente calculada (Bickel and Friedrich 2001)
(Navrud, et al. 2006) (P. Bickel 2006a).

Values” and “High Values”, in €PPP , per person and
per year, for the population exposed to road traffic
noise previously calculated (Bickel and Friedrich 2001)
(Navrud, et al. 2006) (P. Bickel 2006a).

Os métodos mencionados assentam, sobretudo, em
dois tipos de técnicas de valorização de bens
públicos (como o ruído): técnicas de Preferência
Revelada (PR) e Preferência Declarada (PD), que
utilizam a disponibilidade-para-pagar individual
(DpP/WTP) para estimar o seu valor económico.

The above-mentioned methods are essentially
based on two types of public goods valuation
techniques (like noise): Revealed Preference (RP)
and Stated Preference (SP) techniques, which use
individuals´ willingness-to-pay (WTP) to estimate
their economic value.

Para avaliar e quantificar os efeitos dos ruído na

To assess and quantify the effects of noise on

32

PPC – Paridade de Poder de Compra, indicador das diferenças do nível de preços entre países, obtido pela comparação do preço de um
"cabaz de produtos" em diferentes países. Este indicador elimina o efeito da diferença do nível de preços e permite a conversão das contas
nacionais agregadas dos diferentes países em agregados comparáveis, com base em uma "moeda comum" denominada Poder de Compra
Padrão (PCP) (Eurostat 2009).
33

PPP – Purchasing Power Parity, indicator of price level differences across countries derived from the comparison between the prices of a
“basket of goods” in different countries. This indicator eliminate the effect of price level differences and allows the conversion of national
accounts aggregates of different countries into a comparable aggregates based on a “common currency” named Purchasing Power Standard
(PPS) (Eurostat 2009).
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saúde da população é necessário, não só identificar
os potenciais impactes gerados, mas também os
mecanismos que os suscitam (ver Quadro 3.2).

people's health it is necessary to identify not only
the potential generated impacts, but also the
mechanisms that encourage them (see Table 3.2).

Quadro 3.2 – Classificação dos efeitos na saúde e impactes associados (E.C. 2005) (Navrud, et al. 2006)
Table 3.2 – Categorization of health effects and related impacts (E.C. 2005) (Navrud, et al. 2006)

Medida /Measure

Categoria/Impacte
Efeitos associados ao stress

Category/Impact
Stress-related health effects

RR

Hipertensão e doença isquémica cardíaca

Efeitos psicosociais

Hypertension and ischemic disease

Psychosocial effects

RA/AR

Incomodidade

Perturbação do sono

Annoyance

Sleep disturbance

RA/AR

Despertar e qualidade do sono

Awakenings and subjective sleep quality

RR – Risco Relativo
RA – Risco absoluto

RR – Relative Risk
AR – Absolute Risk

Quadro 3.3 – Funções dose-resposta para efeitos na saúde devidos ao stress e para distúrbio no sono (E.C. 2005) (Navrud, et al. 2006)
Table 3.3 – Exposure-response functions for stress-related health effects and for sleep disturbance (E.C. 2005) (Navrud, et al. 2006)

Valor esperado/1000 adultos expostosa)
Expected value/1000 adults exposeda)

Categoria/Impacte
Enfarte do miocárdio (EM)
Fatal, Anos de vida perdidos
Não fatal, dias de hospitalização
Não fatal, dias de ausência ao trabalho
34

Casos de morbilidade

esperados

Angina de peito
Dias de hospitalização
Dias de ausência ao trabalho
Número esperado de dias de morbilidade

Hipertensão, dias de hospitalização
Distúrbios no sono
Tráfego rodoviário
Tráfego ferroviário
Tráfego aéreo

0.084 ×  − 5.25

Category/Impact
Myocardial infarction (MI)

0.504 ×  − 31.5

fatal, Years of life lost

8.960 ×  − 56

Non-fatal, days in hospital

0.028 ×  − 1.75

Non-fatal, days absent from work

0.684 ×  − 42.75

Days in hospital

35

Expected cases of morbidity

0.168 ×  − 10.5

Angina pectoris

0.240 ×  − 15

Days absent from work

0.063 ×  − 4.5

0.62 × !"#,

0.32 × !"#,

0.48 × !"#,

%&'

Expected n.º of morbidity days

Hypertension, days in hospital

− 43.2( b)

c)
%&' − 40.0(

%&'

− 32.6(

d)

Sleep disturbance
Road traffic
Rail traffic
Air traffic

a) limite mínimo de acção, Lden = 70 dB(A)
a) minimum action level, Lden = 70 dB(A)
b); c); d) limite mínimo de acção, LAeq, 23-07h = 43,2 dB; 40 dB; 32,6 dB
b); c); d) minimum action level, LAeq, 23-07h = 43.2 dB; 40 dB; 32.6 dB
Enfarte do Miocárdio, em média, refere-se a 7 anos de vida perdidos
por cada ataque cardíaco fatal; risco médio de EM = 0,005;
probabilidade de sobrevivência a EM = 0,7; morbilidade associada ao
Myocardial infarction, on average, 7 years of life lost for each fatal
EM representa, em média e por ocorrência, 18 dias de hospitalização
heart attack; base risk of MI = 0.005; survival probability = 0.7; MI
e 32 dias de ausência ao trabalho.
morbidity, 18 days in hospital and 32 days of absence from work.
Angina de Peito; risco médio de AP = 0,0015; 14 dias de hospitalização Angina Pectoris; AP base risk = 0.0015; 14 days in hospital (per severe
(por ocorrência grave) e 20 dias de morbilidade por episódio.
episode) and 20 days of morbidity per episode.

No entanto, é ainda fundamental conhecer de que
forma afecta os habitantes em geral. Um dos

However, it is also essential to know how they
affect people in general. One of the recommended

34

Morbilidade – complicações associadas ao problema de saúde em causa, ou seja, qualquer evento pós-operatório que perturbe uma
convalescença normal, prolongando o internamento hospitalar.
35

Morbidity - complications associated to the health problem under concerned, in other words, any post-surgery event that disrupts a
normal convalescence, prolonging the hospital permanence.
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procedimentos aconselhados consiste na obtenção
de funções dose-resposta para diferentes estímulos
sonoros. No Quadro 3.3 apresentam-se as referidas
funções para efeitos do stress na saúde e distúrbios
no sono associados ao ruído.

procedures consists of determining exposureresponse functions to different noise stimuli. Table
3.3 presents those functions for stress-related
illnesses and for sleep disturbances associated with
noise.

Se, às funções dose-resposta relativas aos impactes
na saúde humana, se associar o valor económico
correspondente a cada um dos impactes referidos
(Quadro 3.4) é possível estimar um custo dos
problemas de saúde associados ao ruído.

If the economic value (Table 3.4), corresponding to
each of the referred impacts, is joined to the
exposure-response functions for human health
impacts, it is possible to estimate the cost of noiserelated health problems.

A etapa seguinte consiste na quantificação dos
custos associados à incomodidade sonora sentida
pela população, de acordo com o nível sonoro a
que os cidadãos estão expostos.

The next step consists of quantifying the costs
associated with noise annoyance felt by the
population, in accordance with the noise level to
which the citizens are exposed.

Quadro 3.4 – Valor económico dos efeitos na saúde, média europeia (€2002 por unidade) (P. Bickel 2006a)
Table 3.4 – Economic value for health effects, European average (€2002 per unit) (P. Bickel 2006a)

Impacte na Saúde

Valor /Value
€2002

Anos de vida perdidos devido a exposição prolongada

40 300 €

Health Impact
Years of life lost (YOLL) due to long-term exposure

Internamento hospitalar, por dia

310 €

Internamento hospitalar (cardiologia), por dia

590 €

Hospital day (cardiology)

Custo de ausência ao trabalho, por dia

84 €

Absentee costs from work, per day

Hospital day

A atribuição de um valor em “euros por pessoa
incomodada por ano”, para as diferentes classes
de incomodidade sonora, revela-se algo difícil, uma
vez que dos estudos de preferência declarada já
efectuados, poucos mencionam a disponibilidadepara-pagar nessa unidade económica.

Defining a value for different noise annoyance
classes, in "euro per annoyed person per year”, is
rather difficult, in view of the fact that between
the stated preference studies already performed,
only a small number refers to the willingness-topay in that economic unit.

A alternativa foi encontrada por Navrud durante a
elaboração de um relatório sobre o estado-da-arte
na avaliação económica do ruído, para a Comissão
Europeia (S. Navrud 2002), no qual propôs uma
variante na metodologia de avaliação dos estudos
de preferência declarada considerados pertinentes
para a obtenção de um valor económico em “euros
por dB, por pessoa e por ano”, que culminou na
recomendação, pela Direcção Geral do Ambiente
da União Europeia, da utilização do valor de 25
€2001/dB/pessoa (proprietário)/ano.

An alternative was found by Navrud during the
preparation of a report for the European
Commission about the state-of-the-art on economic
valuation of noise (S. Navrud 2002), in which he
suggested a variant on the evaluation methodology
of stated preference studies considered relevant to
the calculation of an economic value in “euro per
dB per person and per year", which culminated in
the recommendation, by the European Union's
Directorate General of the Environment, of the use
of 25 €2001/dB/person (household)/year.

Novamente, será efectuada a combinação do custo
da incomodidade sonora com as funções doseresposta que lhes estão associadas.

For a second time, the combination of the cost of
noise annoyance with the related exposureresponse functions was performed.
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As funções utilizadas são as recomendadas pela
Comissão Europeia (EC 2002) que, foram avaliadas
em seis países europeus: Alemanha, Hungria,
Noruega, Espanha, Suécia e Reino Unido de forma
a representar a diversidade europeia, a nível
cultural e económico, através de inquéritos de
preferência declarada (Navrud, et al. 2006).

The applied functions are those recommended by
the European Commission (EC 2002), which have
been assessed in six European countries: Germany,
Hungary, Norway, Spain, Sweden and the United
Kingdom in order to represent the European
diversity, at cultural and economic level, through
stated preference surveys (Navrud, et al. 2006).

A realização de um estudo de larga-escala,
simultaneamente em muitos países, tornou possível
a observação das diferenças entre eles, em relação
a preferências e ao nível institucional/cultural.

The consideration of a simultaneous large-scale
survey in many countries, made possible the
observation of differences between them, about
preferences and cultural/institutional levels.

Com base nestes inquéritos, foram determinados
novos valores para os níveis de incomodidade (ver
Quadro 3.5), denominados "Nova Abordagem".

Based on these surveys, new values were derived
for the annoyance levels (see Table 3.5),
henceforward referred to as the “New Approach”.

Em relação aos valores correspondentes à
estimativa “Valores Centrais”, o valor indicado foi
obtido a partir da análise dos mesmos estudos de
preferência declarada (S. Navrud 2002) (WG HSEA
2003) que foram a génese dos referentes à “Nova
Abordagem” mas, sem a reavaliação efectuada no
âmbito do projecto HEATCO.

With regard to the values corresponding to the
“Central values" estimate, the value shown was
obtained from the analysis of the same stated
preference studies (S. Navrud 2002) (WG HSEA
2003) used to generate the ones corresponding to
the "New Approach" but, without the re-evaluation
carried out under the HEATCO project.

Quadro 3.5 – Valor recomendado por classe de incomodidade para vias rodoviárias (€2005 e €2002 por pessoa incomodada e por ano),
considerando os custos associados à “nova abordagem”, valores centrais e valores elevados (P. Bickel 2006a)
Table 3.5 – Recommended value by annoyance category for road infrastructures (€2005 and €2002 per annoyed person and per year),
regarding the costs associated with the "new approach", central values and high values (P. Bickel 2006a)

Valor /Value

Classe de Incomodidade
€2005

Annoyance Category

€2002
N.A.

Muito incomodado

85 €

68 €

Incomodado

85 €

68 €

Pouco incomodado

37 €

30 €

Sem incómodo

0€

0€

V.C./C.V. V.E./H.V.
Highly annoyed
8

Annoyed

18.4

Little annoyed
Not annoyed

N.A. – Nova Abordagem
V.C. – Valores Centrais
V.E. – Valores Elevados

N.A. – New Approach
C.V. – Central Values
H.V. – High Values

Quanto à estimativa respeitante aos “Valores
Elevados”, os estudos de base avaliados referiam36

se à aplicação do Método dos Preços Hedónicos ,
conforme o efectuado no projecto UNITE UNIfication of accounts and marginal costs for

On the estimate with respect to "High Values", basic
studies evaluated referred to the application of the
37

Hedonic Pricing Methodology , as accomplished
within the UNITE project - UNIfication of accounts
and marginal costs for Transport Efficiency (Bickel,

36

Método dos Preços Hedónicos - método que estima o valor de um bem ou mal não comercializável, como o ruído ou a poluição, pela
observação do mercado de um bem comercializável como as habitações ou o mercado de trabalho. Este método visa avaliar o efeito de
variações na qualidade ambiental (e.g. ruído, qualidade do ar) nos preços do mercado imobiliário.
37

Hedonic Pricing Method - method that estimates the value of a non-market good, such as noise or pollution, through the market
observation of a market good, such as dwellings or the labour market. This method is intended to assess the effect of environmental quality
changes (i.e. noise, air quality) in the real estate market prices.
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Transport Efficiency (Bickel, Schmid, et al. 2003).

Schmid, et al. 2003).

O resultado da conjugação dos custos de saúde com
os custos de incomodidade foi designado “factor
de custo do ruído” e é apresentado no Quadro 3.6.

The result of the combination of the health-related
costs with the annoyance costs was labelled as
"noise cost factor” and is presented in Table 3.6.

No entanto, dado que os factores de custo citados
no projecto HEATCO se referem ao ano base de
2002 (Quadro 3.6) e, nesse documento, se
recomenda a sua actualização para o ano de
interesse (P. Bickel, R. Friedrich and A. Burgess, et
al. 2006b), actualizaram-se os factores de custo
para o ano 2007.

However, since the cost factors listed in the
HEATCO project have a base year of 2002 (Table
3.6) and, in the same document, it is
recommended to update these cost factors for the
year of interest (P. Bickel, R. Friedrich and A.
Burgess, et al. 2006b), those factors were updated
for the year 2007.

Quadro 3.6 – Factores de custo para a “Nova abordagem”, “Valores Centrais” e “Valores Elevados” associados à exposição ao ruído
rodoviário, em Portugal (€2002 PPP, por ano e por pessoa exposta) [adaptado de (P. Bickel 2006a)]
Table 3.6 – Cost factors for the methodologies “New Approach”, “Central Values” and “High Values” related to road traffic noise
exposure (€2002 PPP, per year and per person exposed), in Portugal [ adapted from (P. Bickel 2006a)]

Lden

Portugal
V.C.
C.V.

Lden
V.E.
H.V.

Portugal

Lden

Portugal

dB(A)

N.A.
N.A.

dB(A)

N.A.
N.A.

V.C.
C.V.

V.E.
H.V.

dB(A)

N.A.
N.A.

V.C.
C.V.

V.E.
H.V.

≥43

3

≥56

12

37

85

≥69

23

118

269

≥44

4

≥57

12

43

99

≥70

24

124

283

≥45

4

≥58

13

50

113

≥71

59

164

332

≥46

5

≥59

14

56

127

≥72

65

175

350

≥47

6

≥60

15

62

141

≥73

70

185

368

≥48

6

≥61

16

68

156

≥74

75

196

386

≥49

7

≥62

17

74

170

≥75

80

206

405

≥50

7

≥63

17

81

184

≥76

85

216

423

≥51

8

6

14

≥64

18

87

198

≥77

91

227

441

≥52

9

12

28

≥65

19

93

212

≥78

96

237

460

≥53

9

19

42

≥66

20

99

226

≥79

101

247

478

≥54

10

25

57

≥67

21

105

241

≥80

106

258

496

≥55

11

31

71

≥68

22

111

255

≥81

112

268

515

N.A. – Nova Abordagem
V.C. – Valores Centrais
V.E. – Valores Elevados

N.A. – New Approach
C.V. – Central Values
H.V. – High Values

Essa actualização teve como base a evolução do
Produto Interno Bruto (PIB) entre 2002 e 2007,
calculado pelo lado da despesa real, cuja unidade
de referência foi o PCP (Poder de Compra Padrão).

This update was based on the Gross Domestic
Product (GDP) evolution between 2002 and 2007,
calculated from the expenditure, whose reference
unit was PPS (Purchasing Power Standard).

A utilização do PIB e do PCP, como agentes de
actualização dos factores de custo do ruído, teve
como pressupostos o facto de serem dois
indicadores fundamentais da economia europeia.

The use of GDP and PPS, as updating instruments
for noise cost factors, had as basic assumptions the
fact that both of them are key indicators of the
European economy.

Por um lado, o PIB é uma medida da actividade
económica, definido como “o valor de todos os
bens e serviços produzidos menos o valor de

On one hand, the Gross domestic product (GDP) is
a measure of the economic activity, defined as
“the value of all goods and services produced less
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quaisquer bens ou serviços utilizados na sua
produção” (Eurostat 2009).

the value of any goods or services used in their
creation” (Eurostat 2009).

Salienta-se o facto de se ter utilizado o PIB
calculado a partir da despesa (uma das três
aproximações possíveis: produção, despesa e
rendimento) que permite a sua divisão nas
componentes de preço e volume, possibilitando a
comparação do PIB dos diferentes países.

It should be noted that the GDP used was
calculated from the expenditure (one of three
possible approaches: production, expenditure and
income) allowing its split in price and volume
components, and enabling the comparison of GDP
between countries.

Por outro lado, o PCP pretende criar um
mecanismo de comparação entre as diferentes
economias que não seja afectado por diferenças no
nível de preços.

On the other hand, the PPS tends to create a
mechanism for the comparison between different
economies that would not be affected by price
level differences.

Quadro 3.7 – Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) (Eurostat 2009)
Table 3.7 – Gross domestic product (GDP) growth (Eurostat 2009)

Produto Interno Bruto

2002

2007

variação
variation

Gross Domestic Product

Despesa real por habitante (Euros)

13 088

15 414

1.177679

Real expenditure per inhabitant (Euros)

Despesa real por habitante (PCP_UE27)

15 800

19 000

1.202532

Real expenditure per inhabitant (PPS_EU27)

0.828383

0.811263

0.979333

Purchasing power parities (PPP_EU27)

Paridade do Poder de Compra (PPC_UE27)
PCP – Poder de Compra Padrão
PPC – Paridade do Poder de Compra

PPS – Purchasing Power Standard
PPP – Purchasing Power Parity

No Quadro 3.7, são expostos os resultados do PIB,
calculado a partir da despesa, a preços reais de
Portugal e após a respectiva conversão para a
“unidade monetária comum”, o Poder de Compra
Padrão (PCP).

Table 3.7, presents the results of the GDP,
calculated from the expenditure, real prices in
Portugal and after the respective conversion into a
“common currency unit ", the Purchasing Power
Standard (PPS).

Da aplicação das taxas de variação do PIB,
calculado a partir da despesa, obtiveram-se os
novos factores de custo (2007) associados às três
estimativas indicadas no projecto HEATCO para
previsão do custo das externalidades associadas ao
ruído, que são apresentados no Quadro 3.8.

From the consideration of the growth rates of GDP,
calculated from the expenditure, the new cost
factors (2007) associated with the three estimates
indicated in the HEATCO project were computed to
evaluate the cost of traffic noise externalities,
which are indicated in Table 3.8.

Resumindo, os factores de custo expostos incluem
os custos de saúde e os custos de incomodidade
determinados com base em três métodos
prospectivos com pressupostos distintos, a saber:

In summary, the cost factors previously mentioned
include health costs and annoyance costs based on
three prospective methods, with different
assumptions, namely:

− "Nova abordagem" (valor dos danos na saúde e
incomodidade segundo funções de dose-resposta);

− “New approach” (health and annoyance costs based
on exposure-response functions);

− "Valores Centrais" (valor dos danos na saúde e
DpP/WTP para a redução de incomodidade com base
em estudos de preferência declarada);

− “Central values” (health-related costs and WTP for
reducing annoyance based on stated preference
studies);

− “Valores Elevados” (valor dos danos na saúde e
DpP/WTP para a redução de incomodidade com base

− “High Values” (health-related costs and WTP for
reducing annoyance based on hedonic pricing
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em estudos de preços hedónicos).

studies).

Quadro 3.8 – Factores de custo associados à exposição ao ruído rodoviário, actualizados a 2007 (€2007 PPC, por ano e por pessoa exposta)
Table 3.8 – Cost factors for road traffic noise exposure, updated to 2007 (€2007 PPP, per year and per person exposed)

Lden

Portugal
V.C.
C.V.

Lden
V.E.
H.V.

Portugal

Lden

Portugal

dB(A)

N.A.
N.A.

dB(A)

N.A.
N.A.

V.C.
C.V.

V.E.
H.V.

dB(A)

N.A.
N.A.

V.C.
C.V.

V.E.
H.V.

≥43

4

≥56

14

44

102

≥69

28

142

323

≥44

5

≥57

14

52

119

≥70

29

149

340

≥45

5

≥58

16

60

136

≥71

71

197

399

≥46

6

≥59

17

67

153

≥72

78

210

421

≥47

7

≥60

18

75

170

≥73

84

222

443

≥48

7

≥61

19

82

188

≥74

90

236

464

≥49

8

≥62

20

89

204

≥75

96

248

487

≥50

8

≥63

20

97

221

≥76

102

260

509

≥51

10

7

17

≥64

22

105

238

≥77

109

273

530

≥52

11

14

34

≥65

23

112

255

≥78

115

285

553

≥53

11

23

51

≥66

24

119

272

≥79

121

297

575

≥54

12

30

69

≥67

25

126

290

≥80

127

310

596

≥55

13

37

85

≥68

26

133

307

≥81

135

322

619

N.A. – Nova Abordagem
V.C. – Valores Centrais
V.E. – Valores Elevados

N.A. – New Approach
C.V. – Central Values
H.V. – High Values

3.4. Resultados

3.4 Results

Reunindo a informação decorrente dos mapas de
ruído e mapas de exposição sonora, calculados para
cada um dos concelhos e para as situações anterior
e posterior à implementação de medidas de
minimização do ruído, com os factores de custo do
ruído rodoviário, actualizados para 2007, foi
possível
calcular
o
custo
associado
às
externalidades do ruído rodoviário, para os
municípios alvo do caso de estudo, cujos resultados
se apresentam no Quadro 3.9.

Gathering all information from noise maps and
noise exposure maps, calculated for each of the
municipalities and for the situations before and
after the implementation of noise mitigation
measures, with the cost factors related with road
traffic noise, updated for 2007, it was possible to
calculate the cost associated with road traffic
noise
externalities,
for
the
case-study
municipalities, whose results are illustrated in the
Table 3.9.

Da análise dos resultados expostos, é possível
verificar a eficácia das medidas de minoração
adoptadas, não só no que se refere ao custo das
externalidades mas ainda quanto ao número de
pessoas potencialmente muito incomodadas com o
ruído rodoviário.

From the analysis of the previous results, it is
possible to demonstrate the effectiveness of the
mitigation measures adopted, not only with regard
to the cost of externalities but also on the number
of people potentially highly annoyed with road
traffic noise.

Salienta-se, contudo, a diferente ordem de
grandeza dos valores encontrados. De facto, os
resultados da Maia são mais de três vezes
superiores aos de Santa Maria da Feira.

It should be noted, however, the different order of
magnitude of the values found. In fact, the results
of Maia are more than three times higher than
those of Santa Maria da Feira.
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Conforme se poderá observar, com maior detalhe,
no capítulo seguinte, algumas das razões que
poderão estar subjacentes a esta diferenciação
prendem-se com:

In the following chapter it will be possible to
observe, with more detail, some of the reasons
that might be connected with these differences.
These are:

− tipo de território:

− type of territory:

 Maia, densamente urbanizada;

 Maia, densely urbanised;

 Santa Maria da Feira, território misto com média
densidade de urbanização contrastando com grandes
áreas do território dedicadas a usos não urbanos.

 Santa Maria da Feira, mixed territory with medium
density of urbanization that contrasts with large
areas of the territory dedicated to non-urban uses.

− densidade rodoviária:

− Road density:

 Maia, atravessada longitudinalmente pela A3 e
transversalmente pela A4 e A41, apresentando uma
densidade rodoviária de 0,35 km/km2;

 Maia, crossed longitudinally by A3 and transversely
by A4 and A41, featuring a road density of 0.35
km/km²;

 Santa Maria da Feira, atravessada pela A1 e
ladeada marginalmente pela A29, com uma
densidade rodoviária de 0,19 km/km2.

 Santa Maria da Feira, crossed by A1 and marginally
bordered by A29, with a road density of 0.19
km/km².

− tipo de medidas de minimização:

− type of mitigation measures:

 Barreiras acústicas, em locais seleccionados (pelas
concessionárias) ao longo das vias mencionadas;

 Noise barriers, in selected locations (by the
concessionaires) along the mentioned roads;

 Pavimento menos ruidoso, em toda a extensão das
vias rodoviárias indicadas.

 Low noise pavement, in the full length of the
designated roads.

Quadro 3.9 – Resultados da avaliação das externalidades para Maia e Santa Maria da Feira, segundo três métodos prospectivos
Table 3.9 - Results of noise externalities calculations for Maia and Santa Maria da Feira, according to three estimate methods

Método de cálculo
Calculation methodology

Sem Medidas de Minimização Com Medidas de Minimização
No Mitigation Measures
With Mitigation Measures
Maia
S.M. Feira
Maia
S.M. Feira
Lden

Nova Abordagem / New Approach
Externalidades do ruído (20 years)
Noise externalities (20 years)
Custos de saúde e de incomodidade (por ano)
Health costs and annoyance costs (per year)

55 714 280 €

Lden

17 450 820 €

49 771 160 €

Lden

16 374 240 €

-5 943 120 €
11%

2 785 714 €

872 541 €

2 488 558 €

818 712 €

Valores Centrais / Central Values
182 132 480 € 53 477 800 €
160 030 360 € 48 094 740 €
Externalidades do ruído (20 years)
Noise externalities (20 years)
Custos de saúde e de incomodidade (por ano)
9 106 624 €
2 673 890 €
8 001 518 €
2 404 737 €
Health costs and annoyance costs (per year)
Valores Elevados / High Values
396 124 580 € 121 351 240 € 349 847 220 € 109 214 140 €
Externalidades do ruído (20 years)
Noise externalities (20 years)
Custos de saúde e de incomodidade (por ano)
19 806 229 €
6 067 562 €
17 492 361 €
5 460 707 €
Health costs and annoyance costs (per year)
População Muito Incomodada /Highly Annoyed Population
Lden ≥ 43 dB(A)
11 157

Assim sendo, é facilmente perceptível que a
adopção de medidas de minimização nas vias
rodoviárias (principal fonte de ruído), como
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Variação
Variation
Maia
S.M. Feira

3 803

10 046

3 528

-297 156 €

-22 102 120 €
12%

-1 105 106 €

-1 076 580 €
6%

-53 829 €

-5 383 060 €
10%

-269 153 €

-46 277 360 € -12 137 100 €
12%

10%

-2 313 868 €

-606 855 €

-1 111

-275

10%

7%

As such, it is easily noticeable that the
implementation of noise abatement measures on
roads (the main source of noise), such as noise
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de transporte rodoviário

barreiras acústicas e soluções melhoradas de
pavimentação, sendo medidas extensivas cujo
alcance abrange toda a extensão do território que
ladeia essas infra-estruturas, tenha levado a
ganhos significativos nos dois concelhos caso-deestudo, embora mais expressivos na Maia que em
Santa Maria da Feira.
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barriers and improved pavement solutions, being
extensive measures, has a positive effect over the
extent of the territory that borders both sides of
those infrastructures, leading to a significant
improvement in the two case-study municipalities,
although this is more significant in Maia than in
Santa Maria da Feira.
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4. CUSTOS INERENTES AO PATRIMÓNIO
IMOBILIÁRIO

4 COSTS RELATED TO REAL ESTATE TAXATION

4.1. Introdução

4.1 Introduction

Até ao presente, nenhum município Português
avaliou o eventual impacto negativo que o excesso
de ruído ambiente poderia ter nas finanças
municipais, em particular, na receita fiscal.

To date, no Portuguese Municipality has estimated
the possible negative effects of excessive
environmental noise on municipal finances,
especially on municipal tax revenue.

No entanto, à medida que a população Portuguesa
fica mais ciente dos malefícios do ruído e toma
conhecimento dos seus direitos, a receita fiscal dos
municípios
proveniente
da
tributação
do
património imobiliário e a capacidade de edificar
poder-se-ão reduzir.

However, as the Portuguese population is becoming
more aware of noise related injuries and has more
knowledge of their rights, municipal tax income
from urban property taxation and the approval of
new building construction permits will be likely to
decrease.

Desde 2000, com a aprovação do Regime Legal
sobre a Poluição Sonora (RLPS), seguidamente, em
2003, com a reforma da tributação do património e
publicação do Código do Imposto Municipal sobre
Imóveis (CIMI) e finalmente, em 2007, com a
promulgação do actual Regulamento Geral do Ruído
(RGR), foi concluída a associação dos temas “ruído
ambiente”, “gestão do território” e “impostos
sobre o património imobiliário”.

With the approval of the second Portuguese Noise
Code (RLPS) in 2000, the reform of immovable
property taxation and the endorsement of the
Municipal Tax on Immovable Property Code (CIMI)
in 2003 and finally, the publication of the current
and third Portuguese Noise Code (RGR) in 2007, the
thematic connection between “environmental
noise”, “territorial management” and “real
estate taxation” was fulfilled.

De facto, este terceiro Regulamento Geral do
Ruído (RGR) reforça as inibições de construção em
áreas urbanas onde são excedidos os limites de
ruído ambiente em vigor. Actualmente, os
municípios estão a definir a classificação de zonas
de ruído (Zonas Mistas e Zonas Sensíveis) que,
juntamente com o respectivo mapa de ruído,
determinarão as “zonas de conflito sonoro”.

In fact, this third Noise Code (RGR) reinforces the
previous building restrictions on municipal urban
areas under excessive environmental noise, with
regard to established noise limits. Presently,
municipalities define noise classification zones
(Mixed zones and Sensitive zones) that, together
with the municipal noise map, will determine
“noise conflict areas”.

Nestas zonas, e até que a implementação de
medidas de minoração permita a redução de ruído,
terão de ser recusados todos os pedidos de
construção devido ao excessivo ruído ambiente. A
única excepção refere-se à construção de edifícios

In these areas, and until the implementation of
mitigation measures to allow noise reduction, all
building permits must be refused based on
excessive environmental noise. The only exception
refers to the construction of residential buildings in

38

39

habitacionais em zonas urbanas consolidadas que
não excedam o valor limite correspondente em
mais de 5 dB(A) ou que estejam sob a alçada de um
Plano Municipal de Redução de Ruído.

consolidated urban areas in which the related
noise limit is not exceeded by more than 5 dB(A) or
that are under the jurisdiction of a Municipal Noise
Reduction Plan.

No âmbito da reforma de tributação do património
de 2003, o CIMI definiu o conceito de “prédio
urbano”, dividindo-o nas seguintes classes:
habitação; comércio, serviços e indústria; terreno

Following the 2003 Immovable Property Taxation
reorganization, the CIMI defined the concept of
“urban property” and divided it into the following
classes: housing; commerce, services and industry;

38
39

Zona urbana consolidada - zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação.
Consolidated urban areas - sensitive or mixed zone with long-standing urban occupation.
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para construção e outros prédios. No caso de
“terrenos para construção” e “outros prédios”, o
respectivo valor patrimonial é estimado de acordo
com a aptidão do prédio para a construção,
efectiva ou potencial, indicada no Plano Director
Municipal.

land for construction and other properties. The
patrimonial value of “land for construction” and
“other properties” is estimated according to the
current or future construction potential of the
property, as mentioned in the Municipal Master
Plan.

Deste modo, revela-se de particular importância a
análise das implicações desta legislação (RGR e
CIMI) face às expectativas construtivas que os
proprietários desses terrenos, com os instrumentos
de ordenamento do território até então em vigor,
legitimamente adquiriram e de acordo com os
quais pagam os respectivos impostos.

For that reason, there is a particular interest in the
analysis of the repercussions of these two laws
(RGR and CIMI) with regard to investors’ building
expectations on their properties, derived from the
approved spatial planning instruments, and under
which law they have been paying their municipal
property tax.

Neste contexto é premente a resposta às seguintes
questões:

Consequently, it is imperative to find the answer to
the following questions:

A quem pertence o encargo da
impossibilidade de construir?

To whom falls the obligation of building
prohibition?

…ao investidor/proprietário, à edilidade
ou será uma responsabilidade partilhada?

…the investor/proprietor, the municipality
or will it be a shared responsibility?

Com este capítulo, pretendem-se avaliar as
implicações económicas da proibição de construção
de novos edifícios devido ao excesso de ruído em
relação ao nível de receitas fiscais do município.

With this chapter, it is intended to evaluate the
economic impact of prohibiting the construction of
new buildings due to excessive noise, at the level
of municipal tax revenue.

4.2. Enquadramento Legal

4.2 Legal Framework

4.2.1. Ruído

4.2.1 Noise

Portugal dispõe de legislação específica sobre o
ruído desde 1987 (RGR87) (M.P.A.T 1987) onde se
estabelecem algumas regras sobre as condições
acústicas a que os imóveis considerados como
“terrenos para construção” devem obedecer.

Portugal has had specific legislation on noise since
1987 (RGR87) (M.P.A.T 1987). In that decree-law
some mandatory rules are established about the
acoustic conditions of properties considered as
“land for construction”.

No entanto, só em 2000 com a revisão do RGR87 e
a aprovação do Regime Legal sobre a Poluição
Sonora (RLPS) (M.A.O. 2000) é que surgiu a
primeira ligação directa entre ordenamento do
território e ruído. De facto, o RLPS no Capítulo II Medidas gerais de prevenção e controlo da
poluição sonora, determina que os instrumentos de
planeamento territorial devem “… assegurar a
qualidade do ambiente sonoro, promovendo a
distribuição adequada, em especial, das funções de
habitação, trabalho e lazer”.

However, only in 2000 with the revision of the first
Noise Code and approval of the second Noise Code
(RLPS) (M.A.O. 2000) did the first direct association
between territorial planning and noise appear. In
fact Chapter II - General prevention procedures
and noise pollution control of the RLPS states that
territorial planning instruments must “… assure the
quality of the sound environment, promoting an
appropriate distribution of activities, especially,
housing, work and leisure”.

Este objectivo deve ser alcançado através de
Cartas de Classificação de Zonas (Zonas Mistas e

This target ought to be accomplished through
Noise Classification Maps (Mixed Zones and
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Zonas Sensíveis) que têm de ser “… delimitadas e
disciplinadas no respectivo plano municipal de
ordenamento do território” ainda que seja
necessária a “… adaptação, revisão ou alteração
dos planos…”.

Sensitive Zones) that must be “… delimited and
regimented in the related municipal territorial
management plan” despite the eventually required
“… adaptation, revision or amendment of those
plans…”.

A definição da Carta de Classificação de Zonas
pode ser apoiada por Mapas de Ruído, tendo em
atenção que as Zonas Mistas e Sensíveis não
poderão ficar expostas a níveis sonoros de ruído
ambiente superiores aos indicados no Quadro 4.1.

The layout of the Noise Classification Map might be
supported by a noise map, and it is recommended
to consider that Mixed and Sensitive Zones cannot
be exposed to environmental noise levels higher
than the values displayed in Table 4.1.

Quadro 4.1 – Nível sonoro máximo para Zonas Mistas e Sensíveis (RLPS) (M.A.O. 2000)
Table 4.1 – Maximum Noise limit for Mixed and Sensitive zones (RLPS) (M.A.O. 2000)

Período diurno

Período Nocturno

Daytime period

Night-time period

(7 h – 22 h)

(22 h – 7 h)

Zona Mista

LAeq = 65 dB

LAeq = 55 dB

Mixed Zone

Zona Sensível

LAeq = 55 dB

LAeq = 45 dB

Sensitive Zone

Classificação de Zonas

Noise Zoning

No caso de se verificar o incumprimento dos limites
estabelecidos para o ruído ambiente exterior, de
acordo com o RLPS,

When the environmental noise limits established
for Mixed and Sensitive Zones are not fulfilled, in
line with the RLPS,

“…é interdito o licenciamento ou a
autorização de novas construções para fins
habitacionais e a construção de novas escolas
ou hospitais ou similares …”,

“…the licensing or authorization of new
buildings for housing and the construction of
new schools or hospitals or similar structures
is prohibited …”,

sendo os municípios são responsáveis pela
elaboração e implementação de planos municipais
de redução de ruído.

being the municipalities responsible for the
formulation and implementation of municipal noise
reduction plans.

Em 2007 foi efectuada nova alteração ao RLPS e
aprovado o Regulamento Geral do Ruído (RGR)
(M.A.O.T.D.R.
2007a).
Neste
documento
legislativo, os parâmetros de avaliação acústica
foram alterados, do nível sonoro contínuo
equivalente ponderado A (LAeq) para o indicador de
ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) e indicador
de ruído nocturno (Ln), em consonância com o
estabelecido na Directiva de Ruído Ambiente (DRA)
(M.A.O.T.D.R 2006).

In 2007 a new amendment to the RLPS was
sanctioned and the third Noise Code (RGR)
(M.A.O.T.D.R. 2007a) was approved. In this legal
document the noise assessment parameters were
changed, the A-weighed continuous equivalent
sound level (LAeq) being replaced by the dayevening-night noise indicator (Lden) and the nighttime noise indicator (Ln), in accordance with the
requirements of the Environmental Noise Directive
(END/DRA) (M.A.O.T.D.R 2006).

No Capítulo II – Planeamento Municipal do RGR foi
novamente
reforçada
a
necessidade
ser
assegurada nos planos municipais de ordenamento
do território “… a qualidade do ambiente sonoro,
promovendo a distribuição adequada dos usos do
território, tendo em consideração as fontes de
ruído existentes e previstas” e a delimitação das

In Chapter II - Municipal Planning of the RGR, the
need was strengthened once more to guarantee in
municipal land management plans “… the quality
of the sound environment, promoting the
adequate distribution of uses in the territory,
taking into consideration the existing and
foreseen noise sources” and the delimitation of
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Zonas Mistas e Sensíveis cuja definição e
disciplina pode implicar a “revisão ou alteração
dos planos … em vigor”.

the Mixing and Sensitive Zones whose definition
and discipline ought to involve the “revision or
alteration of the existing plans… ”.

É novamente salientado o papel dos mapas de ruído
como instrumento auxiliar à elaboração ou revisão
de Planos Directores Municipais (PDMs), Planos de
Urbanização e Planos de Pormenor.

Again, the role of noise maps as an auxiliary tool in
the preparation or revision of Municipal Master
Plans (MMPs/PDMs), Urban Development Plans and
Detailed Plans is reinforced.

A junção da Carta de Classificação de Zonas e do
Mapa de Ruído vai determinar o Mapa Municipal
de Conflito Sonoro, por comparação com os
limites máximos dos indicadores de ruído Lden e Ln
enunciados no Quadro 4.2.

The overlaying the Noise Map with the Noise
Classification Map will determine the Municipal
Noise Conflict Map, through the comparison of the
noise indicators Lden and Ln with the maximum
noise limits indicated in Table 4.2

Quadro 4.2 – Nível sonoro máximo para Zonas Mistas e Sensíveis (RGR) (M.A.O.T.D.R. 2007a)
Table 4.2 – Maximum noise limit for Mixed and Sensitive zones (RGR) (M.A.O.T.D.R. 2007a)

0 h – 24 h

23 h – 7 h

dB(A)

dB(A)

Zona Mista

Lden = 65

Ln = 55

Mixed Zone

Zona Sensível

Lden = 55

Ln = 45

Sensitive Zone

Zona Sensível próxima de GIT existente

Lden = 65

Ln = 55

Sensitive Zone close to an existent MTI

Zona Sensível próxima de GIT em projecto

Lden = 60

Ln = 50

Sensitive Zone close to a planned MTI

Zona Sensível próxima de GIT aérea em projecto

Lden = 65

Ln = 55

Sensitive Zone close to a planned airport

Zonas sem classificação (receptores sensíveis)

Lden = 63

Ln = 53

Non classified zones (sensitive receivers)

Tipo de Ocupação

GIT – Grande Infra-estrutura de Transporte

Form of Occupancy

MTI – Major Transportation Infra-structure

A ocorrência de conflitos sonoros, patente no Mapa
Municipal de Conflito Sonoro, implica a elaboração
de Planos Municipais de Redução de Ruído da
responsabilidade dos municípios.

The occurrence of noise conflicts highlighted in the
Municipal Noise Conflict Map requires the
preparation of Municipal Noise Reduction Plans,
which set out the responsibilities of municipalities.

No entanto, no Capítulo III – Regulação da
Produção de Ruído, o RGR determina as condições
de “controlo prévio das operações urbanísticas”,
estabelecendo que “… é interdito o licenciamento
ou a autorização de novos edifícios habitacionais,
bem como de novas escolas, hospitais ou similares
e espaços de lazer enquanto se verifique violação
dos valores limite …”.

Meanwhile, in Chapter III - Regulation of Noise
Production, RGR defines conditions for “previous
control of land development operations”, imposing
that “…licensing or authorization for new housing
buildings is forbidden, as well as for new schools,
hospitals or similar social equipments and leisure
spaces, while the environmental noise limits are
not accomplished…”.

As únicas excepções a esta disposição legal são as
seguintes:

The only exceptions to this legal disposition are as
follows:

− quando o terreno em questão se localiza numa “zona

− when the property under analysis is located in a

urbana consolidada” que seja “… abrangida por um
plano municipal de redução de ruído …” ou;

“consolidated urban zone” for which there is “…a
municipal noise reduction plan …”, or;

− quando o nível de ruído ambiente “… não exceda em

− when the environmental noise level “…does not exceed

mais de 5 dB(A) os valores limite fixados … o projecto

the maximum noise limits by more than 5 dB(A) … in
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acústico considere valores do índice … D2m,n,w ,

this case it is necessary to increase the D2m,n,w

superiores em 3 dB aos valores constantes … do
Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios”.

by at least 3 dB as required … by the Regulation of the
Buildings Acoustic Requirements”.

Assim, mesmo que um dado terreno tenha
capacidade construtiva, de acordo com o Plano
Director Municipal (PDM), pode ver inviabilizada a
sua concretização se o nível de ruído ambiente a
que esse terreno esteja exposto exceda o nível
sonoro máximo admissível para a classificação em
que se enquadra (Zona Mista, Zona Sensível).

Consequently, even if a certain building property
has construction potential, then according to the
Municipal Master Plan (MMP/PDM) rule, this permit
could be denied if the local environmental noise
level exceeds the maximum noise limits established
for that particular noise classification zone (Mixed
Zone, Sensitive Zone).

Conclui-se, assim, que por um lado existe a
inibição de construir em locais que não cumpram
os limites estabelecidos para a sua classificação e,
por outro lado, a responsabilidade dos municípios
em reduzirem o nível sonoro de ruído ambiente
para valores que se enquadrem na classificação
que os próprios atribuíram ao seu território.

In conclusion, on one hand, there is a restriction to
construct in areas that do not fulfil the limits
established for its noise classification and, on the
other hand, a municipal responsibility to reduce
environmental noise levels to a point that fulfils
the noise classification limits defined, by them, for
the entire municipal area.

4.2.2. Ordenamento do Território

4.2.2 Territorial Planning

“Até 1971, o exercício municipal do
desenvolvimento urbano teve por base o
Código Administrativo de 1936-1940 e o
Decreto-Lei n.º 33921 de 1944 e estava
geograficamente circunscrito aos limites da
cidade e do concelho.”

"Until 1971, the municipal exercise of
development control was based on the
Administrative Code of 1936-1940 and the
Decree-Law n. 33921 from 1944 and was
geographically limited to existing town and
city boundaries."

(Regional Policy DG 2000)

(Regional Policy DG 2000)

value

Em 1971 os municípios portugueses foram obrigados
a promover a elaboração de instrumentos de
ordenamento do território, como Planos Gerais de
Urbanização (PGU) ou Planos de Áreas Territoriais
(PAT) como forma de assegurar o adequado
desenvolvimento e transformação do seu território,
respeitando os padrões económicos, sociais,
estéticos, de higiene e saúde e as necessidades de
transportes vigentes. Juntamente com o PGU e o
PAT, foi introduzido um novo instrumento de
ordenamento do território – Plano de Pormenor
(PP) (M.O.P. 1971a) (M.O.P. 1971b).

Since 1971 Portuguese municipalities were required
to have territorial planning instruments, like
general urban development plans (GUDP, PGU in
Portuguese) or urban development plans for
territorial areas (UDPTA, PAT in Portuguese) in
order to guarantee an adequate growth and
transformation of the territory, while respecting
the existing economic, social, aesthetic, hygiene
and health standards as well as the transportation
requirements. Along with the GUDP/PGU and
UDPTA/PAT, a new spatial planning instrument was
introduced – detailed plans (DP, PP in Portuguese)
(M.O.P. 1971a) (M.O.P. 1971b).

Em 1976, a Constituição da República Portuguesa
(P.R. 1976), posteriormente alterada em 1982,
1989, 1992, 1997, 2001, 2004 e por último em 2005

In 1976, the Portuguese Constitution (P.R. 1976),
subsequently amended in 1982, 1989, 1992, 1997,
2001, 2004 and finally in 2005 (A.R. 2005) defined

40
41

D2m,nT,w após Julho de 2008 (Decreto-Lei n.º 96/2008) - Isolamento sonoro a sons de condução aérea, padronizado, de fachadas
D2m,nT,w after July 2008 (Decree-Law nº 96/2008) – Standardized noise insulation index for façades
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some concepts regarding:

“Direito à propriedade privada” e ao pagamento de
justa indemnização em expropriações por utilidade
pública (art.º 62);

"The right to private property" and the referring
payment of just compensation on requisitions and
expropriations in the public interest (Art. 62);

“Habitação” onde se menciona o dever do Estado em
programar e executar uma política de habitação
inserida em planos de reordenamento geral do
território e apoiada em planos de urbanização que
garantam uma rede adequada de transportes e de
equipamentos sociais (art.º 65);

"Housing" where the public administration duty to
define and implement a housing policy in territorial
management plans is stated, supported by urban
development plans in order to guarantee an
adequate network of transport and social facilities
(Art. 65);

“Ambiente e qualidade de vida” onde se menciona a
garantia do Estado de um desenvolvimento
sustentável, através da prevenção e controlo da
poluição e do ordenamento do território assegurando
um equilíbrio entre o desenvolvimento económico e
social, fomentando a qualidade ambiental e
“promovendo a integração de objectivos ambientais
nas várias políticas de uma natureza sectorial” (art.º
66).

"Environment and quality of life" where the
guarantee of sustainable development by public
authorities is stated, regarding pollution prevention
and control, land-use planning to establish proper
locations for activities and a balance between
economic and social development, encouraging the
environmental
quality
and
"promoting
the
integration of environmental objectives into the
various policies of a sectorial nature" (Art. 66).

Em 1977 a Lei n.º 79/77 (A.R. 1977) estabeleceu as
atribuições das autarquias e dos respectivos órgãos
municipais, como representantes dos cidadãos, na
prossecução dos melhores interesses da população.

In 1977 the Law no. 79/77 (A.R. 1977) established
the responsibilities of local authorities and related
bodies, as representatives of municipal citizens, in
accomplishing the best interests of the population.

Seguidamente, foi aprovado o Decreto-Lei n.º
208/82 (MQVAIHOPT 1982) onde se define o quadro
regulamentar do Plano Director Municipal (PDM)
considerado o elemento-chave ao nível dos
instrumentos de ordenamento do território e onde
se salienta a sua relação particular com outros
instrumentos de ordem superior.

Following this legal document, the Decree-Law no.
208/82 (MQVAIHOPT 1982) was approved stating the
regulations and the guidelines for Municipal Master
Plans (MMP, PDM in Portuguese) considered to be the
key element among spatial planning instruments and
where its particular connection with other spatial
plans with broader context is also underlined.

O PDM define os objectivos para o desenvolvimento
económico e social do município em relação ao
ordenamento do território. É um instrumento de
planeamento da ocupação, uso e transformação do
território pelas diferentes actividades sectoriais e
um instrumento de programação das realizações e
investimentos municipais, coordenado com os
instrumentos de ordenamento de ordem superior regionais e nacional.

The MMP defines the goals for economic and social
development of the municipality regarding
territorial planning. It is a planning management
instrument for activities, land-use and territorial
transformation resulting from different groups of
activities and a programming instrument for
achievements
and
municipal
investments,
coordinated with "higher" planning instruments –
both regional and national.

Em 1990 o Decreto-lei n.º 69/90 (M.P.A.T. 1990)
veio substituir os decretos-lei n.º 560/71 e n. º
208/82 e estabelecer o Regime Jurídico dos Planos
Municipais de Ordenamento do Território. Este
documento
legal
pretende
harmonizar
os
procedimentos de elaboração, aprovação e
ratificação dos PDMs, reforçando a participação da
população no processo, assegurando a consonância
com
outros
instrumentos
territoriais
e

In 1990 the Decree-Law no. 69/90 (M.P.A.T. 1990)
replaced the decree-laws no. 560/71 and no.
208/82 and established the Juridical Regimen of
Municipal Spatial Management Plans. This statutory
document was intended to harmonize the
procedures for the preparation, approval and
ratification of MMPs, to reinforce the population
involvement in the process, to ensure the
compliance with other spatial instruments and to
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simplificando a sua revisão.

simplify the revision of the plan.

Em 1999 a Política de Ordenamento do Território
e de Urbanismo (A.R. 1998) foi regulamentada
através do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (RJIGT) (M.E.P.A.T. 1999). Este
decreto-lei define o “regime de coordenação dos
âmbitos nacional, regional e municipal do sistema
de gestão territorial, o regime geral de uso do
solo e o regime de elaboração, aprovação,
execução e avaliação dos instrumentos de gestão
territorial” e organiza o sistema de gestão
territorial em três níveis: Nacional, Regional e
Local.

In 1999 the Spatial Planning and Urbanism Policy
(A.R. 1998) was regulated through the Juridical
Regimen of Territorial Management Instruments
(JRTMI, RJIGT in Portuguese) (M.E.P.A.T. 1999).
This decree defines the “coordination regimes of
the national, regional and municipal levels of the
territorial management system, the land-use
regime and the regime of elaboration, approval,
execution
and
evaluation
of
territorial
management
instruments”
organizing
the
territorial management system in three levels:
National, Regional and Local.

14.O nível nacional refere-se ao Programa Nacional da

−

The national level concerns the National Program of
Land-use Planning Policy (NPLPP, PNPOT in
Portuguese), the definition of guidelines for Special
Plans with Territorial Incidence (SPTI, PSIT in
Portuguese) and Specific Territorial Plans (STP, PEOT
in Portuguese; for example: plans for nature
preservation areas, coastal areas, artificial
reservoirs (dams), etc.);

Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aos
Planos Sectoriais com Incidência Territorial (PSIT) e
aos Planos Especiais de Ordenamento do Território
(PEOT, como exemplo, podem-se salientar os planos
de ordenamento de áreas protegidas, de albufeiras e
da orla costeira, etc.);
−

O nível regional é materializado por Planos
Regionais de Ordenamento do Território (PROT);

−

The regional level emerges through the Regional
Land-use Plans (RLP, PROT in Portuguese);

−

o nível local é consubstanciado nos Planos
Intermunicipais de Ordenamento do Território (PIOT)
e nos Planos Municipais de Ordenamento do
Território (PMOT) que incluem o Plano Director
Municipal (PDM), Plano de Urbanização (PU) e Plano
de Pormenor (PP), onde se concretizam parâmetros
de ocupação e utilização do solo de acordo com o
modelo de desenvolvimento pretendido.

−

The local level with the Inter-municipal Land-use
Plans (ILP, PIOT in Portuguese) and the Municipal
Territorial Management Plans (MTMP, PMOT in
Portuguese) which comprise the Municipal Master
Plan (MMP, PDM in Portuguese), Urban Development
Plan (UDP, PU in Portuguese) and Detailed Plan (DP,
PP in Portuguese), in which are established the
appropriate occupation and land-use parameters for
the intended urban development model.

É ainda assegurado o direito à informação e
participação de todos os interessados durante as
fases de elaboração, acompanhamento, execução,
aprovação e avaliação destes planos.

It also guarantees the right to information and the
participation of all interested parties during the
preparation, approval, accompaniment, execution
and evaluation phases of these plans.

Em 2003, foram extintas as Comissões de
Coordenação Regionais e as Direcções Regionais de
Ambiente e Ordenamento do Território e criadas,
em substituição, as Comissões de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) como elementos
de ligação entre a administração central e local
(M.C.O.T.A. 2003).

In 2003, all Regional Coordination Commissions and
Regional Directorates for Environment and
Territorial Planning were abolished and in their
place, Commissions for Coordination and Regional
Development (CCRD, CCDR in Portuguese) were
created as the key-link between central and local
administration (M.C.O.T.A. 2003).

As CCDR são serviços regionais do actual Ministério
do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional (MAOTDR), dotadas de
autonomia administrativa e financeira, encarregues
de executar, dentro das respectivas áreas

The CCRD are regional services of the Ministry of
the Environment, Territorial Planning and
Regional Development (MAOTDR), having financial
and
administrative
autonomy,
with
the
responsibility to implement, in their geographical
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geográficas, as políticas de planeamento e
desenvolvimento
regional,
ambientais,
de
ordenamento do território e da conservação da
natureza e biodiversidade de forma a possibilitar
um crescimento regional sustentável.

areas, national policies for planning and regional
development,
environment,
territorial
management and nature protection and global
biodiversity towards a sustainable regional
progress.

As cinco CCDRs (CCDR Norte, CCDR Centro, CCDR LVT,
CCDR Alentejo e CCDR Algarve) estão indicadas na
Figura 4.1 e representam as cinco regiões
administrativas consideradas em Portugal Continental.

The five CCRDs (CCRD North, CCRD Centre, CCRD LVT,
CCRD Alentejo and CCRD Algarve) are indicated in
Figure 4.1 and represent the five administrative regions
on the continental part of Portugal.

Em 2007 foram aprovados dois decretos-lei que
vieram alterar, essencialmente, a metodologia de
elaboração, aprovação e avaliação de instrumentos
de gestão territorial.

In 2007, two statutory documents were approved,
in essence, modifying the methodology for the
preparation, approval and evaluation of territorial
management plans.

De facto, verificou-se que a ineficácia de alguns
dos procedimentos anteriormente preconizados, a
necessidade de explicitação de conceitos e ainda
de incorporar a avaliação ambiental nos planos e
estratégias, motivava a aprovação de uma nova
alteração (5ª alteração) do RJIGT (M.A.O.T.D.R.
2007c) e a transposição da Directiva n.º
2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de Junho (M.A.O.T.D.R. 2007b).

In fact, the inefficiency of some previous
procedures, the need for a better definition of
concepts
and
also
the
incorporation
of
environmental assessment into plans and strategies,
motivated the approval of a new amendment (5th
amendment) of JRTMI (RJIGT in Portuguese)
(M.A.O.T.D.R. 2007c) and the transposition of
Directive 2001/42/CE of the European Parliament
and the Council of 27 June (M.A.O.T.D.R. 2007b).

CCDR Norte

CCRD North

CCDR Centro

CCRD Centre

CCDR Lisboa e Vale do Tejo /LVT

CCRD Lisbon and Tagus Valley/LVT

CCDR Alentejo

CCRD Alentejo

CCDR Algarve

CCRD Algarve

Figura 4.1 – Regiões Administrativas Portuguesas (CCDR - Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional)
Figure 4.1 - Portuguese Administrative Regions (CCRD - Commissions for Coordination and Regional Development)

Neste contexto, os instrumentos de gestão
territorial, nomeadamente os de âmbito municipal
(PDM, PU e PP), passaram a estar sujeitos a
ratificação, exclusivamente em situações de
eventual incompatibilidade com planos de ordem
superior, nomeadamente, com planos sectoriais ou
planos regionais de ordenamento do território ou
por interesse declarado do próprio município.
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4.2.3. Impostos sobre Património Imobiliário

4.2.3 Real Estate Taxation

O aparecimento dos impostos sobre o rendimento
em Portugal data do século XVII quando o Governo
introduziu um sistema de taxação do rendimento
com o propósito de financiar a Guerra da
Restauração contra Espanha (Décima militar) que
consistia na aplicação de uma taxa de 10% sobre o
rendimento de prédios, capitais, ofícios e rendas,
dividida por categorias e que se constitui como
base do sistema de impostos actual.

The first forms of public taxation in Portugal were
levied in the 17th century when a comprehensive
income tax was introduced. The purpose of this
taxation system was to finance the Portuguese
Restoration War against Spain, which consisted of a
charge of a 10% tax on the income of buildings,
capitals, trading and house rents, divided in
categories, and which became the basis of the
current taxation system.

Em 1845 e 1880 foram efectuadas tentativas, algo
infrutíferas, de tributação do rendimento global,
nomeadamente, da contribuição predial que surgiu
em Abril de 1845 e sofreu uma reformulação
profunda em Maio de 1880 e, novamente, em
Junho de 1913 na qual foi aprovado o Código da
Contribuição Predial.

In 1845 and 1880, taxation of the total income was
unsuccessfully attempted, namely through Property
Taxation that was first introduced in April 1845;
this underwent a major reformulation in May 1880
and then a second alteration in June 1913 when
the Property Taxation Code was approved.

Em 1922 foi aprovada a Lei n.º 1368 de 21 de
Setembro, a primeira grande reforma do sistema
fiscal português através da qual se pretendia a
taxação dos “rendimentos reais”.

In 1922 the Law no. 1368 of 21st September was
approved, the first major reform of the Portuguese
taxation system which intended to assess and tax
“real incomes”.

A dificuldade de determinação desses rendimentos
pessoais, para as categorias então instituídas,
levou à introdução do Imposto Complementar em
1928, no qual a tributação era efectuada sobre
“rendimentos normais” e que passou a actuar como
um imposto de sobreposição com a aprovação da
Reforma Fiscal de 1929 e do Imposto Profissional.

The difficulty in the computation of these personal
incomes, for the created categories, led to the
introduction of the Complementary Tax in 1928, in
which the taxation was levied on “regular incomes”
and started to work as rollover tax with the
approval of the 1929 Tax Regime Reform and the
Professional Income Tax.

A partir de 1957 o sistema de tributação foi
continuamente modificado até 1962, altura em que
foram aprovados um conjunto de Códigos que
vieram reformular o sistema fiscal português:
Código do Imposto Profissional (1962), Código das
Contribuições e Impostos (1963), Código da
Contribuição
Industrial
(1963),
Código
da
Contribuição Predial (1963) e Código do Imposto
sobre Transacções (1966).

Since 1957 this taxation system has been
continuously reformed until 1962 when several
Taxation Codes were approved that came into
force and helped to reorganize the Portuguese
taxation system: Professional Income Tax Code
(1962), Contributions and Taxation Code (1963),
Industrial Income Tax Code (1963), Property Tax
Code (1963) and Turnover Tax Code (1966).

Em 1986 foi introduzido o Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), em substituição do Imposto
sobre Transacções (IT).

In 1986 the Value-added Tax (VAT, IVA in
Portuguese) was introduced in Portugal, replacing
the previous Turnover Tax.

Em 1989 efectuou-se uma nova reformulação
profunda do sistema fiscal no sentido de garantir
carácter único e progressivo dos impostos e a
tributação
do
rendimento
real
(bastante
semelhante ao sistema fiscal do século XVII) que
culminou na eliminação do imposto profissional,

In 1989 the taxation system was once again
deeply reorganized, to its present form, in order
to guarantee a gradual and progressive
application of tax and the taxation of real income
(which has a strong resemblance to the tax
structure of the 17th century). This culminated in
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contribuição predial, contribuição industrial,
imposto sobre a indústria agrícola, imposto de
capitais, imposto complementar e imposto de
mais-valias e introduz, em sua substituição, o
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
(IRC), Imposto sobre o Rendimento de Pessoas
Singulares (IRS) e Contribuição Autárquica (CA)
(M.F. 1987).
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the elimination of the professional income tax,
property tax, industrial tax, agrarian industry
tax, capital yields tax, complementary tax and
turnover tax and, as their replacement, the
establishment of the Corporation Income Tax
(CIT/IRC), the Personal Income Tax (PIT/IRS) and
also a local tax on real estate properties, the
Property Tax (PT/CA)

43

(M.F. 1987).

Em Janeiro 1999 foi aprovada a Lei Geral
Tributária (LGT), clarificando os princípios do
sistema fiscal, as garantias dos contribuintes e os
poderes da administração tributária. Em 2000 com
a publicação do Código de Procedimento e de
Processo Tributário (CPPT) pretendeu-se garantir a
simplicidade e eficácia dos procedimentos judiciais
e das execuções fiscais que, em 2001, foi
complementada, com o Regulamento Geral das
Infracções Tributárias.

In January 1999 the General Tax Law (GTL, LGT in
Portuguese) came into force, clarifying the
principles regarding the tax system, the taxpayers’
guarantees and the tax administration powers. In
2000 the Code of Procedures and Taxation (CPT,
CPPT in Portuguese) was approved in order to
guarantee simplicity and efficiency in judicial tax
procedures
and
fiscal
execution,
later
complemented, in 2001, with the General Regime
of Tax Offences.

Em 2003 iniciou-se a reforma da tributação do
património com os dois novos códigos fiscais: o
Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis (CIMT) e o Código do Imposto
Municipal sobre Imóveis (CIMI).

In 2003 the reform of immovable property taxation
began with two new Codes: Code on Municipal
Taxation of Property Commercial Transactions
(CMTPCT, CIMT in Portuguese) and Code on Municipal
Taxation of Properties (CMTP, CIMI in Portuguese).

Até então o sistema da avaliação do património
estava vocacionado para uma sociedade baseada na
economia rural com o consequente desajuste da
realidade económica actual. A valorização do
património imobiliário, nomeadamente, de prédios
para habitação, serviços ou comércio e dos
“terrenos para construção” (ocasionada pelo
incremento da inflação e do desenvolvimento
económico) demonstrou a desadequação do sistema
de tributação vigente. Esta falha tornou-se
evidente na sobreavaliação dos prédios mais
recentes e na subavaliação dos mais antigos.

Until then the property valuation system was based
on an agricultural economy society. As a result, the
regime of urban property valuation was deeply
misadjusted for the current economic reality. The
increasing value of urban properties, especially,
buildings for housing, offices or commercial
purposes and “land for construction” (due to
inflating
processes
and
economic
growth
acceleration) showed the inadequacy of the
existing taxation system. This flaw was implicit on
the over taxation of new buildings and the under
taxation of the older ones.

O novo CIMI assenta em parâmetros objectivos
(custo médio de construção, área bruta de
construção e área envolvente, valor do terreno,
localização, qualidade e conforto, idade e
características da zona envolvente), de fácil
percepção e aplicação que reduziram a
subjectividade inerente ao sistema fiscal anterior.

This new CMPT is based on objective parameters
(average construction cost, total construction area
and adjacent land, land value, location, quality
and comfort, age and characteristics of the
surrounding area) that are easy to understand and
apply, and which reduced the subjectivity of the
previous valuation system.

De acordo com o CIMI, o valor tributário de prédios
urbanos é calculado com o auxílio de factores como

According to CMPT, the taxable value of urban
properties is estimated using several supporting

42

Em substituição do Código da Contribuição Predial e do Imposto Sobre a Indústria Agrícola, de 1963 (sistema semelhante ao indicado no
Código da Contribuição Predial de 1913)
43

Replacing the 1963 Property Code and the Agrarian Industry Tax (similar tax system to the one indicated on the 1913Property Code)
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custo médio de construção, área e tipo de
construção, qualidade de construção, idade e
localização; e o valor tributário dos prédios
rústicos corresponde a 20 vezes o respectivo
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factors such as the average construction price,
area and type of construction, quality standards,
age and building location. The taxable value of
rural property value is obtained considering twenty
45

rendimento fundiário .

times the agrarian income .

Enquanto os prédios urbanos se mantiverem na
posse dos proprietários à data de 30 de Novembro
de 2003, o valor de IMI será determinado ao abrigo
do regime de salvaguarda que estabelece uma
actualização máxima anual.

While urban properties are not valued according to
this CMPT (if registered before 30th November
2003), they will have their IMI tax value calculated
using a transitional valuation scheme, in which an
annual maximum actualization value is defined.

As taxas de IMI aplicáveis sobre o Valor Patrimonial
Tributável de prédios rústicos e urbanos são as
seguintes:

The applicable IMI tax rates, calculated over the
taxable Patrimonial Value of rural and urban
properties, are as follows:

• 0,8% para prédios rústicos;

• 0.8% for rural property;

• 0,4% a 0,8% para prédios urbanos avaliados ao abrigo
do regime de salvaguarda;

• 0.4% to 0.8% for urban property subject to the
transitional valuation scheme;

• 0,2% a 0,5% para prédios urbanos inscritos ou
transaccionados após 1 de Dezembro 2003;

• 0.2% to 0.5% for urban property registered and/or
owned by December 1st, 2003;

• 1% para prédios urbanos ou rústicos na posse de

• 1% for urban or rural property held by any resident or

entidades de países com regime fiscal favorável.

company of a low-tax jurisdiction country.

No CIMI existem alguns conceitos, relevantes para
finalidade deste estudo, que importa salientar:

In CMPT there are some important concepts to
mention, relevant to the purpose of this study:

“Prédio” é toda a fracção de território,
abrangendo as águas, plantações, edifícios e
construções de qualquer natureza, património de
uma pessoa singular ou colectiva e com valor
económico; inclui partes autónomas de uma
construção resultantes do regime de propriedade
horizontal.

“Property” is a fraction of the territory,
enclosing water, plantations, buildings and
other types of constructions, belonging to an
individual or a corporation, with economic
value; it also includes autonomous parts of the
construction resultant from the horizontal
property regimen.

“Prédios Urbanos” são todos aqueles que não
devam ser classificados como rústicos, que se
podem dividir em habitacionais; serviços;
comerciais ou industriais; Terrenos para
construção e Outros.

“Urban Property” are all the properties not
considered as rural, which can be divided into
housing; offices, commercial or industrial
buildings; Land for construction; and Other
properties.

“Terrenos para construção” são os terrenos com
licença ou autorização de operação de
loteamento ou construção e os que assim tenham
sido declarados no título aquisitivo; excepto
aqueles em que as entidades competentes vedem
aquelas operações, de acordo com os planos
municipais de ordenamento do território.

“Land for construction” are properties to which
license or authorization for land division
operation or construction has been granted, and
those declared as such by the owner, except
areas where the competent entities forbid any of
those operations in accordance with the
territorial management plans.

“Outros prédios” são os terrenos situados dentro
de um aglomerado urbano que não sejam
terrenos para construção nem prédios rústicos e

“Other properties” are the ones located in
agglomerations which are not defined as “land
for construction” or as “rural property” or where

44

Rendimento fundiário - saldo de uma conta anual de cultura em que o crédito é representado pelo rendimento bruto e o débito pelos
encargos de exploração previstos na lei.
45

Agrarian income - balance of an annual agrarian account where the credit is represented by the gross income and the debit for the legally
acceptable exploration expenses.
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ainda aqueles em que as entidades competentes
vedem operações de loteamento ou construção.

competent entities forbid any land division
operation or construction.

De acordo com o CIMI a determinação do Valor
Patrimonial Tributário (Vt) depende da actividade
presente e/ou futura e envolve a consideração de
diversos parâmetros como os indicados na
expressão (4.1).

According to this Code the assessment of
Patrimonial Value (Vt - Urban Property Value)
depends on the present and/or future activity and
involves the consideration of several parameters as
designated on equation (4.1).

Vt = Vc × A × C a × C l × C q × C v

(4.1)

sendo:

where:

Vt

Valor patrimonial tributário (€)

Vt

Patrimonial value (€)

Vc

Valor base dos prédios edificados (€/m2)

Vc

Base value for buildings (€/m2)

A

Área equivalente (m2)

A

Equivalent area (m2)

Ca

Coeficiente de afectação

Ca

Area function coefficient

Cl

Coeficiente de localização

Cl

Location coefficient

Cq

Coeficiente de qualidade e conforto

Cq

Quality and comfort coefficient

Cv

Coeficiente de vetustez

Cv

Age coefficient

O valor base dos prédios edificados (Vc) é
calculado em função do valor médio de construção
por metro quadrado aprovado anualmente por
Portaria do Ministro das Finanças (Quadro 4.3).

The base value for buildings (Vc) is calculated as
a function of the average construction value per
square meter approved annually by the Minister of
Finances (Table 4.3).

O valor médio de construção é um parâmetro que
engloba as despesas directas e indirectas da
construção do edifício como materiais, mão-deobra, equipamentos de construção, administração,
energia, comunicações e outros.

The average construction value is a factor, which
includes the direct and indirect expenses of
building construction such as material, manual
labour, construction equipment, administration,
energy, communications and others.

Quadro 4.3 – Valor médio de construção e correspondente valor base dos prédios edificados
Table 4.3 – Average construction value and related base-value of buildings

Ano

Custo médio de construção

Valor base dos prédios edificados

Portaria

Year

Average construction value

Base value for buildings

[€/m2]

[€/m2]

Decree

2003

480,00

600,00

982/2004

(M.F. 2004)

2004

480,00

600,00

982/2004

(M.F. 2004)

2005

490,00

612,50

99/2005

(M.F.A.P. 2005)

2006

492,00

615,00

90/2006

(M.F.A.P. 2006)

2007

492,00

615,00

2008
2009

492,00
487,20

615,00
609,00

A área equivalente (A) é um parâmetro de
avaliação dos prédios urbanos que congrega a área
bruta de construção do(s) edifício(s) e a área
excedente à área de implantação dos edifícios. A
relação entre estas áreas, de natureza diferente, é
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The equivalent area (A) is a factor for the
valuation of urban properties that combines the
building construction area and the remaining area
of the property that is free from all constructions.
The relationship between these two area
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categories is accomplished by equation (4.2).

A = ( A a + 0. 3 A b ) × C aj + ‰ fr × (0 .025 A c + 0 .005 A d )

onde:
Aa

(4.2)

where:

Área bruta privativa (área referente à função

Aa

46

Private area (area referring to the principal
47

principal da fracção autónoma )

function of the autonomous fraction )

Ab

Área bruta dependente (garagens, arrecadações,
lavandarias, instalações para animais, sótãos, etc.)

Ab

Dependent area (parking space, storage rooms,
laundry, animal facility, attic, etc.)

Caj

Coeficiente de ajustamento de áreas

Caj

Area adjustment coefficient

‰fr Permilagem da fracção

‰fr Autonomous fraction per mill

Ac

Área livre próxima (área de terreno livre até ao
limite de duas vezes a área de implantação)

Ac

Proximity area (vacant land area: limited to two
times the buildings implantation area)

Ad

Área livre distante (área de terreno livre que
excede duas vezes a área de implantação)

Ad

Distant area (vacant land area: the exceeding area
of two times the buildings implantation area)

Para prédios urbanos classificados como “terreno
para construção” as fórmulas do cálculo do Valor
Patrimonial e a área equivalente têm algumas
simplificações, conforme indicado nas expressões
(4.3) e (4.4).

In the case of urban properties classified as “land
for construction”, the calculation formulas for
Patrimonial Value and the Equivalent Area have
some simplifications, as indicated in equations
(4.3) and (4.4).

Vt = Vc × A × Ca × Cl × Cq

(4.3)

A = ( Aa + 0.3 Ab ) × % T + (0.025 Ac + 0.005 Ad )

(4.4)

onde:

where:

%T

%T

Percentagem da área de implantação
(percentagem do valor da construção das
edificações autorizadas ou previstas nesse local,
isto é, o valor do terreno)

Quando o prédio urbano é qualificado como “outro
prédio” e o objecto de avaliação um lote de
terreno, o respectivo Valor Patrimonial (Vt) resulta
do produto do valor base dos prédios edificados (Vc
em €/m2, ver Quadro 4.3), pelo coeficiente de
localização (CL), pela área do terreno (AT) e por um
coeficiente do ajuste igual a 0,005, como
enunciado na expressão (4.5).

Implantation area percentage
(percentage of the construction cost for the
authorized or foreseen buildings in that location,
which means, land value)

When the urban property is nominated as “other
property” and the valuation object is a land
property, the Patrimonial Value (Vt) is determined
as the product of the base value for buildings (Vc in
€/m2, see Table 4.3), the location coefficient (CL),
the property area (AT) and an adjustment
coefficient equal to 0.005, as expressed on
equation (4.5).

Vt = Vc × AT × Cl × 0.005
sendo:
AT
46
47

(4.5)
where:

2

Área do prédio (m )

AT

Property area (m2)

Fracção autónoma – por exemplo um apartamento é uma fracção autónoma de um edifício
Autonomous fraction - for example, an apartment is an autonomous fraction of a building.
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Após a definição do Valor Patrimonial e da Área
Equivalente em diversas situações, passa-se agora a
explicar a influência dos diferentes coeficientes
aplicados, a saber: os coeficientes de afectação,
de localização e de qualidade e conforto.

After the definition of the Patrimonial Value and the
Equivalent Area for several situations, it is relevant
to explain the influence of the different applied
coefficients, namely; the area function, the location
and the quality and comfort coefficients.

O coeficiente de afectação (Ca) depende do tipo
de actividade desenvolvida, presente ou futura (no
caso de “terreno para construção”), desenvolvida
nesse edifício ou fracção autónoma, de acordo com
o Quadro 4.4.

The Area Function coefficient (Ca) depends on the
type of activity, either in the present or future (in
the case of “land for construction”), that the
building or autonomous fraction is/will be used for,
in accordance with Table 4.4.

Quadro 4.4 - Coeficientes de Afectação (Ca) para determinação do Valor Patrimonial Tributário (Vt), adaptado do CIMI (M.F. 2003)
Table 4.4 - Area function Coefficients (Ca) for Patrimonial Value (Vt) calculation, adapted from Taxation Code (M.F. 2003)

Afectação

Ca

Area function

Comércio

1.20

Commerce

Serviços

1.10

Office buildings

Habitação

1.00

Dwellings

Habitação social sujeita a regimes de custos controlados

0.70

Controlled cost dwellings

Armazéns e actividade industrial

0.60

Industries and warehouses

Comércio/serviços em construção tipo industrial

0.80

Commerce and offices in warehouse buildings

Estacionamento coberto e fechado

0.40

Covered and enclosed parking lots

Estacionamento coberto e não fechado

0.15

Covered and opened parking lots

Estacionamento não coberto

0.08

Opened parking lots

Prédios não licenciados, em condições muito deficientes
de habitabilidade

0.45

Buildings without construction permit or with
deficient habitableness conditions

Arrecadações e arrumos

0.35

Storage facilities

O Mapa de Zonamento constitui o instrumento
fundamental do sistema de avaliação de prédios
urbanos desde 2003. A sua definição passou pela
divisão de Portugal em cerca de 176 000 polígonos
(Marques 2005), posteriormente divididos ou
reagrupados
até
ao
nível
da
subsecção
48

Since 2003, the Zoning Map has constituted the basic
instrument of the evaluation system of urban
properties. The definition of this zoning map
involved the division of Portugal into approximately
176 000 polygons (Marques 2005), later divided or
regrouped to the level of the statistical
49

estatística .

subsection .

A estes polígonos foram atribuídos coeficientes de
localização (CL) em função de análises de mercado,
sondagens e amostragens.

Location coefficients (CL) based on real estate
market analyses, surveys and samplings were
allocated to these polygons.

Neste contexto, o Mapa de Zonamento consiste na
delimitação de áreas do município com o mesmo
valor unitário de mercado (consoante se trate de
habitação, comércio, indústria, serviços e terrenos
para construção) e a identificação, determinação e
divisão em zonas homogéneas.

In this context, the Zoning Map consists of the
delimitation of municipal areas with the same
unitary market value (regarding their use as
housing, commerce, industry, services and land for
construction) and the detection, determination and
classification of identical zones.

48

Subsecção estatística – representa um quarteirão em zonas urbanas, um lugar ou parte de um lugar em zonas rurais ou a áreas residuais
que possam ser ou não edificadas.

49

Statistical subsection - It represents a block in urban areas, a location or part of a location in rural areas or residual areas which may or
may not have dwellings.
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O coeficiente de localização (Cl) depende do tipo
de actividade desenvolvida (habitação
habitação, comércio,
indústria ou serviços) e do tipo de prédio urbano
(construção ou terreno para construção)
construção objecto
de avaliação.

The Location coefficient (Cl) depends on the type
of usage (housing, commerce,, industry or services)
and on the kind of urban property (construction
(
or
land for construction)) subject to this valuation
procedure.

O valor deste coeficiente varia entre 0,35 e 3,00,
3,
consoante se trata de habitação dispersa em meio
rural ou em zona de elevado valor de mercado
imobiliário.

The value of this coefficient ranges between 0.35
and 3.00, depending on whether it refers to
dispersed buildings in rural areas
area or in a high real
estate market value zone.

Como factores que influenciam este coeficiente
podem-se salientar: acessibilidade (qualidade e
variedade), proximidade a equipamentos públicos
(escolas, hospitais,, comércio, etc.), sistemas de
d
transporte público e localização em zonas de
elevado valor de mercado
o imobiliário.
imobiliário

It can be emphasized that accessibility (quality and
variety), proximity to public equipment (schools,
hospital, commerce, etc.), to public transportation
systems and the location in areas with high real
estate market value are the most significant
si
factors influencing this coefficient.
coefficient

Na Figura 4.2 apresenta-se
se um exemplo dos
coeficientes de localização (habitação
habitação, percentagem da área de implantação (valor do terreno)
te
para a Maia.. Os coeficientes foram obtidos do
SIGIMI (Sistema de Informação Geográfica do
Imposto Municipal Sobre Imóveis) (D.G.I. 2006).
2006)

An example of these location coefficients (housing
(
and implantation area percentage (land value) for
the municipality of Maia is illustrated in Figure 4.2.
These coefficients were obtained from SIGIMI
(Geographical Information System for Municipal Tax
on Immovable Property) (D.G.I.
.G.I. 2006).
2006)

Figura 4.2 - Coeficientes de Localização (CL) na Maia para “Habitação” e “Percentagem de área de implantação (valor do terreno)”
Figure 4.2 - Maia Location Coefficients (CL) for “Housing” and “Implantation area percentage (land value)”

O coeficiente de qualidade e conforto (Cq)
reflecte as características intrínsecas do prédio

The quality and comfort coefficient (Cq)
expresses the characteristics
eristics of the urban property
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urbano (edifício ou fracção autónoma) em
avaliação e da sua envolvente urbana, sendo
aplicado ao valor base dos prédios edificados (Vc).
O valor deste coeficiente varia entre 0,30 e 1,98,
obtendo-se pela adição à unidade dos factores
majorativos e pela subtracção dos minorativos
indicados no Quadro 4.5.

(building or autonomous fraction) and its
surroundings, and is applied to the base value for
buildings (Vc). The value of this coefficient varies
from 0.30 to 1.98 and results from the addition to
the unit (1) of the adding-value attributes and the
subtraction of the depreciation attributes indicated
in Table 4.5.

No caso de prédios urbanos classificados como
“terreno para construção”, o único parâmetro
aplicável no Coeficiente de Qualidade e Conforto
(Cq), corresponde ao factor majorativo associado à
construção de moradias unifamiliares.

In the case of urban properties classified as “land
for construction”, the only possible additional
element included in the Quality and Comfort
Coefficient (Cq), corresponds to the adding-value
attribute for the construction of single-family house.

À semelhança do que acontece para o coeficiente
de localização (Cl), o factor correctivo devido à
construção de moradias unifamiliares é obtido a
partir do SIGIMI.

As with the location coefficient (Cl), the addingvalue attribute referring to the construction of
one-family house is obtained from SIGIMI.

Quadro 4.5 – Elementos de qualidade e conforto referentes ao coeficiente de qualidade e conforto Cq (M.F. 2003)
Table 4.5 – Quality and comfort attributes referring to the quality and comfort coefficient Cq (M.F. 2003)

Elementos de qualidade e conforto
Factores majorativos/Adding-value attributes
Moradias Unifamiliares
Single-family houses

Quality and comfort attributes
Factores minorativos/Depreciation attributtes

< 0.20

Inexistência de cozinha
Absence of kitchen

0.10

Localização em condomínio fechado
Location in Closed condominium

0.20

Inexistência de instalações sanitárias
Absence of bathrooms

0.10

Garagem individual
Individual parking lot

0.04

Inexistência de rede de água pública/privada
Absence of water network private or public

0.08

Garagem colectiva
Parking space on collective car-park

0.03

Inexistência de rede eléctrica pública/privada
Absence of electrical network private or public

0.10

Piscina individual
Individual pool

0.06

Inexistência de rede de gás pública/privada
Absence of gas network private or public

0.02

Piscina colectiva
Public pool

0.03

Inexistência de rede de esgotos pública/privada
Absence of sewerage system private or public

0.05

Campo de ténis
Tennis court

0.03

Inexistência de ruas pavimentadas
Absence of paved streets

0.03

Outros equipamentos de lazer
Other leisure equipments

0.04

Inexistência de elevador em edifícios (> 3 pisos)
Absence of elevator in buildings (> 3 floors)

0.02
0.05

Qualidade construtiva
Construction quality

< 0.15

Existência de áreas inferiores às legais
Existence room areas lower than legal ones

Localização excepcional
Exceptional location

< 0.10

Estado deficiente de conservação
Deficient maintenance condition

< 0.05
< 0.05

Sistema central de climatização
Central HVAC system

0.03

Localização e operacionalidade relativas
Relative location and surroundings

Elevadores em edifícios de menos de 4 pisos
Elevators in buildings with less than 4 floors

0.02

Utilização de técnicas ambientalmente
sustentáveis activas ou passivas

< 0.05

Use of environmentally sustainable
techniques active or passive

Localização e operacionalidade relativas
Relative location and surroundings

Esta reforma da tributação do património, iniciada
em 2003, teve reflexos significativos na receita
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fiscal arrecadada pelos municípios. De facto,
considerando como referência o ano 2003, ocorreu
um incremento quase constante da colecta de IMI
que, em 2007 e para o conjunto dos concelhos,
atingiu cerca de 37%.

revenue collected by cities. In fact, considering
2003 as the reference year, there was an almost
constant increase in IMI revenue, which, in 2007
and for all the Portuguese municipalities, reached
approximately 37%.

No entanto, conforme se pode observar no Quadro
4.6, este facto não se observa para todos os
concelhos nem apresenta a mesma ordem de
grandeza. De facto, em concelhos mais urbanos
como o da Maia o acréscimo de receita não foi tão
significativo (9% entre 2003 e 2007), ao contrário
do evidenciado para Chaves (62%) e Santa Maria da
Feira (32%). Tal situação poderá ser explicada pelo
tipo e dimensão das áreas urbanas e áreas de
expansão urbana dos diversos concelhos.

However, as shown in Table 4.6, this fact does not
occur for all cities and the order of magnitude is
not the same. Indeed, in urban municipalities such
as Maia, the revenue increase was not so
significant (9% between 2003 and 2007) when
compared to the tax income augment for Chaves
(62%) and Santa Maria da Feira (32%). Such
situations can be explained by the type and
dimension of the urban areas and the areas of
urban expansion in the different municipalities.

Quadro 4.6 – Evolução da Receita fiscal cobrada pela Administração Fiscal (milhões de Euros)
Table 4.6 – Tax income collected by Tax Administration (millions of Euros)

Ano/Year

Portugal

Chaves

Maia

2001

499

-

-

6.5

2002

600

-

11.3

7.4

2003

691

1.3

15.4

8.1

Imposto/Tax

S.M. Feira

CA

2004

776

12%

1.7

31%

18.1

18%

9.0

11%

2005

816

18%

1.8

38%

15.9

3%

10.1

25%

2006

875

27%

1.8

38%

15.6

1%

10.5

30%

2007

945

37%

2.1

62%

16.8

9%

10.7

32%

IMI+CA

2008
CA – Contribuição Autárquica

CA – former property tax

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis

IMI – Property Tax (present)

( - ) Dados não disponíveis

( - ) data not available

As percentagens de acréscimo de receita têm como ano base 2003
Fontes

(SEAF 2005)
(D.G.C.I. 2007)
(SE 2008)

The increase income percentages have as base-year 2003
Sources
(D.G.A.L. 2004); (D.G.A.L. 2005); (D.G.A.L. 2006)
(C.M.Maia 2006)
(C.M.Chaves 2006)
(C.M.Feira 2006)
(C.M.Maia 2007)
(C.M.Chaves 2007)
(C.M.Feira 2005)
(C.M.Maia 2008)

No caso da Maia, um concelho com uma forte
dinâmica urbana em que existe um elevado número
de trocas comerciais de bens imóveis, a
actualização dos valores patrimoniais não foi tão
significativa, uma vez que as propriedades são
reavaliadas em cada alteração de proprietário.

In the case of Maia, a city with a strong urban
dynamic where the ownership of real estate
properties changes frequently, the update of the
patrimonial values was not so significant, given
that properties are re-evaluated with each change
of ownership.

Quanto a Santa Maria da Feira e Chaves, são
concelhos tradicionalmente menos “agressivos” em
relação ao investimento imobiliário, nos quais as
alterações de proprietários são menos frequentes.

Regarding Santa Maria da Feira and Chaves, these
two municipalities are usually less “aggressive”
regarding real estate investment and consequently,
changes in property ownership are less frequent.

Assim, nestas circunstâncias em que os prédios
urbanos são reavaliados com menor frequência,
ocorre uma diferença significativa entre montante
de receita arrecadado com a anterior Contribuição

So, in these circumstances for which urban
properties are re-evaluated less frequently, there
is a substantial difference between total tax
revenue collected with the previous Property Tax
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Autárquica (CA) e com o actual Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI).

(CA) and with the current Municipal Tax on
Immovable Property (IMI).

Tendo assistido ao aumento constante da colecta
de IMI e concluindo da desadequação à realidade
económica actual, o Governo Português envidou
esforços no sentido de actualizar os coeficientes de
localização (CL), com a aprovação de novos mapas
de zonamento referentes aos diferentes usos e ao
coeficiente majorativo de moradias unifamiliares,
correspondente ao coeficiente de qualidade e
conforto (Cq), prevendo-se a aprovação desta
alteração durante o ano de 2009 (M.F.A.P. 2009).

Considering the constant growth in IMI revenue is
unacceptable in the present economical situation,
the Portuguese Government made an effort to
bring up to date the location coefficients (CL), with
the approval of new zoning maps for the different
uses and for the adding-value coefficients for
single-family houses related to the quality and
comfort coefficient (Cq). The approval of this
amendment is expected during the year of 2009
(M.F.A.P. 2009).

No entanto, como medida coadjuvante, o Governo
Português emitiu um Comunicado onde se prevê
“…redução das taxas máximas relativas aos prédios
urbanos avaliados e não avaliados, em 0,1% …”
(G.R.P. 2008), ou seja, reduzir a taxa máxima de
IMI para:

Nevertheless, as an encouraging measure, the
Portuguese Government published an Official
notice which defines a “…reduction of maximum
tax related to the evaluated and unevaluated
urban properties of 0.1%…” (G.R.P. 2008),
intending to reduce maximum IMI tax to:

• 0,7%, prédios não avaliados nos termos do CIMI;

• 0.7%, properties not evaluated according to CMPT;

• 0,4%, prédios avaliados nos termos do CIMI.

• 0.4%, properties evaluated according to CMPT.

No mesmo documento é anunciada a possibilidade
de poderem ser consideradas, pelos Municípios,
diferentes taxas de IMI por freguesia “…garantindo
aqui uma maior equidade na distribuição dos
encargos tributários envolvidos” (G.R.P. 2008).

In the same document it is announced that the
municipalities should have the possibility to
consider different IMI tax by parish “… giving the
guarantee of a higher equity in the distribution of
the related tax income revenue” (G.R.P. 2008).

4.3. Metodologia

4.3 Methodology

4.3.1. Dados

4.3.1 Data

Os efeitos indirectos do excesso de ruído na
receita fiscal do município foram avaliados
segundo três domínios: ordenamento do território,
ruído e impostos sobre a propriedade.

The noise indirect effects on municipal tax
income were modelled considering three main
areas: Territorial Management, Noise and Real
Estate Taxation.

Em relação ao ordenamento do território, foram
reunidos todos os dados relevantes indicados no
Plano Director Municipal (PDM):

Concerning territorial management, all the
significant data specified in the Municipal Master
Plan (MMP) was collected in two maps:

na Carta de Ordenamento (características do
espaço
urbano,
edificações
existentes,
actividades mais relevantes, distribuição de usos
e coeficiente de ocupação do solo (COS)) e;

in the Land-use Map (urban space characteristics,
existing constructions, the most relevant
activities, spatial distribution of uses and
construction potential coefficients (COS)) and;

na Carta de Condicionantes (Reserva Ecológica
Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN),
áreas naturais, áreas florestais e de produção de
madeira, áreas de protecção a infra-estruturas de
transporte (aeroportos e aeródromos, caminhos-

in the Constraints Map (national ecological
reserves (REN), national agricultural reserves
(RAN) and natural reserves, forest and wood
production
areas,
protection
areas
for
transportation
infra-structures
(airports,
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de-ferro e linhas de metro e vias rodoviárias),
áreas de protecção patrimonial, etc.).

aerodromes, railways, metro lines and roads),
patrimonial protection area, etc.).

Nesta última Carta existe ainda uma restrição
comum entre ordenamento do território e ruído:
a classificação das zonas de ruído (Zonas Mistas,
Zonas Sensíveis e Zonas Sem Classificação
Sonora).

In this last Map a common constraint between
territorial management and noise is observed: the
Noise Classification Zones (Mixed Zones and
Sensitive Zones and Areas with No Noise
Classification).

Quanto ao ruído, foi recolhida toda a informação
relacionada com Mapas de Ruído já elaborados,
tendo sido efectuados novos cálculos com
actualização dos dados em falta (novas estradas) e
para os novos parâmetros acústicos Lden e Ln.

With reference to noise, all the information
related to previously calculated noise maps were
collated, then new relevant data (new roads) was
introduced and the new acoustical parameters Lden
and Ln calculated.

Esta informação foi reunida com a Carta de
Ordenamento e elaborada uma proposta para a
Carta de Classificação (Acústica) de Zonas.

Then, this information was assembled with the
Land-use Map and a blueprint for the Municipal
Noise Classification Map was prepared.

A fase seguinte consistiu na determinação de zonas

Subsequently, it was possible to determine the

50

51

de conflito
e do grau de conflito (ou seja,
determinar em quantos dB(A) se excede o limite
legal).

occurrence of noise conflict areas and the degree
of conflict (which means, determine how many
dB(A) rise above the legal noise limits).

No caso dos impostos sobre o património
imobiliário, o código do IMI (2003 com revisão em
2006) foi o principal instrumento de trabalho. Os
conceitos enunciados e a sua relação foram
estudados em detalhe, para garantir a adequação
aos casos de estudo seleccionados.

In relation to the real estate taxation model, the
new IMI Code (2003 and revised in 2006) was the
primary working material. The key concepts and
their interoperability were deeply studied in order
to apply them effectively to the selected case
studies.

O cálculo da área equivalente (A) e a definição dos
coeficientes de localização (CL) foram as tarefas
mais importantes, especialmente, porque não
existiam dados informatizados disponíveis. Toda a
informação necessária teve de ser calculada ou
determinada com recurso a técnicas indirectas.

The calculation of the equivalent area (A) and the
definition of the location coefficients (CL) were the
most important tasks, especially as there was no
digital data available. All the required information
had to be calculated or determined through
indirect techniques.

4.3.2. Aplicação do Método

4.3.2 Methodology application

A informação inicial que serve de base ao presente
estudo refere-se à área disponível para
edificação consoante o tipo de uso previsto. O uso
considerado de maior relevância nesta análise foi o
uso habitacional.

The initial data for the present study refers to the
vacant area for construction, according to the
foreseen use. For the purpose of this investigation,
the most important use to be considered was
housing.

A análise desses dados, em termos construtivos,
revelou
o
estado
de
ocupação
actual.
Seguidamente, comparou-se a ocupação actual com
a ocupação potencial que, conjugada com a Carta

The analysis of that data, in terms of construction,
established the status of the present land
occupation. Subsequently, the comparison between
current and potential occupation, together with

50
51

Zonas de Conflito - Zonas nas quais o ruído ambiente ultrapassa os limites sonoros legalmente estabelecidos.
Conflict Areas - Areas where environmental noise surpasses the corresponding legal noise limits.
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de Condicionantes, onde se estabelecem as
restrições à construção, possibilitou a detecção da
área disponível para construção, de acordo com as
actividades e a classe de uso futuras.

the Constraints Map (a map with the restrictions to
construction) made possible the detection of the
vacant area for construction, in accordance with
future activities and classes of use.

A etapa subsequente consistiu na avaliação da área
de interesse para este estudo. De facto, a análise
da globalidade dos terrenos disponíveis para
construção não se reveste de particular interesse,
dado o objectivo deste estudo: análise da
influência de níveis de ruído excessivos. Assim,
consideraram-se unicamente os terrenos para
construção em zonas de conflito de ruído cuja
ocupação é sensível ao ruído, como a habitação.

The next step consisted of the assessment of the
area of interest for this study. In reality, the
analysis of all available land for construction is of
little interest given the purpose of this study:
analysis of the influence of excessive noise levels.
Thus, only the land for construction located in
noise conflict zones whose occupation is sensitive
to excessive noise, such as housing, has been
considered.

Posteriormente, e uma vez que o valor patrimonial
é dependente da área bruta de construção, foi
necessário quantificar a área bruta de construção
(abc) máxima no concelho.

Afterwards, as patrimonial value is construction
area dependent, there was the need to estimate
the maximum possible total construction area (tca,
abc in Portuguese).

No regulamento do Plano Director Municipal (PDM),
e de acordo com as classes de uso do espaço
urbano disponíveis, são indicados os parâmetros da
construção (COS – Coeficiente de Ocupação do
Solo) que permitem a estimativa da área bruta de
construção total do município e, em particular, da
área de construção em zonas de conflito do ruído.

In the Municipal Master Plan (MMP) regulations, in
line with the possible uses for each class of urban
space, the construction parameters (CLC –
Coefficient for Land Construction, COS in
Portuguese) are specified
which allowed the
calculation of the expected total construction area
of the municipality under a noise conflict.

A determinação da área equivalente ( A) envolve a
utilização de outros dados de natureza diversa. Por
um lado, a quantificação da área bruta de
construção máxima (Aa – área privada e Ab – área
dependente) e, por outro, da área de terreno
remanescente (Ac - área livre próxima e Ad – área
livre distante).

The computation of equivalent area (A) involved
complementary information of diverse nature. On
one side, there is the estimate of the possible
construction area (Aa – private area and Ab –
dependent area) and, on the other, the remaining
area of the property (Ac – proximity area and Ad –
distant area).

A influência do modelo de tributação fiscal
estabelece-se com a percentagem da área de
implantação (%T, isto é, valor do terreno) e, mais
tarde, com o coeficiente de localização para
habitação (CL). Estes dois factores em conjunto
com o valor base dos prédios edificados (Vc), o
coeficiente de afectação (Ca) e o coeficiente de
qualidade e conforto (Cq) facultarão a estimativa
do valor patrimonial como prédio urbano:
“terreno para construção”.

The influence of the taxation model arises at this
point with the Percentage of Implantation area
(%T, which corresponds to land value) and,
afterwards, with housing location coefficient (CL).
These two factors along with the base value for
buildings (Vc), the area function coefficient (Ca)
and the quality and comfort coefficient (Cq) will
contribute to the estimate of the property
patrimonial value as urban property: “land for
construction”.

Este procedimento será novamente aplicado para
os prédios urbanos classificados como “outros
prédios”. Nesta situação, os factores que
determinam o valor patrimonial como prédio
urbano: “outros” são o valor base dos prédios
edificados (Vc), o coeficiente de localização (CL) e

This course of action will be applied, once again,
for urban properties classified as “other
properties”. In this case, the important factors are
the base value for buildings (Vc), the housing
location coefficient (CL) and the property area
(AT), which will determine the new patrimonial
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a área do prédio (AT).

value as urban property: “other”.

Ordenamento do Território

Ruído

Impostos s/ Património Imobiliário

Territorial Management

Noise

Real Estate Taxation

PDM

Land-use Plan

Mapa de Ruído

Noise Mapping

Ordenamento do Território

Carta de Classificação de Zonas

Territorial Partition

Noise Classification Zones

Condicionantes

Mapa de Conflitos

Constraints

Noise Conflict Areas

Modelo Tributação

Taxation Model

Coeficientes de
Localização (%)

Location
coefficients (%)

Habitação

Housing

% Aimplantação

%AImplantation

Terreno Livre para construção
Vacant building area

C. Ocupação do Solo

C. Land Construction

Área de Implantação

Implantation Area

Mapa de conflitos

Noise conflict area

Terreno para
construção

Vacant area for
construction

CLHabitação

LCHousing

CLValor do Terreno

LCLand Value
Valor base para edifícios Base value for buildings
Coeficiente afectação

Area function coef.

Área Bruta Construção Total construction Area

C. Qualidade & conforto Quality & comfort coef.

COS ; Aimpl ; abc

Vc ; Ca ; Cq
Área de Construção

Construction area

Aa ; Ab
Área de terreno

Property area

Ac ; Ad
Terrenos para construção
Land for constuction
A; Vt_R
Outros prédios urbanos
“other” urban properties
A; Vt_O

Terrenos para construção
Land for constuction
IMI_R
Outros prédios urbanos
“other” urban properties
IMI_O

Variação de IMI
IMI Variation
IMI_R - IMI_O
perda de receita

tax income loss

Figura 4.3 – Esquema metodológico para estimativa dos efeitos indirectos do ruído na receita fiscal proveniente do IMI
Figure 4.3 - Modelling scheme for estimating noise indirect effects on municipal “Urban Property” tax income

Cecília Rocha
Pag. 107

O Custo do Ruído no Planeamento das Infra-estruturas
Infra
de Transporte Rodoviário

Noise Cost Evaluation on Road Planning

A etapa final consiste no cálculo do imposto
propriamente dito – o valor de IMI. Cada município
tem uma taxa particular de IMI, cujo máximo é
0,5%. A aplicação dessa taxa ao valor patrimonial
patrimonia
calculado possibilita a estimativa da perda de
receita fiscal do município.

The last procedure refers to the real estate tax
calculation, the IMI value. Each municipality has an
individual tax value
alue with a maximum of 0.5%.
Applying that tax to the calculated patrimonial
value will determine the estimate of the tax
income loss for the municipality.
municipality

4.3.3. Esquema metodológico

4.3.3 Methodology scheme

A Figura 4.3 apresenta o esquema metodológico
para estimativa dos efeitos indirectos do ruído na
receita fiscal do IMI, descrito no ponto anterior.

Figure 4.3 presents the methodology scheme for
the estimation of indirect noise effects on the IMI
tax revenue described in the previous section.

4.4. Estudo de Caso: Municípios

4.4 Case Study: Municipalities

4.4.1. Introdução

4.4.1 Introduction

Para a avaliação da perda de receita fiscal dos
do
municípios seleccionaram-se
se três concelhos da
região norte de Portugal (Chaves, Maia e Santa
Maria da Feira) que se podem considerar
representativos da grande parte das edilidades
portuguesas (Figura 4.4).

For the evaluation of the municipal tax revenue
loss three municipalities in the north region of
Portugal (Chaves, Maia and Santa Maria da Feira)
were selected, which can be considered
consider
as being
representative of the great majority of the
Portuguese counties (Figure
Figure 4.4).

Figura 4.4 – Localização dos Municípios Caso de Estudo
Figure 4.4 - Case--study municipalities location
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Assim, o concelho de Chaves pretende representar
municípios com características menos urbanas e
com formas de ocupação mais centralizada em
torno das principais povoações.

The municipality of Chaves is intended to
represent cities with less urban characteristics and
with urban occupation concentrated around the
main towns and villages.

Em relação à Maia, o concelho está associado a um
forte pendor terciário embora manifeste uma
presença industrial acentuada dada a sua
proximidade a importantes infra-estruturas de
transporte. Apresenta ocupação manifestamente
urbana (cerca de 40% do território está classificado
como urbano) e é densamente habitado (próximo
de 1 700 hab./km2).

With respect to Maia, the city is associated with a
strong services sector and has a significant
industrial presence, given its proximity to major
transportation infrastructures. The land use
distribution
demonstrates
a
dense
urban
occupation pattern (about 40% of the territory is
classified as urban) and is densely populated (close
to 1 700 hab./km2).

Quadro 4.7 – Quadro resumo dos indicadores característicos de Portugal e dos Municípios Caso de Estudo (Innovation Point, SA 2008)
(I.N.E. 2008a) (I.N.E. 2008b)
Table 4.7 – Summary table of the characteristic indicators of Portugal and the Case Study Municipalities (Innovation Point, SA 2008)
(I.N.E. 2008a) (I.N.E. 2008b)

Indicadores característicos

Portugal

Classe (*)
População (2007)

Chaves

Maia

S.M. Feira

-

M1

M2

M2

10 599 095

44 192

138 226

146 367

Characteristics indicators
Class (*)
Population (2007)

N.º Freguesias

4 260

51

17

31

N. Parishes

Área (km2)

92 090

591

83

215

Area (km2)

114

75

1 663

680

Population density (hab/km2)

Primário

2.4%

0.7%

0.1%

0.3%

Agriculture/fishing

Secundário

21.2%

27.6%

39.5%

65.5%

Industries

Terciário

62.5%

71.7%

60.4%

34.2%

10

0.1

0.3

0.2

2

Densidade populacional (hab/km )
Sector de Actividade (%PIB):

Densidade viária nacional (km/km2)

Activity Sector (%GDP):

Services

National Road density (km/km2)

Custo da habitação/m2

Construction cost/m2

1º trimestre 2008

1 220

890

1 219

962

1st trimester 2008

2º trimestre 2008

1 186

917

1 140

955

2nd trimester 2008

-

1995

1994

1993

Actual PDM

92 090

591

83

215

Area (km2)

PDM em vigor
Área (km2)
Uso do solo: urbano (ha)

481 082

3 696 (6%)

3 267 (39%)

7 359 (34%)

Uso do solo: industrial (ha)

75 151

236 (0.4%)

769 (9%)

530 (2%)

Land use: industrial (ha)

Uso do solo: equipamentos e parques
urbanos (ha)

37 837

0

982 (12%)

419 (2%)

Land use: public equipments and
parks (ha)

-

Taxa de IMI

Land use: urban (ha)

0.35%

0.50%

0.50%

IMI Tax

2003

0.50%

0.50%

0.40%

2003

2004

0.50%

0.50%

0.50%

2004

2005 - 2007

0.35%

0.50%

0.50%

2005 - 2007

2008

0.30%

0.40%

0.40%

2008

(*) M1 (Médio-pequeno, de 10 001 a 50 000 habitantes); M2 (Médio-grande, de 50 001 a 200 000 habitantes)
M1 (Medium-small, from 10 001 to 50 000 inhabitants); M2 (Medium-large, from 50 001 to 200 000 inhabitants)

Por último, o concelho de Santa Maria da Feira
como um município com um sector secundário
extremamente relevante mas com uma presença
significativa do sector terciário. Quanto às
características do uso do solo, há uma dicotomia de
ocupação apesar de 34% do território ser

Finally, Santa Maria da Feira is a municipality
with an extremely relevant industry sector
although the services sector also represents an
important part of the municipal economy. As for
land use characteristics, there is a dichotomy of
occupation despite 34% of the territory being
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classificado como urbano. A parte ocidental do seu
território é densamente ocupada e,
e o seu interior,
mais dedicado a outras formas de ocupação menos
povoadas (Quadro 4.7).

considered as urban. The western part of the
territory is more densely occupied and its inner
part is more dedicated to others forms of
occupancy and so much less
ss populated (Table
(
4.7).

4.4.2. Maia

4.4.2 Maia

Maia é um dos catorze concelhos que constituem
a Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP).
Apresenta uma extensão territorial com cerca de
83 km2, na qual se englobam 17 freguesias, com
uma população de cerca de 138 000 habitantes e
uma densidade populacional de cerca de 1 700
hab/km2 (2007).

Maia is one of the fourteen Municipalities, which
form the Great Metropolitan Area of Porto
(GAMP). It has a territorial area of about 83 km2,
distributed over 17 parishes with a resident
population of over 138 000 residents and a
population density of approximately 1 700
70
2
hab/km (2007).

Este concelho é dotado de uma boa rede rodoviária
principal (auto-estradas: A3, A4 e A41/IC24); infrainfra
estruturas aeroportuárias (Aeroporto
eroporto Internacional
Francisco Sá Carneiro e Aeródromo
eródromo Municipal); e
ainda duas infra-estruturas ferroviárias (linha do
Minho e de Metro, com três linhas:
linhas Vermelha (B),
Verde (C) e Lilás (E)).

Maia has an excellent highway network (highways:
A3, A4 and A41/IC24), airport infrastructures
(Francisco Sá Carneiro International Airport and a
Municipal Aerodrome)
erodrome) and also two railway infrainfra
structures (Minho Train Line and a Metro Line,
with three branches: Red (B), Green (C) and Lilac
(E)).

Figura 4.5 – Características de ocupação do município da Maia
Figure 4.5 - Territorial characteristics of Maia Municipality

Este município caracteriza-se por um sector
terciário forte que representa cerca de 72% da
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actividade económica (5 300 unidades comerciais e
3 600 de serviços), o sector secundário com 27% e,
por fim, uma componente residual (2%) do sector
primário (Figura 4.5).

economic activity (with 5 300 commercial units and
3 600 services units), followed by the industrial
sector with 27% and finally a residual component
(2%) of the agricultural/fishing sector (Figure 4.5).

As receitas próprias de cada município e, neste
caso, da Maia englobam a aferição de três
subgrupos de receitas: receitas correntes, receitas
de capital e outras receitas.

The total revenue of each city and, in this in case,
Maia incorporates the computation of three income
sub-groups: current revenues, capital revenues and
other profits.

As receitas correntes envolvem a contabilização dos
Impostos Directos (IMI, IMT, IMV e Derrama), de
Impostos Indirectos (taxas cobradas sobre actividades
económicas desenvolvidas no concelho, constituindo
as taxas municipais de urbanização a maior fonte de
receita), Vendas de Bens e Prestações de Serviços
Correntes, Venda de Bens de Investimento, Taxas,
Multas e Outras Penalidades, Rendimentos de
Propriedade e outras receitas correntes.

The regular revenues involve taking account of:
Direct Tax (IMI, IMT, IMV and manufacturing,
business and commerce municipal tax), Indirect Tax
(tax charged on several municipal economic
activities, where municipal urbanization tax are the
prime income source), Resources transactions and
Current Services, Investment resources transactions,
Tax, Fines and Other Penalties, Property earnings
and other regular revenues.

Quadro 4.8 - Receita de IMI no município da Maia (Euros) (C.M.Maia 2006) (C.M.Maia 2007) (C.M.Maia 2008)
Table 4.8 - IMI revenue in Maia municipality (Euros) (C.M.Maia 2006) (C.M.Maia 2007) (C.M.Maia 2008)

Receitas

Revenue

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

77 152 426

76 686 569

76 601 170

61 993 616

62 533 204

86 172 054

Total

Total de Impostos

33 739 181

35 713 528

35 681 249

37 544 276

34 463 806

39 434 105

Total tax

CA

11 289 816

15 434 457

4 392 308

1 792 669

1 380 312

621 554

CA

IMI

0

0

13 728 107

14 130 240

14 266 919

16 218 807

IMI

11 289 816

15 434 457

18 120 415

15 922 909

15 647 231

16 840 361

IMI+CA

% Receitas totais

15

20

24

26

25

20

IMI+CA

% Total revenue

CA – Contribuição Autárquica

CA – former municipal Property Tax

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis

IMI – present Municipal Property Tax

Da visualização do Quadro 4.8 conclui-se da
evolução positiva da receita total de impostos
arrecadada nos últimos anos, em particular da
referente ao Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI
(conjugada com a entretanto abolida Contribuição
Autárquica – CA), que assume destaque particular
ao constituir, actualmente, cerca de 20% do
orçamento de receita do município.

From Table 4.8 it is simple to draw conclusions
regarding the favourable evolution of the total tax
revenue, in the last five years, particularly with
respect to the Municipal Property Tax - IMI
(conjugated with the abolished Property Tax - CA),
which assumes particular prominence and
represents, at the present time, about 20% of the
total revenue of the city.

Uma das causas principais para este aumento
assenta na aplicação das novas fórmulas de
cálculo, que elevaram o valor patrimonial dos
prédios urbanos ao ambicionarem efectuar a
actualização dos valores dos imóveis.

One of the main causes for this increase is the
application of the new formulas, which raised the
patrimonial value of urban properties in pursuit of
an up-to-date estimation of the immovable
property value.

4.4.3. Santa Maria da Feira

4.4.3 Santa Maria da Feira

À semelhança da Maia, o concelho de Santa Maria

Similarly to Maia, the municipality of Santa Maria
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da Feira também integra a Grande Área
Metropolitana do Porto (GAMP). É constituído por
31 freguesias com cerca de 146 000 habitantes,
ocupando uma área aproximada de 215 km2 e uma
densidade populacional de 680 hab./km2 (2007).

da Feira is also part of the Great Metropolitan Area
of Porto (GAMP). Itt is comprised of 31 parishes with
about 146 000 residents, covering an area of
approximately 215 km2 and with a population
density of 680 inh./km2 (2007).

Santa Maria da Feira dispõe
õe de uma boa rede de
infra-estruturas rodoviárias (auto-estradas:
estradas: A1, A29
e IC24) e de uma linha ferroviária secundária de
ligação (Linha do Vouga) à infra-estrutura
infra
ferroviária principal (Linha do Norte). CaracterizaCaracteriza
se por um sector secundário forte (cerca
(ce
de 6.300
indústrias, onde pontifica a indústria da cortiça)
que representa 65% da actividade económica do
concelho, seguindo-se
se o sector terciário com 34%
3 e
uma componente residual do sector primário (0,3%)
(Figura 4.6).

Santa Maria da Feira has a good highway network
(highways: A1, A29 and IC24) and a secondary
railway infrastructure (Vouga Train Line) which
provides a connection to the principal Portuguese
railway network (North Train Line). It is
characterized by a strong industry sector (about 6
300 industries where the cork industry is the most
preponderant sector) representing 65% of municipal
economic activity, followed by the services sector
with 34% and a residual agricultural/fishing sector
component (0.3%) (Figure 4..6).

Figura 4.6 – Características de ocupação do município de Santa Maria da Feira
Figure 4.6 - Territorial characteristics of Santa Maria da Feira municipality

De modo semelhante ao efectuado para a Maia,
recolheu-se
se a informação disponível relativamente
às diversas fontes de receitas municipais que se
apresentam no Quadro 4.9.

In a similar way to the analysis performed for Maia,
all of the available information regarding multiple
municipal income sources was collected and this is
presented in Table 4.9.

Da análise do Quadro 4.9 é evidente o aumento da
receita fiscal do município (assume algum destaque
ao constituir, em 2006, cerca de 19% do orçamento

From Table 4.9 an ever-increasing
ever
municipal
revenue tax is observed (which assumes some
prominence and represented, in 2006, about 19% of
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the total revenue of the city), although the total
city income has remained with minor changes since
2002. If one analyses the income structure, this
increase emerged essentially due to growing
property tax revenue (IMI and IMT combined with
the abolished property tax (CA) and property
transmission tax (SISA)) related with the
recalculation of patrimonial values in accordance
with the new rules defined in the CMPT.

Quadro 4.9 - Receita de IMI no município de Santa Maria da Feira (Euros) (C.M.Feira 2005) (C.M.Feira 2006) (C.M.Feira 2007)
Table 4.9 - IMI revenue in Santa Maria da Feira municipality (Euros) (C.M.Feira 2005) (C.M.Feira 2006) (C.M.Feira 2007)

Receitas

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Revenue

Total

54 754 43

52 458 810

50 024 58

54 399 35

54 961 996 48 341 123

Total

Total de Impostos

17 795 24

17 466 192

19 122 453

19 617 604

20 227 524 21 107 560

Total tax

CA

7 376 704

8 066 621

2 498 097

1 520 188

515 924

136 277

CA

IMI

0

0

6 477 269

8 607 274

10 022 368

11 124 459

IMI

7 376 704

8 066 621

8 975 366

10 127 462

10 538 292

11 260 736

IMI+CA

% Receitas totais

13

15

18

19

19

23

( - ) sem dados disponíveis

IMI+CA

% Total revenue
( - ) no data available

CA – Contribuição Autárquica

CA – former municipal Property Tax

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis

IMI – present Municipal Property Tax

4.4.4. Chaves

4.4.4 Chaves

O município de Chaves (Figura 4.7) pertence ao
distrito de Vila Real e situa-se na região do Alto
Tâmega, abrangendo uma área com cerca de 600
km². Engloba 51 freguesias com aproximadamente
44 200 residentes concentrados na sede do
concelho e nas povoações limítrofes.

The city of Chaves (Figure 4.7) belongs to Vila Real
district and is located in the Alto Tâmega region,
covering an area of approximately 600 km². Chaves
region comprises 51 parishes with 44 200
inhabitants’ concentrated in the inner city and
adjoining villages.

Quadro 4.10 - Receita de IMI no município de Chaves (Euros) (C.M.Chaves 2006) (C.M.Chaves 2007)
Table 4.10 - IMI revenue in Chaves municipality (Euros) (C.M.Chaves 2006) (C.M.Chaves 2007)

Receitas

2002

2003

2004

2005

2006

Revenue

Total

-

Total de Impostos

-

CA

-

-

-

-

41 376

12 053

CA

IMI

-

-

-

-

1 732 378

2 089 729

IMI

1 773 754

2 101 782

IMI+CA

-

% Receitas totais

-

25 463 182 24 435 711 32 331 204 31 482 725

2007

3 033 66

1 285 329

5

2 825 557

1 683 781

7

( - ) sem dados disponíveis

3 380 565

1 821 558

6

4 146 374

6

32 523 739

Total

4 356 435

Total tax

6

IMI+CA

% Total revenue
( - ) no data available

CA – Contribuição Autárquica

CA – former municipal Property Tax

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis

IMI – present Municipal Property Tax

Chaves dispõe de uma boa rede rodoviária principal
constituída pela auto-estrada A24/IP3 (ligação a
Vila Real) e pelas estradas ER314 (ligação ao IP4 Murça), EN213 (ligação ao IP4 - Mirandela) e EN103

Chaves has a good primary road network consisting
of the highway A24/IP3 (connection to Vila Real)
and national roads ER314 (to IP4 - Murça), EN213
(to IP4 - Mirandela) and EN103 (to Bragança) and a
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(ligação a Bragança) e de um aeródromo municipal.
Este concelho tem uma base agrícola
ícola forte dada a
presença de solos muito férteis.

municipal
nicipal aerodrome. This municipality has a
strong agricultural basis given the presence of
fertile soil.

No entanto, a força motriz do município é o sector
terciário (representa cerca de 72% da actividade
económica do concelho), apresentando o sector
secundário uma importância mais reduzida
(aproximadamente 28%), existem ainda de diversas
explorações termais e hídricas que fomentam o seu
potencial turístico (Quadro 4.10).

However, the prevailing economic activity is the
services sector (representing
(represent
about 72% of
municipal activity); the industry sector corresponds
to approximately 28%. Additionally, Chaves has a
strong touristic potential with diverse thermal and
water related industries (Table
Table 4.10).

Como se pode depreender do Quadro 4.10, tanto a
receita fiscal arrecadada pelo município como o
cômputo das receitas totais tem revelado uma
evolução positiva ao longo dos últimos
timos anos.
anos

As can be inferred from Table 4.10 both
municipal tax income and total municipal
revenue have seen a positive evolution
throughout the last years.

Figura 4.7 – Características de ocupação do município de Chaves
Figure 4.7 - Territorial characteristics
characteristic of Chaves Municipality

No entanto e numa situação oposta à dos outros
concelhos analisados – Maia e Santa Maria da Feira,
Feira
a relevância das receitas fiscais da tributação do
património é significativamente reduzida dado que
a sua contribuição para o orçamento do município
se cifra em cerca de 6%.

However and in contrast to the other examined
cities of Maia and Santa Maria da Feira, the
relevance of patrimonial tax revenues is
significantly reduced given the fact that its
contribution to the municipal financial resources is
about 6%.

Contudo, é importante salientar que o Imposto
Municipal sobre Imóveis - IMI (conjugado com a

Nevertheless, it is important to emphasize that
the Municipal Tax on Immovable Property - IMI
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entretanto abolida Contribuição Autárquica – CA)
representa cerca de 50% das receitas fiscais e, à
semelhança do indicado para os outros dois
concelhos, a principal razão desse incremento
assenta na transmissão do património e na
consequente reavaliação do valor patrimonial em
conformidade com o CIMI.

(combined with the abolished Property Tax - CA)
represents about 50% of the collected tax
revenues and, similarly to the two other
municipalities, the main reason for this increment
arises from property trading operations and the
consequent patrimonial value revaluation in
compliance with the CMPT.

4.4.5. Simplificações e pressupostos

4.4.5 Simplifications and assumptions

De modo a permitir uma análise ampla e complexa
(ao nível do concelho) e ponderando a qualidade e
a natureza dos dados utilizados, foi indispensável o
recurso a algumas simplificações e conjecturas.

To achieve such a large and complex analysis (at
municipal level) and considering the quality and
nature of data, it was important to consider some
simplifications and assumptions.

Para se obter um valor realista da perda potencial
de receita municipal de IMI, seria necessária a
identificação de todos os prédios urbanos
classificados como “terrenos para construção”.

In order to obtain a more accurate value of the
potential loss of Municipal Property Tax income, it
is recommended to identify all the urban
properties classified as “land for construction”.

No entanto e dado que a informação facultada não
contém os limites cadastrais de todos os prédios
urbanos, por proprietário, torna-se difícil a
delimitação das propriedades já edificadas, das
que eram titulares de alvará ou licença de
construção ou das que se localizavam em locais
com potencialidade construtiva, embora sem terem
solicitado tal autorização.

However, since the information provided does not
contain the cadastral boundaries of all urban
properties, on a proprietor basis, it becomes
difficult to identify the limits of the properties
already built, the ones holding permits or
construction licenses or the ones located in areas
with future construction aptitude, although
without a requested authorization.

Como forma de obviar esta lacuna, optou-se por
considerar que os “terrenos para construção”
disponíveis corresponderiam aproximadamente a
60% da área total do concelho ainda livre para
construção.

Bearing in mind this lack of information, it was
decided to assume that the available “land for
construction” would correspond to approximately
60% of the total area of the municipality still
available for construction.

Esta percentagem resultou da avaliação
efectuada para diversas zonas do concelho da
Maia e de Chaves (para as quais foi
disponibilizada
a
informação
necessária)
comparando a área de implantação do edifício
com a área do terreno.

This percentage resulted from an evaluation
performed on diverse municipal constructed
areas in Maia and Chaves (where the required
data was available), comparing the footprint
area of the building with the total area of the
property.

Salienta-se que, da globalidade da área de terreno
disponível para edificação, é necessário satisfazer
alguns requisitos fundamentais, nomeadamente,
assegurar uma rede viária de distribuição de tráfego e
demais infra-estruturas e a cedência de terrenos para
espaços verdes e equipamentos de utilização pública
(como indicado no Regulamento do PDM ou, na sua
ausência, na Portaria n.º 216B/2008 de 3 de Março).

It is also noted that, from the land available for
construction in the municipalities, it is compulsory to
satisfy some basic requirements, specifically to
guarantee an adequate road distribution scheme
together with all the other infrastructures and the
cession of private land for public parks and public
equipments (as established in MMP Regulations or, in
its absence, in Portaria no. 216B/2008, 3rd of March).

O resultado desse exame evidenciou, para o
município da Maia, um Índice de Área Coberta (Iac)

The result of that assessment demonstrated a
Covered Area Index (Cai/Iac in Portuguese) of 50%
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de 50% (também será adoptado em Santa Maria da
Feira) e, no concelho de Chaves, um Iac de 40%
(representando, respectivamente, 50% e 40% de
área de logradouro no interior da propriedade).

for Maia (to be adopted also for Santa Maria da
Feira) and an Iac of 40% for the municipality of
Chaves (representing, respectively, 50% and 40% of
unoccupied area inside the property).

Como forma de determinar o potencial construtivo
dos “terrenos para construção” utilizou-se o
Coeficiente de Ocupação do Solo (COS) máximo,
permitido para cada categoria de uso associado às
áreas urbanas.

To determine the building potential of the vacant
“land for construction” the maximum possible
Coefficient for Land Construction (CLC/COS) for
each category of use was used within the urban
areas classification.

Para o cálculo do valor patrimonial é necessária a
relação entre a área bruta privativa e a área bruta
dependente (Aa e Ab). Considerando que a área
total da construção (abc) inclui tanto a área de
construção correspondente à função principal como
as
áreas
complementares
(estacionamento,
arrumos, etc.) e que existem, no Plano Director
Municipal, indicações sobre a dimensão destes
espaços, adoptou-se uma relação entre de 80% da
área bruta de construção para Aa (abc privativa) e
de 20% da área bruta de construção para Ab (abc
dependente).

For the patrimonial value calculation, knowledge
of the relationship between private construction
area and dependent construction area (Aa and Ab)
is required. Considering that, the total
construction area (tca/abc) includes both principal
function areas and complementary ones (parking
lots, store-rooms, etc.) and there are some
indications in the Municipal Master Plan about the
extent of these spaces, it was decided that Aa
(private tca) was 80% of the total construction area
and Ab (dependent tca) was the remaining
construction area of 20%.

Quanto ao coeficiente de qualidade e conforto
(Cq), o valor atribuído foi 1,0 dado o
desconhecimento da tipologia e qualidade da
construção futura. No caso de “terrenos para
construção” o único factor majorativo possível
refere-se à construção de moradias unifamiliares,
não aplicável na situação actual.

For the quality and comfort coefficient (Cq) the
value 1.0 was selected, as type and quality of
future buildings typology is unknown. In the case of
“land for construction” the only adding-value
factor is the one referring to the construction of a
single-family house, not appropriate to the present
situation.

Em relação ao valor base dos prédios edificados
(Vc), foi considerado o valor de 615 €/m2, em
função do custo de construção indicado pelo
governo Português para 2008 (M.F.A.P. 2008).

For the base value for buildings (Vc), the value of
615 €/m2 was used, based on construction costs
issued by the Portuguese government for 2008
(M.F.A.P. 2008).

4.4.6. Aplicação do método

4.4.6 Methodology application

O estudo iniciou-se com a análise do Plano Director
Municipal (PDM), nomeadamente, das Carta de
Ordenamento e de Condicionantes e da situação
construtiva existente, que revelaram o estado
actual de ocupação do solo.

The study began with the analysis of Municipal
Master Plan (MMP) data, including the territorial
management plan, the constraints map and the
present situation, in terms of construction, which
revealed the present status of land occupation.

Na Carta de Ordenamento seleccionou-se toda a
informação referente aos locais onde ainda seria
possível construir no futuro, principalmente, no
que concerne a áreas urbanas destinadas a edifícios
de habitação.

In the Territorial Management Plan all the
pertaining information was selected related to
areas where it would be possible to construct in
the future, especially, in relation to urban areas
intended for housing buildings.

Na Carta de Condicionantes identificaram-se os
locais onde era proibida a edificação fosse por

In the Constraints Map all the areas were identified
in which future construction is forbidden on the
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razões de protecção a elementos naturais,
patrimoniais, ao ambiente e a infra-estruturas
infra
ou
devido à existência de espaços reservados para
utilizações de natureza diversa.

grounds of natural and environmental reserves,

À Carta de Condicionantes foi ainda adicionada
uma restrição física que corresponde às Zonas
Edificadas na actualidade.. Nestes locais, como é
evidente, não será admissível a edificação de novos
edifícios a menos que os anteriormente existentes
sejam demolidos. Dado o desconhecimento desse
tipo de informação e a improbabilidade do seu
acontecimento, não se irá atribuir capacidade
cap
construtiva futura a terrenos já construídos.

Another limitation was added to
t the Constraints
Map, namely a physical restriction due to presently
Constructed Areas. Clearly, at these locations the
construction of new buildings will not be
acceptable unless the previously existing buildings
are demolished. Given the lack of information and
the implausibility of that event, no future
constructive potential will be assigned to
properties already constructed.

A conjugação desta informação
ormação permitiu a
quantificação dos terrenos para construção
disponíveis indicados na Figura 4.8 à Figura 4.10.

The association of all of this
is information made it
possible to determine the vacant land for
construction indicated in Figure 4.8 to Figure 4.10.

Após a definição de novos perímetros de edificação
consoante o tipo de actividade e classe de uso
futura, a etapa subsequente correspondeu à
análise da interferência do ruído ambiental nos
instrumentos de ordenamento do território e no
desenvolvimento urbano do concelho.

After the definition of new building perimeters
according to future activities and class of use,
use the
next step involved the study of the interference of
environmental noise on territorial management
plans and in the urban development of the
municipality.

52

patrimonial protection and non-aedificandi
non
areas
close to present or future infrastructures or due to
the existence of reservation areas for other uses.

Figura 4.8 - Novos perímetros de construção: Carta de Ordenamento, para os três municípios estudados
Figure 4.8 - New building perimeters: Territorial Management Map, for the three case study municipalities

52

Non-aedificandi – not suitable for construction
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Figura 4.9 - Novos perímetros de construção: Mapa de Condicionantes e da Edificação actual, para os três municípios estudados
Figure 4.9 - New building perimeters: Constraints and present Construction Map, for the three case study municipalities

Figura 4.10 - Novos perímetros de construção: Mapa dos “terrenos para construção” disponíveis, para os três municípios estudados
Figure 4.10 - New building perimeters: Available “land for construction” Map, for the three case study municipalities
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Principiou com a consideração do mapa de ruído
do concelho,, que teve que ser recalculado para
os novos parâmetros acústicos Lden e Ln,
cumprindo as disposições constantes do RGR e da
DRA.

It began with the consideration of the municipal
noise map,, which had to be recalculated for the
new Lden and Ln acoustical parameters,
complying with the requirements of RGR and
DRA.

Seguiu-se a sua interligação com a carta de
classificação (acústica) de zonas,
zonas
onde se
diferenciam as áreas urbanas consoante a sua
susceptibilidade ao ruído ambiental e cuja
responsabilidade de definição e aprovação é da
competência exclusiva dos municípios.

This was followed
ollowed by the interconnection with the
noise classification map,, where urban areas are
differentiated according to their susceptibility to
environmental noise and whose definition and
approval is the exclusive responsibility of the
municipalities.

A conjugação dos Mapas acima mencionados
permitiu a identificação das áreas urbanas do
concelho expostas a níveis de ruído ambiente
incompatíveis com a utilização futura esperada.

The combination of the above-mentioned
above
Maps
allowed the identification of the municipal urban
areas exposed to environmental noise levels that
are incompatible with the projected potential use.

O resultado das operações mencionadas, designado
como Mapa de Conflitos Sonoros,, está patente da
Figura 4.11 à Figura 4.13.

The result of the above-mentioned
mentioned operations,
designated as a Noise Conflict Map,
Map is illustrated
from Figure 4.11 to Figure 4.13
13.

Figura 4.11 - Mapa de Ruído para o período global de 24 h, Lden para os três municípios estudados
Figure 4.11 - Noise map for the 24 h period, Lden, for the three case study municipalities
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Figura 4.12 – Carta de Classificação (Acústica) de Zonas, para os três municípios estudados
Figure 4.12 - Noise Classification Map, for the three case study municipalities

Figura 4.13 – Carta de Zonas de Conflito Sonoro, para os três
tr municípios estudados
Figure 4.13 - Map of Noise Conflict Zones, for the three case study municipalities
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Conjugando os mapas da Figura 4..10 e da Figura
4.13, define-se
se a área de interesse para análise
correspondente a novoss perímetros de construção
em zona de conflito sonoro. Contudo, só interessa
analisar terrenos sujeitos a conflito sonoro com
ocupação futura susceptível ao ruído (habitação),
cujo resultado se apresenta na Figura 4.14.

Noise Cost Evaluation on Road Planning

Combining the maps in Figure 4.10 and Figure 4.13
defines the relevant area for analysis, which is the
area for new building perimeters in noise conflict
zones. However, it is only interesting to consider
noise conflict influenced areas whose primary
occupation would be housing,
housing as shown in Figure
4.14.

Figura 4.14 - Novos perímetros de construção em Zona de Conflito Sonoro, para os três municípios estudados
Figure 4.14
14 -

New building perimeters in Noise Conflict Areas, for the three case study municipalities

A fase seguinte consistiu na estimativa da área
bruta de construção máxima,, tendo sido utilizado o
indicador de construção COS e a área máxima de
impermeabilização.

The next stage was to estimate the maximum total
construction area for which the construction
parameter COS and the maximum impermeable
area were used.

Estes dois factores, vitais para a estimativa do
potencial de construção e da área de implantação
prevista, permitiram a avaliação da área bruta de
construção do município sob a influência de
conflito acústico.

These two factors, vital for the estimation of the
potential building capacity and expected
building footprint area, allowed the evaluation
of the municipal total construction area under
noise conflict.

A quantificação da área equivalente (A) envolveu a
determinação da área bruta de construção (Aa,
privativa e Ab, dependente), da área remanescente
do prédio (Ac, próxima e Ad, distante) e, ainda, o
valor do terreno (percentagem da área de
implantação - %T, Figura 4.15),
), de acordo com a
expressão (4.4).

The computation of equivalent area (A) involved
the evaluation of the admissible construction area
(Aa, private and Ab, dependent), the remaining
area of the property (Ac, proximity and Ad, distant)
and the land value (implantation area percentage %T, Figure 4.15),
), in accordance with the equation
(4.4).

Cecília Rocha
Pag. 121

O Custo do Ruído no Planeamento das Infra-estruturas
Infra
de Transporte Rodoviário

Noise Cost Evaluation on Road Planning

A = ( Aa + 0.3 Ab ) × % T + (0.025 Ac + 0.005 Ad )
Onde, conforme mencionado anteriormente:

where, as mentioned before,

Aa

= 80% abc

Aa

= 80% abc

Ab

= 20% abc

Ab

= 20% abc

(4.4)

Figura 4.15 - Coeficientes de Localização da percentagem da área de implantação (%T), para os três municípios estudados
Figure 4.15 – Location Coefficients of the implantation area percentage (%T), for the three case study municipalities

Por último, o valor patrimonial (Vt) dos prédios
urbanos classificados como “terrenos para
construção”
” foi estimado pela expressão (4.3) e
depende de factores como: valor base dos prédios
edificados (Vc), área equivalente (A), coeficientes
de afectação (Ca) e de qualidade e conforto (Cq) e,
ainda, do coeficiente de localização para uso
habitacional (CL Habitação, Figura 4.16
16).

Finally, the patrimonial value (Vt) of urban
properties classified as “land
land for construction“
construction was
estimated using equation (4
4.3) which involves the
consideration of the base value for buildings (Vc),
the equivalent area (A), the area function
coefficient (Ca) and the quality and comfort
coefficient (Cq) and the housing location
coefficient (CL Housing, Figure 4.16).

Vt = Vc × A × Ca × Cl × Cq
sendo,

where,
2

Vc

= 615 €/m

Cq

= 1,0 (explicação no ponto 4.4.5 - Simplificações e
pressupostos)

O resultado destas simulações, considerando o
território disponível para edificar classificado como
“terreno para construção”,
”, é apresentado na
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Vc
Cq

= 615 €/m2
= 1.0 (explanation on section 4.4.5 - Simplifications and
assumptions)

The outcome of these estimates, regarding all
vacant territory with construction potential
classified as “land
land for construction”,
construction is presented
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Figura 4.17 e, posteriormente, no Quadro 4.11.

in Figure 4.17 and, later, in Table 4.11

Figura 4.16 - Coeficientes de Localização para edifícios habitacionais (CL

Habitação),

para os três municípios estudados

Figure 4.16 – Location Coefficients for dwellings (CL

Housing),

for the three case study municipalities

Figura 4.17 – Valor Patrimonial de “Terrenos
Terrenos para Construção”,
Construção”, em zona de conflito sonoro, nos três municípios estudados
Figure 4.17 – Patrimonial Value of “Land
“
for Construction”, in noise conflict zone, for the three case study municipalities
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Figura 4.18 – Valor Patrimonial de “Outros
Outros Prédios”,
Prédios em zona de conflito sonoro, nos três municípios estudados
Figure 4.18 – Patrimonial Value of “Other
“
Properties”,
”, in noise conflict zone, for the three case study municipalities

É, desde já, possível verificar uma diferença de
comportamento dos valores do concelho da Maia
em relação a Chaves e Santa Maria
aria da Feira. Essa
discrepância
está
associada
à
natureza
essencialmente urbana que caracteriza o concelho
da Maia, bem como à diversidade de fontes
sonoras, maioritariamente relativas a infrainfra
estruturas de transporte e com especial pendor
para o transporte rodoviário.

It is now possible to observe a difference in
behaviour with respect to the values referring to
the municipality of Maia when compared to the
values of Chaves and Santa Maria da Feira. This
discrepancy is linked to the urban characteristics
inherent to the municipality of Maia, as well as the
multiplicity of noise sources, mostly related to
transport infrastructures and particularly to road
transport.

Este processo foi replicado para prédios urbanos
classificados como “outros prédios”,
prédios sendo o seu
valor patrimonial estimado pela expressão (4.5),
que engloba o valor base dos prédios edificados,
edificados
coeficiente de localização de habitação e área do
prédio,, cuja estimativa está visível na Figura 4.18
e, posteriormente, no Quadro 4.11
11.

This process was reproduced for urban properties
classified as “other
other properties”
properties and the referring
patrimonial value was estimated using equation
(4.5) influenced by the base value for buildings,
buildings
the housing location coefficient and the property
area,, whose results are illustrated in Figure 4.18
and, later, in Table 4.11.

Vt = Vc × Aterreno × Cl × 0.005
A última tarefa consistiu no cálculo do Imposto
Municipal sobre Imóveis - valor de IMI. Para a Maia
e Santa Maria da Feira, a taxa de IMI adoptada é
0,5% (valor máximo). No caso de Chaves, a taxa
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The last procedure was the calculation of
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municipal de IMI (2008) é de 0,35% (D.G.I. 2006).
2006)

the IMI tax value (2008) is 0.35% (D.G.I. 2006).

A aplicação desta taxa aos valores patrimoniais
patrimonia
calculados permitiu a estimativa da receita fiscal
de IMI desses municípios para as duas situações de
classificação dos prédios urbanos:: “terrenos para
construção” e “outros prédios”.

The application of this tax to the calculated
patrimonial values allowed the estimate of IMI tax
income for those municipalities in both situations
regarding urban property classification: “land
“
for
construction” and “other
other properties”.
properties

Na Figura 4.19 apresentam-se
se os resultados destas
operações (taxa de IMI “terreno
terreno para construção”
construção – taxa de
IMI”outros prédios”), por subsecção estatística e por
concelho, em zona de conflito sonoro, ou seja,
se
nas
áreas urbanas onde se poderá sentir o efeito de
uma alteração na classificação fiscal dos terrenos.

Figure 4.19 shows the results of these operations
(IMI tax“land for construction” – IMI tax”other properties”), by
statistical subsection and by municipality, in noise
conflict zones, that is those urban areas where it is
possible to experience the effect of a change in
land tax classification.

Figura 4.19 – Variação na colecta anual de IMI, para os três
tr municípios estudados
Figure 4.19 – Variation in yearly IMI income, for the three case study municipalities

Com a aplicação do procedimento anteriormente
anteri
descrito, foi possível observar uma alteração muito
significativa no aspecto visual das imagens
apresentadas. De facto, se se observarem as
alterações cromáticas entre a Figura 4.17 e a
Figura 4.18 será indiscutível a redução da receita
de IMI para os municípios estudados
dados mas, com
particular relevância, para o município da Maia,
conforme se pode observar na Figura 4.19.

From the procedure described above, it is possible
to observe a significant change in the visual
appearance of images presented. In fact, if one
looks at the colour changes between Figure 4.17
and Figure 4.18,, an expected reduction of IMI
revenue for the cities studied can clearly be
observed. Figure 4.19 shows the scale of this,
particularly in relation to the municipality of
Maia.
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4.4.7. Resultados da “Situação Inicial”

4.4.7 “Do-nothing” Results

No Quadro 4.11 é apresentado um resumo dos
valores influentes no cálculo desenvolvido, onde se
podem constatar grandes diferenças entre os
valores do concelho da Maia e os correspondentes
ao “grupo de concelhos” de Chaves e Santa Maria
da Feira.

Table 4.11 presents a summary of the influence
factors in the developed calculations, where it is
possible to detect important differences between
the values for Maia and the values related to the
"municipalities group" of Chaves and Santa Maria
da Feira.

Quadro 4.11 – Quadro de Avaliação da Perda de Receita Fiscal associada a ruído ambiente excessivo, sem consideração de medidas de
mitigação, para os municípios estudados
Table 4.11 - Assessment table for real estate cost related to excessive environmental noise levels, no mitigation measures considered,
for the case study municipalities

Caracteristicas
2

Chaves

Maia

S.M. Feira

Characteristics
2

76 341

1 407 554

62 463

A (m )

Vc (€/m )

615 €

615 €

615 €

V c (€/m )

A (m )
2

Ca (média)

0.95

0.97

1.00

Cq

1.00

1.00

1.00

CL Habitação (média)

0.85

1.19

0.96

20.23

24.74

CL Terreno para construção (% média)
Valor patrimonial: Vt Terreno para construção
Valor patrimonial: Vt Outros prédios
Taxa de IM I (2007)
Receita fiscal: IM I Terreno para construção
Receita fiscal: IM I Outros prédios

IMI Outros

prédios

/IMI Terren os

para con s trução

Variação na receita anual de IMI
IMI revenue variation

39 679 369 € 1 027 600 375 €

18.71

2

C a (average)
Cq
CL
CL

dwellings

land for construction

(average)

(% average)

36 529 805 €

Patrimonial value: V t Land for construction
Patrimonial value: V t Other properties

919 517 €

27 144 811 €

1 056 362 €

0.35%

0.50%

0.50%

138 812 €

5 086 640 €

182 252 €

3 168 €

133 189 €

4 918 €

Tax revenue: IMI

2.28%

2.62%

2.70%

IMI other properties /IMI lan d for cons truction

-135 644 € -4 953 451 € -177 334 €

Yearly IMI revenue variation

-97.7%

-97.4%

IMI tax (2007)
Tax revenue: IMI

-97.3%

Land for construction
Other properties

IMI revenue decrease

De facto, a primeira disparidade está associada às
características de ocupação do território, não só,
em termos de abrangência da área urbana como da
interferência da rede de infra-estruturas de
transporte com essa mesma área urbana edificável.

In fact, the first disparity is associated with the
characteristics of the occupation of the territory,
not only in terms of urban area dimension but also
concerning the interference of the transportation
network with that same constructible urban area.

A segunda diferença refere-se aos coeficientes de
localização (CLhabitação) a aplicar aos edifícios de
habitação e aos “terrenos para construção” (TpC).

The second difference concerns the location
coefficients to be applied to dwellings (CLhousing)
and "land for construction" (LfC).

Mais uma vez, o município da Maia apresenta
valores médios destes coeficientes claramente
superiores aos existentes nos concelhos de Chaves

Once again, Maia municipality has significantly
higher average values for those coefficients when
compared to the existing values in Chaves (CLhousing

(CLhabitação ≈ 40%; CLTpC ≈ 22%) e de Santa Maria da

≈ 40%; CLLfC ≈ 22%) and in Santa Maria da Feira

Feira (CLhabitação ≈ 24%; CLTpC ≈ 32%).

(CLhousing ≈ 24%; CLLfC ≈ 32%).

De forma natural, estas dissemelhanças reflectemse no valor final esperado da receita potencial de
IMI dos três municípios, sendo a da Maia cerca de
25 vezes superior à dos outros dois concelhos. No

As expected, these differences are reflected in the
estimated final potential revenue of IMI of the
three municipalities, the revenue of Maia being
about 25 times higher. However, the estimate of
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entanto, a estimativa da perda percentual de
receita de IMI tem a mesma ordem de grandeza.

the IMI revenue loss percentage has the same order
of magnitude.

Outro ponto que interessa salientar refere-se à
similaridade de resultados e conclusões entre os
municípios de Chaves e de Santa Maria da Feira.

Another point to stress refers to the similarity of
results and conclusions between the municipalities
of Chaves and Santa Maria da Feira.

Observando, mais em detalhe, os valores indicados
no Quadro 4.11, verifica-se que a ordem de
grandeza da área equivalente (A) e dos
coeficientes médios de afectação (Ca), de
localização para edifícios habitacionais (CL habitação)
e de localização de “terrenos para construção”
(CLTerrenos para construção) é bastante aproximada,
apresentando variações inferiores a 10%.

Looking in more detail at the values in Table 4.11,
it becomes visible that the magnitude of the
equivalent area (A) and the average coefficients
for area function (Ca), location coefficient of
residential buildings (CL housing) and location
coefficient of “land for construction” (CLLand for
construction) are reasonably similar, with variations of
less than 10%.

Neste contexto, dada a proximidade geográfica e a
facilidade na obtenção dos dados necessários para
Santa Maria da Feira, optou-se por prosseguir a
análise dos estudos de caso apenas com os
concelhos da Maia e de Santa Maria da Feira.

In this context, given the geographical proximity
and the possibility of easily obtaining the data
required for Santa Maria da Feira, the analysis of
the case studies will only proceed with Maia and
Santa Maria da Feira.

4.5. Influência de Medidas de Mitigação

4.5 Influence of Mitigation Measures

4.5.1. Introdução

4.5.1 Introduction

Tendo-se identificado a perda de receita fiscal
dos municípios como um custo associado ao
excesso de ruído ambiente, interessa avaliar se as
medidas de minimização de ruído adoptadas para
minoração do ruído rodoviário se revestem de
interesse económico, para além do interesse
principal de protecção da população vizinha das
infra-estruturas de transporte rodoviário.

Having identified the municipal tax revenue loss
as a cost related to excessive environmental noise
levels, it is important to examine whether the
noise mitigation measures currently adopted for
road noise alleviation have economic interest in
addition to their primary function of protecting the
neighbouring population of those road transport
infrastructures.

Para tal, foi efectuada uma consulta às empresas
concessionárias associadas a vias rodoviárias que
atravessam os concelhos estudados (Maia e Santa
Maria da Feira), associada a diversas visitas de
campo, conseguindo-se obter o tipo e extensão das
medidas de mitigação sonoras já implementadas.

To this end, an inquiry to the road concession
holders involved with roads that cross the
municipalities under study (Maia and Santa Maria
da Feira) was made, allied to some field trips, in
order to determine the type and extent of the
noise mitigation measures already implemented.

No capítulo V serão abordadas, com maior detalhe,
as medidas de minimização disponíveis para
minoração do ruído rodoviário e as colocadas nas
vias rodoviárias da responsabilidade das empresas
concessionárias.

Chapter V will describe with more detailed
information, the available mitigation measures
with regard to road traffic noise and the alleviation
measures already built by the concession holders
along the roads under their responsibility.

4.5.2. Metodologia de Avaliação

4.5.2 Evaluation Methodology

O trabalho desenvolvido envolveu a repetição da
metodologia anteriormente descrita (ponto 4.3),

The work developed followed the methodology
described previously (section 4.3), namely the
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nomeadamente no que diz respeito à determinação
das áreas sob conflito sonoro nas quais poderia
ocorrer edificação.

procedure to establish the new areas under noise
conflict in which it would have been possible to
build.

Ou seja, foi sobreposta a carta de ordenamento do
território com a carta de condicionantes e com o
parque edificado actual que resultou na carta de
terreno disponível para construção.

This means that the territorial management map
was overlaid with the constraints map and the
present construction map from which resulted the
map of the available land for construction.

Seguidamente, o mapa de ruído foi sobreposto com
a carta de classificação de zonas que permitiu a
identificação das zonas de conflito sonoro.

Next, the noise map was combined with the noise
classification map which allowed detecting noise
conflict areas.

A etapa seguinte consistiu na sobreposição da carta
de terreno disponível para construção com a carta
de conflitos sonoros que, por sua vez, resultou na
carta de terreno livre para construção em zona de
conflito sonoro, ou seja, onde a construção é
proibida.

The next step involved the overlaying of the
available land for construction map with the noise
conflict map which, in turn, resulted in the map of
available land for construction under noise
conflict, that is to say, where construction will be
prohibited.

Passou-se, então, ao cálculo do respectivo valor
patrimonial tributário (Vt) para a situação de
construção (prédio urbano classificado como
terreno para construção) e para a situação de
proibição de construção à luz do RGR (prédios
urbanos classificados como outros prédios).

Finally the patrimonial value (Vt) was calculated
for the classification of the urban properties as
land for construction and for the situation of
building construction prohibition under the
Portuguese
Noise
Code
(urban
properties
categorized as other properties).

4.5.3. Resultados da “Situação Final”

4.5.3 “Do-something” Results

O resultado destas estimativas é o indicado no
Quadro 4.12 bem como os valores obtidos para a
situação anterior à colocação das medidas de
minimização sonoras.

The results of those estimates are indicated in
Table 4.12 as well as the results obtained for the
previous situation before the construction of these
noise abatement measures.

No Quadro 4.12 é possível verificar uma redução na
área classificada como terreno livre para
construção em conflito sonoro de cerca de 18% na
Maia e perto de 11% em Santa Maria da Feira, com
implementação das medidas de mitigação do ruído.

Table 4.12 shows the reduction in the urban area
classified as available land for construction under
noise conflict by approximately 18% in Maia and
about 11% in Santa Maria da Feira due to the
introduction of noise mitigation measures.

Estas áreas que deixam de poder ser sujeitas a
alteração na classificação fiscal uma vez que
deixam de existir conflito sonoro foram retiradas
dos cálculos futuros (perda de receita fiscal).

Those areas that can no longer be subject to a tax
class change because there is no noise conflict
were removed from the future calculations (tax
income loss).

Esta diminuição corresponde a um diferencial no
valor patrimonial global da Maia, de cerca de 208
milhões de euros e de 4 milhões de euros em Santa
Maria da Feira.

This reduction corresponds to a difference in the
global patrimonial value of Maia of approximately
208 million of Euros and 4 millions of Euros in Santa
Maria da Feira.

A esta alteração poderá estar associada uma
redução potencial na colecta anual de IMI de
aproximadamente 1 milhão de euros na Maia e de
20 mil euros em Santa Maria da Feira.

This change might induce a potential reduction in
yearly IMI income of about 1 million Euros in Maia
and approximately 20 thousand Euros in Santa
Maria da Feira.
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Quadro 4.12 – Quadro de Avaliação da Perda de Receita Fiscal associada a ruído ambiente excessivo, considerando as medidas de
mitigação adoptadas, para a Maia e Santa Maria da Feira
Table 4.12 - Assessment table for real estate cost related to excessive environmental noise levels, considering the implemented
mitigation measures, for Maia and Santa Maria da Feira

Maia
Caracteristicas
2

Aterreno livre para construção em conflito (m )
2

A (m )
2

S.M. Feira

Sit. Inicial

Sit. Final

Sit. Inicial

Sit. Final

D o-nothing

D o-something

D o-nothing

D o-something

Characteristics
2

12.414.646

10.181.165

611.468

541.645

A land for construction under noise conflict (m )

1.407.554

1.154.325

62.463

55.330

A (m )

2
2

Vc (€/m )

615 €

615 €

V c (€/m )
C a (average)

Ca (média)

0,97

1,00

Cq

1,00

1,00

CL Habitação (média)

1,19

0,96

CL Terreno para construção (% média)

24,74

18,71

Cq
CL
CL

Valor patrimonial:
V t Terreno para construção
V t Outros prédios
Taxa de IM I (2007)

dwellings

land for construction

Terreno para construção

IM I

Outros prédios

Redução da perda de receita anual
Investimento "equivalente" anual em MM

avaliação custo-benefício

(% average)

Patrim onial value:
1.027.600.375 €

819.075.349 €

36.529.805 €

32.501.724 €

V t Land for construction

27.144.811 €

22.316.246 €

1.056.362 €

957.819 €

V t Other properties

0,50%

0,50%

.

.

IMI tax (2007)

Rec eita fisc al:
IM I

(average)

Tax revenue:
5.086.640 €

4.095.377 €

182.252 €

162.509 €

133.189 €

111.581 €

4.918 €

4.789 €

-4.953.451 €

-3.983.796 €

-177.334 €

-157.720 €

-969.655 €

19,5%

-19.614 €

10,8%

IMI

Land for construction

IMI

Other properties

.

IMI other properties /IM I land for construction

859.368 €

358.948 €

Yearly "equivalent" investment in M M

110.288 €

-339.333 €

Cost-benefit assessm ent

MM - Medidas de Minimiz ação

.

MM - Mitigation Measures

Este “benefício” para os municípios resulta do
investimento realizado pelas concessionárias
rodoviárias em medidas de minoração do ruído que
motivou a redução de aproximadamente 18% (Maia)
e 11% (Santa Maria da Feira) da área urbanizável
em conflito sonoro e corresponde a cerca de 20%
da colecta anual de IMI na Maia e a 11% em Santa
Maria da Feira.

This “benefit” for the municipalities derives from
the investment in noise mitigation measures by
road concession holders which motivated a
reduction in the available land for construction
under noise conflict of about 18% (Maia) and 11%
(Santa Maria da Feira) and corresponds to
approximately 20% of the annual IMI revenue in
Maia and 11% in Santa Maria da Feira.

4.6. Conclusão

4.6 Conclusion

Os resultados económicos desta análise são
significativos. É praticamente uma comparação de
"tudo ou nada".

The economic outcomes of this analysis are
shocking. It is almost an “all or nothing”
comparison.

Por um lado, a expectativa natural da possibilidade
de edificar em “terrenos para construção”
disponíveis e, por outro, a impossibilidade de o
fazer atendendo aos elevados níveis de ruído em
presença e a consequente possibilidade de uma
classificação fiscal como “outros prédios”.

On one hand, the natural building expectation on
available “land for construction” and, on the other
hand, the inadequacy of the same territory for land
division operations or construction due to illegal
noise levels and the consequent tax categorization
as “other property”.

Como se pôde observar, as diferenças no valor
patrimonial (Vt) dos prédios urbanos objecto desta
avaliação e, consequentemente, no montante de

As it was possible to observe, the differences in
Patrimonial value (VT) of urban properties under
evaluation and, consequently, the amount of IMI
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collected by the municipalities are extremely
significant.

A redução do valor patrimonial (Vt) dos prédios
urbanos analisados para cerca de 2,5% do seu valor
inicial
(independentemente
da
capacidade
construtiva autorizada pelo PDM mas inviabilizada
pelo RGR) será um factor importante para que os
proprietários pressionem os municípios na
necessidade de se implementarem medidas de
redução sonora.

The reduction in the Patrimonial Value (Vt) of
urban properties to approximately 2.5% of the
initial value (regardless of the construction
potential authorized by the MMP/PDM but
prohibited by the RGR) will be an important reason
for the proprietors to press their municipalities
about the need for the implementation of noise
reduction measures.

O interesse dos proprietários decorre do facto de
poderem usufruir de uma redução significativa no
valor de IMI, pago anualmente e enquanto a
situação de conflito sonoro persistir, se os
municípios lhes facultarem um documento legal
que ateste a impossibilidade de construir e
possibilite a alteração da classificação dos seus
prédios junto dos Serviços de Finanças.

The interests of the owners derives from the fact
that they could benefit from a significant reduction
in the IMI value, paid annually and while the noise
conflict situation persists, if the municipalities
provide them with a legal document attesting the
impossibility of construction and allowing the
amendment of the classification of their properties
at the finance services.

Conhecendo esta possibilidade, os municípios
poderão tomar opções fundamentadas, optando
pela elaboração e implementação dos Planos
Municipais de Redução de Ruído ou aceitando uma
potencial redução significativa nas receitas de IMI.

Facing that fact, municipalities will only have two
options: they implement noise reduction plans and
maintain the same tax income level or forget about
noise reduction and agree on an important
reduction in IMI tax revenue.
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5. CUSTOS INERENTES À INFRA-ESTRUTURA

5 INFRASTRUCTURE COSTS

5.1. Introdução

5.1 Introduction

A problemática do “excesso” de ruído ambiente, à
qual estão associados diversos problemas de saúde
alguns dos quais com consequências muito severas,
tem merecido por parte do Legislador e das
entidades que tutelam o Ambiente e as Infraestruturas de Transporte uma atenção especial.

The problem of “excessive” environmental noise is
associated with diverse health problems, some of
which have severe consequences, and has required
special attention from the Legislator and public
entities responsible for the Environment and
Transportation Infrastructures.

Actualmente, o quadro legal português criado para
restringir o constante aumento do nível sonoro de
ruído ambiente é constituído pelos seguintes
instrumentos legais:

Currently, the Portuguese legal framework
designed to restrict the constant increase in
environmental noise levels includes the following
legal instruments:

− transposição da Directiva Europeia
Ambiente (M.A.O.T.D.R 2006);

Ruído

− transposition of the Environmental Noise Directive
(M.A.O.T.D.R 2006);

− actualização do Regulamento Geral do Ruído, como
forma de restringir o nível sonoro máximo admissível
e criar uma compatibilização entre parâmetros de
avaliação acústica (LA50 para LAeq e, actualmente,
para Lden e Ln) (M.A.O.T.D.R. 2007a);

− approval of the new Portuguese Noise Code, with the
purpose of restricting maximum environmental noise
levels and creating an unified platform between
noise evaluation parameters (LA50 to LAeq and,
currently, to Lden and Ln) (M.A.O.T.D.R. 2007a);

− limitação do ruído emitido por equipamentos para

− restrictions on noise levels emitted by equipment for

de

utilização no exterior (M.E.I. 2006);

use outdoors (M.E.I. 2006);

− reestruturação das exigências acústicas dos edifícios
(M.A.O.T.D.R. 2008).

− approval of new building acoustic requirements
(M.A.O.T.D.R. 2008).

O presente capítulo procura focar-se no acréscimo
de custo da infra-estrutura rodoviária ocasionado
pela necessidade de introdução de medidas de
redução do ruído ambiente na envolvente dessas
infra-estruturas.

The present chapter focuses on the additional cost
of road infrastructure related to environmental
noise reduction requirements close to these
infrastructures, and the subsequent need for noise
mitigation measures.

5.2. Medidas de Minimização Acústica

5.2 Noise Mitigation Measures

Um dos motivos de acréscimo de custo de
construção e/ou manutenção da infra-estrutura
rodoviária está associado à implementação de
medidas de minimização acústica decorrentes da
legislação sobre o ruído (RGR) em vigor. Estas
medidas podem ser aplicadas com influência local
ou territorial, referindo-se a:

One of the reasons for the additional construction
and/or maintenance costs of a road infrastructure
is associated with the responsibility for the
implementation of noise mitigation measures as
derived from the present noise legislation (RGR).
Such mitigation measures can be applied either at
a local or territorial level, as follows:

− Abrangência local
Medida de minimização cuja actuação se limita à área
adjacente.
− Abrangência territorial
Medida de minimização cuja actuação se propaga
pela área envolvente da infra-estrutura rodoviária.

− Local Coverage
Mitigation measures whose effects are restricted to
the immediate adjoining area.
− Territorial Coverage
Mitigation measures whose effects are extended over
the territorial area that surrounds the infrastructure.
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Road traffic noise mitigation measures involve the
consideration of three distinct methods of control:

− na fonte de ruído (emissão);

− at the noise source (emission);

− no percurso de propagação do ruído;

− along the noise propagation path;

− na envolvente do receptor.

− at the receiver.

Como exemplos da relação entre a escala de
abrangência e a forma de controlo do ruído,
salientam-se:

Examples of the relationship between the scale of
coverage and the method of noise control are as
follows:

− a colocação de pavimentos pouco ruidosos associada ao
controlo do ruído na fonte, cujos efeitos se fazem sentir na
área envolvente à infra-estrutura;

− the use of low-noise pavements controls the noise at
source and the effects extend over the territorial area
surrounding the infrastructure;

− a implementação de barreiras acústicas relativa ao
controlo do ruído no percurso de propagação, cujos efeitos
se limitam à área mais próxima da barreira.

− the use of noise barriers controls the noise along the
propagation path and the effects are restricted to the area
in the vicinity of the barrier.

A selecção do tipo de actuação mais aconselhável
está associada a diversos critérios:

The selection of the most appropriate mitigation
measures relies on several different criteria:

− técnicos (eficácia
implementação);

pretendida

e

condições

de

− technical (intended effectiveness and construction
conditions);

− económicos;

− economic;

− outros factores ambientais (fauna, flora, integração
paisagística – intrusão visual);

− other environmental factors (fauna, flora, landscape
integration - visual intrusion);

− aceitação da população das soluções propostas.

− public acceptance of the designed solutions.

Nos pontos seguintes, enunciar-se-ão algumas
características dos diferentes tipos de medidas de
minimização previamente indicadas, com particular
incidência, em medidas de minoração cuja despesa
e construção tem financiamento público.

The following sections describe the characteristics
of the different types of noise mitigation measures
mentioned previously, with a particular focus on
measures whose expenditure and construction are
assured with public funding.

5.2.1. Medidas de Minimização na Fonte

5.2.1 Mitigation Measures at the Source

Das medidas de minimização de ruído disponíveis,
as medidas de actuação na fonte do ruído (veículos
e pavimento) são as que garantem um melhor
desempenho final.

Among all of the available noise reduction
measures, those having a direct effect on the noise
source (vehicles and pavement) are the ones that
guarantee a better final performance.

A principal razão para este acréscimo de eficácia
está associada ao facto de se poder limitar não só a
potência da emissão como a propagação sonora, o
mais próximo possível da sua origem, pela
eliminação, contenção ou redução dos factores
indutores de ruído.

The main reason for this additional effectiveness is
associated with the possibility to limit not only the
sound power but also the noise propagation as
close as possible to the source, through the
elimination, control or reduction of the noise
inducing factors.

Entre esses factores podem-se salientar, como
principais fontes de ruído:

Among those factors, the following main sources of
noise can be emphasized:
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− veículo (ruído de propulsão: motor, transmissão,
sistema de refrigeração e de exaustão; ruído de
rolamento: tipo de pneus, perfil aerodinâmico),

− vehicle (propulsion noise: engine, transmission,
cooling and exhaust systems; rolling noise: tyres,
aerodynamic profile),

− interacção pneu-pavimento

− tyre-road interaction

− tipo de pavimento.

− type of road surface.

Por último, pode-se ainda salientar o condutor
como um factor adicional de poluição sonora. A
condução a velocidade excessiva e/ou em
desacordo com o limite de velocidade legal, ter
uma condução agressiva com acelerações e
travagens bruscas, a engrenagem de velocidades de
caixa erradas ou a utilização de sinais sonoros
(vulgo “buzina”) podem levar a aumentos
significativos na emissão sonora.

Finally, it is possible to identify the driver as an
additional contributor to noise pollution. Driving
with excessive speed and/or in disregard of the
legal speed limits, having an aggressive driving
behaviour with abrupt accelerations and braking,
using the wrong gear, and the unnecessary use of
sound signalling (use of “horn”) can lead to a
significant increase in the noise emission of
vehicles.

5.2.1.1. Interacção pneu-pavimento

5.2.1.1 Tyre-road interaction

Apesar de se poderem considerar os pneus como
um dos componentes de um veículo, a
particularidade do ruído provocado pela ligação
entre o pneu e a camada superficial do pavimento
exige uma explicação mais detalhada.

Although one may consider the tyres as a
component of a vehicle, the characteristic noise
caused by the mechanism of interaction between
the tyre and the top layer of the pavement
requires a more detailed explanation.

Grande parte da literatura existente sobre este
assunto evidencia a importância de uma adequada
selecção de pneus na procura de um desempenho
acústico mais favorável do parque automóvel de
uma dada área.

Much of the existing literature on this subject
highlights the importance of a proper selection of
tyres in order to achieve a more favourable
acoustic performance of the vehicle fleet in a given
area.

No entanto, a possibilidade de controlo desta
componente dos veículos pelas entidades oficiais é
praticamente nula enquanto não existirem classes
de ruído para os pneus e a escolha do consumidor
seja influenciada pelo custo, marca ou, então, por
outras preocupações como a segurança (piso
molhado, velocidade ou estabilidade em curva).

However, the possibility for public authorities to
control this component of the vehicle is almost
non-existent whilst there is no noise labelling of
after-market tyres and consumer choice is driven
mostly by cost, brand familiarity and, perhaps,
other concerns such as safety performance (wet
surfaces, speed or driving stability).

No entanto, o ruído da interacção pneu-pavimento
está associado não só ao rasto do pneu como às
propriedades do pavimento em relação ao tamanho
dos agregados, percentagem de vazios e ligante.

However, the noise emitted from the tyre-road
interaction depends not only on the tyre tread but
also on the road surface properties in terms of
aggregates size, percentage of voids and binder.

Assim, pode-se considerar que o ruído emitido
nessa interacção pneu-pavimento advém de três
procedências:

So, it is possible to consider that noise emitted due
to tyre-road interaction is caused by three main
sources:

− Impacto e choque (causados pelas forças de contacto
entre o rasto do pneu e a camada de desgaste,
incluindo a vibração induzida);

− Impacts and shocks (resulting from the contact
forces between the tyre and the road surface,
including the induced vibration);

− Processos aerodinâmicos (entre o rasto do pneu e a

− Aerodynamic processes (between the tyre tread and
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camada de desgaste);

the road surface);

− Efeitos da Adesão e de micro-movimentos (entre a
borracha do pneu e a camada de desgaste).

− Adhesion and micro-movement effects (between the
rubber of the tyre and the road surface).

Os mecanismos de geração de ruído acima
enunciados são ilustrados na Figura 5.1 por “ordem
de ocorrência” consoante o movimento de
rolamento do veículo.

The noise generation mechanisms above-mentioned
are illustrated in Figure 5.1 by “order of
occurrence” with regard to the rolling movement
of the vehicle.

5.2.1.2. Tipo de Pavimento

5.2.1.2 Type of Road Surface

Considerando os mecanismos de geração de ruído
mencionados anteriormente, é evidente que a
única forma de intervenção da Administração
Pública na prossecução de um ambiente saudável,
em termos de ruído ambiente, assenta na
possibilidade de impor a utilização de camadas de
desgaste com desempenho acústico melhorado.

Considering the noise generation mechanisms
mentioned above, it becomes clear that the only
available approach for the Public Administration to
accomplish a healthy environment, with regard to
environmental noise, relies on the possibility to
enforce the implementation of road surfaces with
improved acoustic performance.

Tal pode ser conseguido com a integração de
propriedades relativas ao comportamento acústico
no Caderno de Encargos, como critérios de
conformidade, nos quais se definem as
características da camada de desgaste:

That might be achieved with the introduction of
noise related properties in the Construction
Specifications, as Standards for Compliance, where
the characteristics of the surface course (i.e.
wearing course) are specified:

− Propriedades dos agregados (granulometria; tipo de
material granular a usar);

− Aggregate properties (aggregate size; constituent
materials);

− Índice de vazios (percentagem de vazios; volume de
vazios abertos e interligados);

− Void(s) content (percentage of voids; volume of open
and inter-linked voids);

− Propriedades do ligante (teor em ligante; tipo de
ligante ou de mistura betuminosa);

− Binder properties (binder content; type of binder or
mixture);

− Desempenho acústico (redução sonora pretendida).

− Acoustic performance (intended noise reduction).

De entre as propriedades das camadas de desgaste
que interferem com o desempenho acústico de um
pavimento salientam-se(FEHRL 2006):

The properties of the surface course related to the
acoustic performance of a pavement are as follows
(FEHRL 2006):

− Textura (comprimento de onda da macro e megatextura influencia a geração do ruído pneupavimento, reduzindo o efeito “corneta”);

− Texture (macro and mega-texture wavelength
influences the generation of tyre/road noise,
reducing “horn” effect);

− Porosidade (classificação segundo o índice de vazios

− Porosity (classification according to the residual air

53

53
54

54

como camadas densas (4-9%), semi-

void content ; dense layers (4-9%), semi-dense (9-

densas (9-14%), semi-abertas (14-19%) e abertas (>
19%); pode aumentar a absorção sonora;

14%), semi-open (14-19%) and open layers (> 19%);
increase sound absorption:

residuais

Índice de vazios residuais – percentagem de vazios abertos numa mistura betuminosa.
residual air void content – percentage of open voids in an asphalt mixture
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Direcção do
movimento
Direction of travel

Quando o pneu rola não existem
forças a actuar sobre as
nervuras do piso sob
observação.

Quando as nervuras do piso
colidem com a superfície da
estrada, transmitem-se choques
através da nervura que geram
vibrações.
O ar cativo entre nervuras do
piso é comprimido.

As the tyre rotates there are

Aresta
dianteira
Leading edge

Direcção do
movimento
Direction of travel

Compressão
rápida do ar
Rapid air
compression

O ar preso entre nervuras do
pneu é comprimido e
descomprimido quando o pneu Bombeamento
rola sobre a superfície da
do ar
Air pumping
estrada, fenómeno apelidado de
"bombeamento do ar". Nos
sulcos longitudinais do pneu
Efeito
ocorre o efeito de ressonância.
“slip-stick”
Slip-stick
As forças de atrito nas nervuras
ffect
do pneu em contacto com a
superfície da estrada provocam
55
o efeito "slip-stick" .
Quando as nervuras do piso
deixam o contacto com a
superfície, o ar comprimido na
cavidade é expulso
rapidamente, resultando no
efeito "bombeamento de ar". A
própria nervura retoma a sua
posição original ao sair do
estado de compressão com o
pavimento.

Ruído gerado durante o
contacto é amplificado pela
geometria do pneu e da
superfície da estrada (efeito de
“corneta").
As nervuras do piso retomam o
seu estado estacionário à
medida que o pneu rola.

Nervuras do piso no forces acting upon the
Tread block
tread block under observation.
Superfície do
pavimento
Road surface

Impacto da
nervura
Tread block
impact

Direcção do
movimento
Direction of travel

Compressão
da nervura
Tread block
compression

Direcção do
movimento
Direction of travel

Direcção do
movimento
Direction of travel
Efeito de
“corneta”
Horn effect

As the tread block impacts
with the road surface, shocks
are sent through the block
which generates vibrations.
Air caught between individual
tread blocks is compressed.

The air trapped between the
tread blocks is compressed and
decompressed as the tyre
passes over the road surface.
This is known as “air
pumping”. Organ pipe
resonance occurs in the
longitudinal tyre grooves.
Friction forces acting on the
tread blocks in contact with
the road surface cause the
56
“slip-stick” effect.

As the tread block leaves the
contact patch, compressed air
in the tread cavity is expelled
Descompressão rapidly, resulting in the “air
da nervura
pumping” effect.
Block Snap-out
The tread block itself is
returned to its undeflected
Libertação de ar
rolling radius position by
Air pumping
“snapping out” from the
compressed state in the
contact patch.

Noise generated at the contact
patch is amplified by the
geometry of the tyre and road
surface (the “horn effect”).
The tread block returns to its
Aresta posterior
steady state as the tyre
Trailing edge
rotates.

Figura 5.1 – Mecanismos de geração de ruído na interacção pneu-pavimento [adaptado de (FEHRL 2006)]
Figure 5.1 - The mechanisms of tyre/road noise generation [adapted from (FEHRL 2006)]

55

Efeito “slip-stick” é causado pela alternância entre movimentos de deslocação e colagem de duas superfícies, com a correspondente
alteração na força de atrito. Normalmente, o coeficiente de atrito estático entre duas superfícies é maior que o coeficiente de atrito
cinético. Se a força aplicada é suficientemente grande para vencer o atrito estático, então, a redução do atrito ao atrito cinético pode
causar um súbito aumento na velocidade do movimento. (Wikipedia 2009)

56

Slip-stick effect is caused by the surfaces alternating between sticking to each other and sliding over each other, with a corresponding
change in the force of friction. Typically, the static friction coefficient between two surfaces is larger than the kinetic friction coefficient. If
an applied force is large enough to overcome the static friction, then, the reduction of the friction to the kinetic friction can cause a sudden
jump in the velocity of the movement. (Wikipedia 2009)
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• Espessura da camada porosa;

• Thickness of the porous layer (binder);

• Resistência ao fluxo de ar (favorável à dissipação da
energia sonora);

• Air flow resistance (favourable to sound energy
dissipation);

• Tortuosidade (o percurso do ar depende da forma e
interligação dos vazios, alterando a frequência de
máxima absorção).

• Tortuosity (the air path depends on the shape and
inter-connection of voids, changing the frequency of
maximum absorption);

− Rigidez (reduzindo a rigidez da superfície reduz-se o
impacto das nervuras do pneu, a transmissão de
vibrações e a geração de ruído).

− Stiffness (reducing the stiffness of the surface will
reduce the impact forces of the tyre tread blocks,
the vibration transmission and noise generation).

Além das características do pavimento interessa
definir a oportunidade do investimento.

In addition to the road surface characteristics, it is
important to define the investment opportunity.

No caso de uma obra nova, inserida num contexto
urbano que acarreta preocupações ambientais,
nomeadamente em relação ao ruído rodoviário,
durante a elaboração do projecto podem ser
seleccionadas soluções de pavimentação que
privilegiam a utilização de camadas de desgaste
com melhor desempenho acústico.

In the case of a new construction, to be built
within an urban area and involving environmental
concerns, particularly regarding road traffic noise,
pavement solutions that prioritize the use of road
surfaces with improved acoustic performance can
be selected during the preparation of the project.

Esta opção tem a vantagem de reduzir ou eliminar
a necessidade de implementação de medidas de
minimização de efeito mais local como as barreiras
acústicas.

This option has the advantage of reducing or
eliminating the need for the implementation of
mitigation measures with localised effects such as
noise barriers.

Em relação às vias existentes, considera-se que só
se justifica a alteração da solução de pavimentação
actual quando se equacionar uma intervenção de
fundo no pavimento (reabilitação funcional e/ou
estrutural).

Concerning existing roads, it is considered that
the replacement of the current pavement is only
acceptable when a deep intervention level
(functional and/or structural rehabilitation) is
under consideration.

A excepção poderá ocorrer nos casos em que
existam situações de incumprimento dos níveis
máximos de ruído ambiente, de tal modo
significativas, que exijam acção imediata e a
conjugação de diversas medidas de minoração.

The exception may occur in cases where there are
noise conflicts and environmental noise levels
exceed the legal limits so severely that immediate
action is required, potentially even using a
combination of several mitigation measures.

Outra situação que deve ser acautelada pelas
entidades com responsabilidades na concepção,
manutenção
e
reparação
de
pavimentos
(municípios e diversas concessionárias rodoviárias,
como a EP – Estradas de Portugal, SA (nacional) ou
as diversas empresas responsáveis pelas vias
concessionadas) prende-se com a conservação dos
pavimentos em boas condições de uso.

Another situation that must be defended by the
authorities responsible for the design, maintenance
and repair of pavements (municipalities and the
different highway concessionaires, as the EP –
Estradas de Portugal, SA (national) or the several
companies responsible for roads under concession)
relates to the preservation of the pavements in
good conditions for vehicle circulation.

Tal poderá ser conseguido com uma correcta
programação e execução das intervenções que se
revelem necessárias, garantindo a boa regularidade
final do pavimento e evitando situações de
degradação por fadiga funcional ou estrutural.

This can be achieved through proper programming
and implementation of appropriate interventions,
thereby ensuring the right evenness of the road
surface and preventing degradation by functional
or structural fatigue.
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From the different types of road surfaces available,
the following list highlights the ones most
frequently used and the ones with improved
acoustic behaviour (E.P. 2009) (FEHRL 2006):

− Betão betuminoso denso (BBD);

− dense asphalt concrete (DAC);

− Betão betuminoso drenante (BBd);

− Porous asphalt concrete (PAC);

− Microbetão betuminoso rugoso (mBBr);

− Stone mastic asphalt (SMA);

− Mistura betuminosa aberta com betume modificado

− Open-graded asphalt mixtures with modified binder

• Alta percentagem de borracha (MBA-BBA);

• High content of crumb rubber (OGM-HCR);

• Média percentagem de borracha (MBA-BBM);

• Medium content of crumb rubber (OGM-MCR);

− Mistura betuminosa delgada (MBD);

− Thin layers or thin wearing courses (TWC);

− Betão com exposição de agregados (BEA).

− Exposed aggregate cement concrete (EACC).

As soluções de pavimentação acima descritas são as
de utilização mais corrente em Portugal e,
considerando as propriedades acústicas, as que
garantem um melhor desempenho, maximizando a
absorção e amortecimento das ondas sonoras.

The road surface solutions mentioned above are
the most commonly used in Portugal and
considering their acoustic properties are those,
which guarantee a better performance by
maximizing absorption and sound damping.

5.2.2. Medidas de minimização no percurso

5.2.2 Mitigation Measures along the noise

de propagação do ruído

propagation path

Outra alternativa de minoração do ruído é
constituída pela interposição de elementos
“opacos” ao ruído, como barreiras acústicas.

Another alternative for noise mitigation involves
the construction of “noise opaque” elements, as
noise barriers.

Estes elementos actuam no percurso de propagação
das ondas sonoras evitando que o ruído alcance os
receptores.

These elements operate on the propagation path of
sound waves preventing, noise from reaching the
receivers.

A actuação das barreiras acústicas depende das
suas características de:

The performance of a noise barrier depends on its
characteristics of:

− difracção;

− diffraction;

− absorção sonora;

− sound absorption;

− isolamento sonoro.

− sound insulation.

que podem ser potenciadas alternadamente ou em
conjunto para maximizar o efeito de atenuação de
ruído pretendido (perda por inserção da barreira).

which can be increased independently or in
combination to maximize the required noise
attenuation (barrier insertion loss).

Na Figura 5.2 são apresentados os mecanismos de
atenuação do ruído relativos às barreiras acústicas.

Figure 5.2 shows the noise mitigation processes
concerning noise barriers.

Assim, o ruído emitido pela fonte (via rodoviária)
pode ser “travado” pelas características de
absorção e isolamento do material que compõe a
barreira, sendo uma parte absorvida, outra
transmitida e ainda uma parte remanescente que é

Thus, the noise emitted by the source (road) can
be "reduced" by the absorption and insulation
characteristics of the barrier material, where a
part is absorbed, another part is transmitted and
the remaining part is "returned" to the road
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(reflected wave).

Absorvida
Absorbed

Zona de transição
Transition zone
Percurso de difracção
Diffracted path

Fonte
Source

Reflectida
Reflected

Zona de sombra
Shadow zone

Transmitida
Transmitted

Barreira Acústica
Noise Barrier

Receptor
Receiver

Figura 5.2 – Fenómenos de absorção, transmissão, reflexão e difracção numa barreira acústica [adaptado de (FHWA, et al. 2000)]
Figure 5.2 – Absorption, transmission, reflection and diffraction mechanisms in a noise barrier [adapted from (FHWA, et al. 2000)]

Outra das atenuações está relacionada com o
acréscimo de percurso que as ondas sonoras têm de
percorrer para poder “ultrapassar” a barreira
(percurso de difracção).

Another reduction is related to the additional paths
which sound waves (noise) are forced to take to
"overcome" the noise barrier, at the top or around
the ends (diffracted path).

Estas propriedades são aferidas por:

These properties are evaluated by:

− Coeficiente de absorção médio (αmédio);

− Average sound absorption coefficient (αaverage);

− Índice de Absorção Acústica (DLα);

− Single number rating of sound absorption (DLα);

− Índice de Redução Sonora (DLR);

− Single number rating of sound insulation (DLR);

− Índice de Reflexão Sonora (DLRI);

− Sound reflection index (absorption) (DLRI);

− Índice de Redução Sonora ponderado (DLSI);

− Sound insulation index (DLSI);

− Variação do índice de difracção (∆DI).

− Diffraction index difference (∆DI).

Como se pode constatar pelos resultados do Quadro
5.1, quando a redução sonora necessária é
significativa (superior a 10 dB(A)), é essencial a
conjugação de várias soluções de minoração do
ruído, uma vez que com a implementação exclusiva
de barreiras acústicas dificilmente cumprirá o
objectivo de atenuação pretendido.

As can be seen from the results presented in Table
5.1, when the required noise reduction is
significant (above 10 dB(A)), there is the need to
combine multiple noise mitigation solutions since
the exclusive implementation of noise barriers will
be unlikely to fulfil the desired noise attenuation
objective.

As barreiras acústicas de uso mais generalizado
podem ser constituídas por diversos materiais de
construção (alguns dos quais mais específicos para
este fim) e apresentar diferentes tipos de
acabamento superficial que influem na sua

Noise barriers for frequent implementation may
be produced with a variety of construction
materials (some of which more specific for this
purpose) and have different types of surface
finishing that might influence their sound
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absorption potential.

Quadro 5.1 – Relação entre a perda por inserção da barreira e a viabilidade de concepção (FHWA, et al. 2000)
Table 5.1– Relationship between barrier insertion loss and design feasibility (FHWA, et al. 2000)

Redução relativa de
intensidade

Perda por Inserção da barreira Viabilidade de concepção Redução na energia sonora
Barrier Insertion Loss
5 dB(A)
10 dB(A)
15 dB(A)
20 dB(A)

Design Feasibility
Simples
Simple
Alcançável
Attainable
Muito complicado
Very difficult
Quase impossível
Nearly impossible

Assim, de acordo com as características de
absorção sonora podem-se classificar como:

Reduction in Sound Energy Relative Reduction in Loudness
68%
90%
97%
99%

Facilmente perceptível
Readily perceptible
“Metade” do ruído
Half as loud
“Um terço” do ruído
One-third as loud
“Um quarto” do ruído
One-fourth as loud

So, in accordance with the sound absorption
characteristics, barriers may be categorized as:

− Reflectoras;

− Reflective;

− Reflectoras e dispersivas;

− Reflective and dispersive;

− Absorventes;

− Absorptive;

− Naturais;

− Natural;

− Combinação das diferentes soluções.

− Combination of different solutions.

Alvenaria de blocos
de argila expandida
Expanded clay
blocks masonry

Figura 5.3 – Exemplo de barreira acústica com 5m de altura realizada com blocos de argila expandida absorventes (©2009 Microsoft
Corporation; ©2009 NAVTEQ; ©2009 IGP 2009)
Figure 5.3 – Example of 5m height noise barrier performed with absorbent expanded clay blocks (©2009 Microsoft Corporation; ©2009
NAVTEQ; ©2009 IGP 2009)

Quanto ao material de constituição as barreiras
podem-se catalogar como:

Regarding the constituent construction material,
noise barriers can be classified as:
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a) Betão (simples, texturado, revestido a argila
expandida, revestido a fibras de madeira, revestido a
lava);

a) Concrete (simple, textured, coated with expanded
clay concrete, coated with wood-cemented slabs,
coated with lava-concrete slabs);

b) Painéis transparentes (chapa acrílica extrudida ou
chapa acrílica fundida);

b) Transparent panels (extruded acrylic sheet or cast
acrylic sheet);

c) Muros de alvenaria (blocos de argila expandida,
blocos de betão, tijolo cerâmico);

c) Masonry (expanded clay blocks, concrete blocks,
ceramic bricks);

d) Painéis metálicos (simples, absorvente numa face,
absorvente em dupla face);

d) Metal panels (simple, one absorptive
(perforated), two absorptive sheets);

e) Madeira (diversos tipos);

e) Timber (various types);

f) Plásticos (diversos tipos);

f) Plastics (diverse nature);

g) Motas de terra (aterros).

g) Earth mounds.

sheet

Mota de terra
Earth mound

Figura 5.4 – Exemplo de barreira acústica natural (mota de terra) com 2.5m de altura, integrada na paisagem com vegetação (©2009
Microsoft Corporation; ©2009 NAVTEQ; ©2009 IGP 2009)
Figure 5.4 – Example of natural noise barrier (earth mound) with 2.5m of height, integrated in the landscape with vegetation (©2009
Microsoft Corporation; ©2009 NAVTEQ; ©2009 IGP 2009)

No caso dos municípios alvo dos casos de estudo,
ocorreram situações em que os níveis sonoros
encontrados revelavam um nível de conflito muito
elevado (superior a 10 dB(A)).

In the case of the municipality case studies, there
were situations in which the environmental noise
levels found showed a high level of conflict (higher
than 10 dB(A)).

Nessas situações, optou-se pela conjugação de
várias medidas de mitigação do ruído e pela
selecção criteriosa do tipo de acabamento
superficial, como exemplificado na Figura 5.5.

In these situations, it was chosen to combine
multiple noise mitigation measures and to carefully
select the nature of the finishing surfaces of the
noise barriers, as illustrated in Figure 5.5.
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Rebaixamento do
perfil longitudinal
Barreira acústica no
topo do talude

Lowering road
profile

Noise barrier on
the top of the
excavation

Revestimento de
muros com placas
de betão-madeira
Wall coating
with woodconcrete slabs

Figura 5.5 – Exemplo da conjugação de diversas medidas de minimização: barreira acústica mista com 5m de altura realizada em betão
revestido com placas de betão-madeira e com painéis de acrílico extrudido, rebaixamento da cota da via e revestimento dos muros
interiores com placas de betão-madeira (©2009 Microsoft Corporation; ©2009 NAVTEQ; ©2009 IGP 2009)
Figure 5.5 – Example of the association of several mitigation measures: mixed noise barriers with 5m height held in concrete coated
with wood-cemented slabs and with extruded acrylic panels, lowering the road longitudinal profile and coating the inner containing
walls with wood-cemented slabs (©2009 Microsoft Corporation; ©2009 NAVTEQ; ©2009 IGP 2009)

5.3. Metodologia

5.3 Methodology

O valor do investimento efectuado em medidas de
minimização foi estimado com recurso aos dados
(informação técnica das medidas de minimização
adoptadas) facultados pelas concessionárias cujas
vias se localizam nos municípios estudados.

The value of the investment in noise mitigation
measures was estimated using data (technical
information on the mitigation measures adopted)
provided by the concessionary companies whose
roads are located in the studied municipalities.

No entanto, como não foi possível obter o valor
económico real, realizou-se uma estimativa com
base no valor actual (ano de referência 2007) de
cada uma das soluções implementadas.

However, as it was not possible to obtain the real
economic value, an estimate was made based on
the present value (reference year 2007) for each of
the implemented solutions.

Chama-se ainda a atenção para o facto de se estar
a avaliar o “acréscimo de investimento” e não o
investimento global.

Attention is also drawn to the fact that the
estimate referred to the “additional cost” of the
road infrastructure and not the global investment.

Assim, no caso da alteração da camada de
desgaste, foi contabilizado o valor excedentário
por comparação com uma solução de pavimentação
tradicional em betão betuminoso denso.

Thus, concerning the modification of the road
surface the additional cost was calculated by
comparison with a traditional road surface in
dense asphalt concrete.

Acresce ainda a questão da diferença de período de
vida útil dos pavimentos tradicionais em relação
aos pavimentos com desempenho acústico
melhorado, com uma duração significativamente
inferior no caso destes últimos (cerca de 1/3 da
vida útil), não só em termos de durabilidade mas,
essencialmente, em relação à manutenção das suas
características acústicas.

Moreover, the difference in the design life of
traditional road surfaces when compared with
pavements with improved acoustic performance,
shows the need for a structural strengthening after
a shorter period of time (approximately 1/3 of the
design life), not only in terms of durability but,
also with respect to the maintenance of acoustic
characteristics.
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Foi, então, contabilizado um custo médio de
repavimentação que inclui a remoção da camada
de desgaste degradada, a eventual reciclagem ou
transporte a vazadouro e a colocação de nova
camada de desgaste.

Then, an average cost of pavement renewal was
determined which includes the removal of
degraded road surface layer, the possibility for
recycling or the transport to a dumping spot and
placing a new road surface.

No Quadro 5.2 indicam-se os custos globais de
pavimentação (camada de desgaste) por tipo de
revestimento superficial e um custo médio unitário
de repavimentação.

Table 5.2 shows the global costs of laying
pavements (road surfaces) by type of surface
dressing and the unit average cost for the
pavement replacement.

No caso das barreiras acústicas, não são um
elemento construtivo essencial, uma vez que só são
aplicadas quando existe um problema de conflito
sonoro.

In the case of noise barriers, these are not
considered an original construction element
because they are only applied when there is a noise
conflict problem.

Assim,
considerou-se
como
acréscimo
de
investimento na infra-estrutura o investimento
global estimado uma vez que o termo comparativo
seria a situação corrente de não implementação.

Thus, the total investment estimated was
considered as the additional cost of the
infrastructure since the comparison should be done
with the standard situation of non-implementation.

Quadro 5.2 – Custos de pavimentação: camada de desgaste (valores indicativos para 2007) (Carvalho and Rocha 2008)
Table 5.2 – Pavement Cost: surface dressing (average values for 2007) (Carvalho and Rocha 2008)

Custo de construção
Type of road surface

Tipo de revestimento superficial

Construction cost
(€/m2)

Betão Betuminoso Denso (BBD)
dense asphalt concrete (DAC)
Betão Betuminoso Drenante (BBd)
porous asphalt concrete (PAC)
Microbetão betuminoso rugoso (mBBr)
Stone mastic asphalt (SMA)
Betão armado
Reinforced concrete
Empedrado natural (cubos de granito)
Cobblestones (granite cubes)
Mistura betuminosa aberta com betume modificado com Borracha (MBA-BBA ou BBM)
Open-graded asphalt mixtures with modified crumb rubber binder (OGM-HCR or MCR)
Custo médio de repavimentação (cada repavimentação)
Average cost for pavement renewal (each renewal)

3–4
5–6
3.5 – 4.5
60
15
4–5
6-8

Novamente e dado que não se dispunha do
investimento real, foi efectuada a estimativa desse
investimento tendo como base os preços correntes
de fornecimento e construção para o ano de 2007
(salienta-se que nos últimos anos tem ocorrido uma
certa estagnação de preços deste tipo de soluções,
com tendência para uma descida quase
insignificante).

Again, since there was no information available
about the investment made, the estimate of
investment was prepared using 2007 as the
reference year, and the current prices of materials
and construction works as base values (it is pointed
out that, in recent years, a certain stagnation of
prices for this type of solution has occurred, with a
tendency for an almost insignificant descent).

O Quadro 5.3 apresenta os valores unitários para os
tipos de barreiras acústicas de uso mais comum em

Table 5.3 illustrates the unit values for the
variety of noise barriers in frequent use in
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Portugal.

Portugal.

5.4. Resultados

5.4 Results

Aplicando os procedimentos indicados no ponto
5.3, foi possível estimar o valor do investimento
em medidas de minimização para os municípios
caso de estudo (custos de construção e
manutenção esperados num período de 20 anos).

By applying the procedures set out in section 5.3, it
has been possible to estimate the value of the
investment in mitigation measures for the case
study municipalities (the costs of both installation
and expected maintenance over a 20-year period).

No Quadro 5.4 apresenta-se um resumo das
medidas de minimização implementadas pelas
empresas concessionárias nas vias da sua
responsabilidade, bem como o custo de
investimento calculado e as despesas de reparação
de pavimentos esperadas.

Table 5.4 gives a summary of the mitigation
measures implemented by the road concession
holders on highways, for which they are
responsible, as well as the calculated cost of
investment and the expected expenditure related
with pavement repairing.

Quadro 5.3 – Custos médios de Barreiras Acústicas (valores indicativos para 2007) (Carvalho and Rocha 2008)
Table 5.3– Cost of Noise Barriers (average values for 2007) (Carvalho and Rocha 2008)

Tipo de Barreira Acústica

Type of Noise Barrier

Painéis reflectores de betão armado pré-fabricado
Reflective panels of prefabricated reinforced concrete
Painéis de betão armado pré-fabricados, revestidos com betão de lava
Prefabricated reinforced concrete panels, covered with absorbent lava concrete slabs
Painéis de betão armado pré-fabricados revestidos com borracha reciclada
Prefabricated reinforced concrete panels, covered with absorbent lava-concrete slabs
Painéis de betão armado pré-fabricados revestidos com betão-madeira (uma face)
Prefabricated reinforced concrete panels, covered with absorbent wood-concrete slabs (one side)
Painéis de betão armado pré-fabricados revestidos com betão-madeira (duas faces)
Prefabricated reinforced concrete panels, covered with absorbent wood-concrete slabs (both sides)
Painéis de betão-madeira para revestimento de muros
Absorbent wood-concrete slabs for wall covering
Painéis de betão armado pré-fabricados revestidos com argila expandida
Prefabricated reinforced concrete panels, covered with absorbent expanded clay-concrete slabs
Blocos pré-fabricados de betão com argila expandida ou Muros de alvenaria
Prefabricated blocks of concrete with expanded clay or masonry wall
Painéis metálicos com uma face absorvente
Metal panels with one perforated and absorptive side
Painéis metálicos com ambas as faces absorventes
Metal panels with two perforated and absorptive sides
Painéis reflectores em madeira
Reflective timber panels
Painéis absorventes em madeira com lã mineral no interior
Absorptive timber panels with inner mineral wool
Painéis transparentes em acrílico extrudido (espessura 20 mm)
Extruded acrylic sheets (20 mm thickness)
Painéis transparentes em acrílico fundido (espessura 20 mm)
Cast acrylic sheets (20 mm thickness)
Painéis transparentes em acrílico fundido com filamentos de poliamida (espessura 20 mm)
Cast acrylic sheets with polyamide fibres (20 mm thickness)
Motas de terra com vegetação arbustiva e/ou rasteira
Earth mound with plantation

Custo / Cost
(€/m2)

80 - 105
110 - 130
100 - 120
130 - 150
220 - 240
100 - 120
100 - 120
70 - 80
120 – 140
130 – 150
110 – 140
140 – 160
140 – 150
250 – 280
270 - 300
10 - 20
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Conforme se pode depreender do Quadro 5.4, a
área de barreiras acústicas instaladas na Maia
corresponde a cerca de 18% da área de pavimentos
intervencionada (e cerca de 7% em Sta M.ª Feira).

As can be seen in Table 5.4, the area of noise
barriers installed in Maia corresponds to
approximately 18% of the intervened area of road
surface (and about 7% in Santa Maria da Feira).

Quadro 5.4 – Quadro Resumo de medidas de minimização implementadas (Brisa 2009) (Carvalho and Rocha 2008) (EP 2008) (Aenor 2005)
Table 5.4– Summary table with the executed noise mitigation measures (Brisa 2009) (Carvalho and Rocha 2008) (EP 2008) (Aenor
2005)

Maia

Medidas de Minimização

2

€/m

S.M. Feira

2

2

m

m

Pavimentos com desempenho acústico melhorado
Pavimento de referência:

3-4

BBD (Betão Betuminoso Denso)

Paviments with improved acoustic performance
-

Reference pavement:

-

DAC (dense asphalt concrete)

Pavimentos considerados:
5-6

BBdB

4-5

(Betão Betuminoso Drenante com Borracha)

Custo médio de repavimentação

6-8

356 250
472 450

828 700

(cada repavimentação)

712 500 € 287 834
472 450 €

575 668 €

PAC (Porous Asphalt Concrete)
PACR

-

.

.

(Porous Asphalt Concrete with Rubber)

5 800 900 € 287 834 2 014 838 €

Barreiras Acústicas
143 702

Metálicas absorventes numa face

120 - 140

.

Acrílico

140 - 150

1 650

(each renewal)

10 777 650 €

239 250 €

-

(Leca®Mursom)

17 622

2 290 860 €

Metallic with absorption in one side

1 950

282 750 €

Acrylic
Investiment in Mitigation Measures

Investimento total ao longo de
um período de 20 anos

23 803 650 €

7 178 954 €

Total investment over a
period of 20 years

Investimento equivalente anual (IEqA)

1 190 183 €

358 948 €

Yearly equivalent investment (YEqI)

IEqA por habitante "não-exposto", L den

334.32 €

836.71 €

YEqI per "non-exposed" person, L den

IEqA por habitante "não-exposto", L n

190.31 €

403.77 €

YEqI per "non-exposed" person, L n

População Exposta

Exposed Population

Lden ≥ 65 dB(A)

Lden ≥ 65 dB(A)
12%

Situação Final

30 763

5%

27 203

8 905

Do-nothing Situation

8 476

Do-something Situation

Ln ≥ 55 dB(A)
Situação Inicial

.

Leca block wall with absorption

Investimento em Medidas de Minimização

Situação Inicial

.

Average cost for pavement renewal

Noise Barriers
70 - 80

(Leca®Mursom)

.

Pavements considered:

BBd (Betão Betuminoso Drenante)

Muro em blocos de Leca absorventes

Mitigation Measures

.

.

Ln ≥ 55 dB(A)
16%

Situação Final

39 299
33 045

habitante "não-exposto" - pessoa que com a adopção de medidas de minoraçãodo
ruído deixa de estar sujeita a conflito sonoro.

16%

5 723

Do-nothing Situation

4 834

Do-something Situation

.

.

"non-esposed" person - person that with the implementation of
noise mitigation measures is no longer under noise conflict

No entanto, o custo de investimento inicial em
barreiras acústicas é superior em mais de 900%
(perto de 450% em Santa Maria da Feira).

However, the initial investment cost in noise
barriers is more than 900% higher (and nearly 450%
in Santa Maria da Feira).

Por outro lado, não se pode fazer uma comparação
directa do investimento inicial dado que os
recursos financeiros necessários para fazer face a
obras complementares que decorram durante a
vida útil das medidas de minimização também
devem ser contabilizados.

On the other hand, it is not possible to make a
direct comparison between initial investments
given that the financial resources needed to
manage additional works arising during the design
life of mitigation measures must also be accounted
for.

Se atendermos a esse investimento posterior
adicional, a solução de alteração do pavimento

If this additional investment is considered, the
option for pavements with better acoustic
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passará a ser a opção economicamente menos
vantajosa ao representar aproximadamente 116%
do investimento global na Maia e 179% em Santa
Maria da Feira.

performance will become economically less
appealing since it represents approximately 116%
of the total investment in Maia and 179% in Santa
Maria da Feira.

Resta ainda avaliar o “benefício” do investimento
global efectuado em relação ao número de pessoas
que deixaram de estar sujeitas a níveis de ruído
ambiente prejudiciais (Lden > 65 dB(A) e Ln > 55
dB(A)).

It is also important to assess the "benefit" of the
global investment made concerning the number of
people who are no longer under pernicious
environmental noise levels (Lden > 65 dB(A) and Ln >
55 dB (A)).

A introdução das medidas de minoração do ruído
proporcionou conforto acústico a cerca de 3 600
pessoas durante as 24h e a perto de 6 300 pessoas
em período nocturno, no caso da Maia (450 e 900
pessoas, respectivamente, para Santa Maria da
Feira).

The introduction of noise mitigation measures in
Maia provided acoustic comfort to around 3 600
people during the 24 h period and to almost 6 300
people in the night-time period (450 and 900
people, respectively, for Santa Maria da Feira).

Assim, se se efectuarem os cálculos considerando o
número de pessoas que deixaram de ser afectadas
pelo ruído, o custo de protecção desses habitantes
será cerca de 200 euros por pessoa na Maia e 400
euros em Santa Maria da Feira.

So, doing the calculations considering the number
of people that are no longer affected by noise, the
cost of protection for those inhabitants will be
around 200 Euros per person in Maia and 400 Euros
in Santa Maria da Feira.
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6. CUSTO DO RUÍDO RODOVIÁRIO EM PORTUGAL

6 ROAD TRAFFIC NOISE COST IN PORTUGAL

6.1. Introdução

6.1 Introduction

Um dos desafios mais interessantes ao longo do
desenvolvimento da presente investigação, foi a
possibilidade de se poder inferir a globalidade dos
custos decorrentes de níveis de ruído excessivos.

One of the most interesting challenges during the
development period of this research was the
possibility to estimate the overall costs with
reference to excessive noise levels.

Como é possível observar ao longo desta
dissertação e, em particular, aquando da aplicação
aos municípios alvo do caso de estudo, os efeitos
do ruído podem apresentar natureza distinta.

As observed throughout this dissertation and, in
particular,
when
applying
the
selected
methodologies to the case study municipalities,
noise effects may reveal distinct characteristics.

Foram salientados os aspectos relativos à perda de
qualidade de vida da população que, pela
localização da sua residência ou local de
actividade, estava sujeita a elevados níveis de
ruído ambiente, com particular incidência no ruído
do tráfego rodoviário. Este factor foi denominado
como Externalidades do Ruído Rodoviário.

Attributes were identified concerning the loss of
quality of life experienced by the population,
either at their place of residence or place of work,
when exposed to excessive environmental noise
levels, with particular emphasis on road traffic
noise. This factor was designated as Road Traffic
Noise Externalities.

Seguidamente, avaliou-se se existiria alguma
relação entre níveis sonoros “excessivos” (acima
dos limites legais impostos pelo Regulamento Geral
do Ruído (RGR) para a respectiva classe de
classificação acústica) e a possibilidade de
construir em terrenos que, de acordo com o Plano
Director Municipal (PDM), são considerados como
solos urbanos e, como tal, onde é possível edificar.

Subsequently, potential relationships were assessed
between “excessive” noise levels (those above the
legal limits indicated in the Portuguese Noise Code
(PNC/RGR) regarding noise classification of the
territory) and the construction characteristics of
properties, which in accordance with the Municipal
Master Plan (MMP), are classified as urban areas and,
as such, have potential for construction.

Contudo, de acordo com o actual RGR é interdita a
construção de novos edifícios destinados a usos
sensíveis em zonas “sobreexpostas”.

However under the present PNC, the construction
of new buildings intended for sensitive uses in
“overexposed” areas is forbidden.

Em consequência dessa disposição, os proprietários
desses terrenos perdem a possibilidade de edificar
enquanto a situação de incumprimento persistir.

As result of that specification, landowners of those
properties loose the building potential while the
non-compliance situation persists.

Salienta-se o facto da responsabilidade pela
transgressão dos níveis sonoros máximos de ruído
ambiente não ser atribuível aos proprietários
desses imóveis. No entanto, as consequências mais
penalizadoras (impossibilidade de construir) são
suportadas por esses proprietários sem que tenham
poder para reverter a situação de incumprimento.

It should be noted that the nonconformity with the
maximum permitted environmental noise levels is
not the responsibility of the owners of such
properties. However, the most serious restrictions
(which prohibit construction) are supported by
those landowners who have no possibility of
reversing the non-compliance situation.

A única hipótese de minimização dessa penalização e,
ao mesmo tempo, um modo de “forçar” uma tomada
de posição por parte das edilidades (numa tentativa
de sensibilização para a necessidade de eliminação de
conflitos sonoros), consiste na solicitação da
alteração da classificação urbana e fiscal.

The only chance of mitigating such consequences
and, at the same time, “enforcing” new lines of
action from the municipalities (attempting to raise
awareness of the need to eliminate noise
conflicts), involves the request for the amendment
of the property classification.

Tal

This would allow reclassifying land for construction

permitiria

reclassificar

os

terrenos

para
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construção actualmente classificados como Prédios
Urbanos para a nova classificação como Outros
Prédios, em particular, como Outros Prédios sem
Capacidade Construtiva.

properties defined under the present classification
as Urban Properties to a new classification as
Other Properties, particularly, as Other Properties
with no Construction Potential.

Esse pedido deverá ser dirigido ao Director de
Finanças, tendo como suporte o documento
emitido pela respectiva Câmara Municipal a atestar
a incapacidade para construção de novos edifícios
habitacionais (receptores sensíveis) devido ao
facto de se encontrar em Zona de Conflito Sonoro.

That request should be addressed to the Director of
Finance, supported by a document issued by the
City Council which makes clear that the
construction of new residential buildings (sensitive
receivers) is prohibited due to the property being
located in a Noise Conflict Area.

As repercussões dessa alteração foram analisadas
em detalhe para os casos de estudo avaliados e
serão agora estimadas para a globalidade dos
concelhos. Esta componente foi designada como
Custos inerentes ao Património Imobiliário.

The consequences of that amendment were
analyzed in detail for the case study municipalities
and will now be estimated for all Portuguese
municipalities. This factor has been designated
Real Estate Costs.

Por último, considerou-se o investimento já
efectuado em medidas de minimização de ruído
para reduzir os malefícios decorrentes de ruído
ambiente excessivo.

Finally, the expenditure on noise mitigation
measures already put in place to reduce the
harmful effects of excessive noise levels was
estimated.

Realça-se o facto de esta investigação estar ligada
a infra-estruturas rodoviárias pelo que as medidas
de minimização avaliadas dizem respeito,
exclusivamente, às vias rodoviárias, em particular,
às de grande fluxo rodoviário como Itinerários
Principais (IPs) e Itinerários Complementares (ICs)
que, actualmente estão sob a alçada de empresas
concessionárias. Este descritor foi intitulado como
Custos inerentes à Infra-estrutura.

It should be noted that this research only considers
road infrastructures. The evaluated noise
mitigation measures are exclusively for the road
network, in particular, those carrying major traffic
flows such as Principal Itineraries (PIs) and
Complementary Itineraries (CIs), which are
currently the responsibility of concessionary
companies. This descriptor was designated Road
Infrastructure Costs.

Nos pontos subsequentes serão descritos os
procedimentos seguidos para a estimativa destes
factores para a globalidade do país.

Subsequent
paragraphs
will
describe
the
methodology followed for the estimation of these
cost factors for the whole country.

6.2. Dados

6.2 Data

6.2.1. Apresentação

6.2.1 Introduction

Quando se aventou a hipótese de extrapolar os
resultados obtidos nos municípios alvo dos casos de
estudo para a totalidade de Portugal, uma das
primeiras tarefas a ser cumprida foi uma avaliação
preliminar dos dados que se poderiam obter para
posterior tratamento estatístico.

In order to establish if it was possible to
extrapolate the results obtained in the case study
municipalities for all the Portuguese cities, one of
the first tasks to undertake was a preliminary
assessment of the available data that could be
obtained for future statistical processing.

Dos desenvolvimentos anteriores deste trabalho
concluiu-se que a tarefa mais desafiante seria a
colecta dos dados necessários. Os principais
motivos associados a essa complexidade prendemse, entre outros, com:

From previous developments of this research, it
was concluded that the most challenging
assignment would be the collection of the required
data. The main reasons for this complexity
identified included:
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− a dispersão da informação (não existe uma entidade
centralizadora de recolha e tratamento de grande
parte das bases de dados relacionadas com os temas
envolvidos nesta tese);

− the dispersion of information (there is no
coordinating body responsible for collecting and
processing the large number of databases relating to
the issues involved in this thesis),

− o grau de precisão dos dados relacionados com
topografia, tráfego, características das vias (perfil
transversal, pavimento e presença de barreiras
acústicas), ocupação do território (população, edifícios
e respectiva utilização), as condições meteorológicas
segundo as quais os dados foram medidos;

− the degree of accuracy of the data related to
topography, traffic, characteristics of the roads
(cross-section, road surface and presence of noise
barriers), the occupation of the territory (population,
buildings and related uses), the weather conditions
under which data was measured;

− os elevados custos envolvidos na aquisição de
algumas bases de dados.

− the expensive costs involved in purchasing some
databases.

Para obviar essas lacunas, nalgumas situações,
recorreram-se a outras variáveis relacionáveis com
os assuntos englobados na presente dissertação.

In order to remedy these shortcomings, in some
situations, other variables were used which were
related with subjects involved in this dissertation.

Uma das fontes de informação mais abrangente,
com utilidade nesta análise, foi o Instituto
Nacional de Estatística, IP (INE). No respectivo
sítio da internet (INE 2008c) foi possível recolher
um volume significativo de informação, referente
aos domínios do Ambiente, Construção e
Habitação, População, Território e ainda sobre
Transportes e Comunicações.

One of the most comprehensive sources of
information, considered valuable for this analysis,
was the Instituto Nacional de Estatística – Portugal
(INE, Statistics Portugal). From their website (INE
2008c) it was possible to collect a significant
volume of information concerning Environment,
Construction and Housing, Population, Territory
and Transport and Communications.

6.2.2. Técnicas de Análise

6.2.2 Analytical techniques

A organização da informação recolhida pressupôs a
utilização de técnicas de análise de dados para
averiguação da:

When grouping all of the collected data, the use of
data analysis techniques was required to
investigate:

− qualidade dos dados;

− the quality of data;

− premência das variáveis seleccionadas inicialmente;

− the need for all the initially selected variables;

− provável sobreposição de informação;

− a possible information overlapping;

− não relevância para os assuntos em estudo.

− the non-relevance to matters under consideration.

Neste contexto foram abordados dois critérios de
selecção:

In this context
considered:

two

selection

criteria

were

− um critério relativo à Redução do Número de
Variáveis (descrito em maior detalhe no ponto 6.2.5);

− a criterion on the Reduction on the Number of
Variables (described in more detail in section 6.2.5);

− um segundo critério associado ao Agrupamento de
Municípios respeitante às relações entre eles, para os
quais foram necessárias as estimativas realizadas
(relatado em pormenor no ponto 6.2.6).

− a second criterion associated with the Grouping of
Municipalities, concerning the relationships between
them, for which the performed estimates (reported in
detail in section 6.2.6) were needed.

Em relação à redução do número de variáveis, foi
considerada uma técnica de Análise Cromática e,
seguidamente, a técnica estatística de Análise em

In relation to reducing the number of variables,
two techniques were considered. These were
Chromatic Analysis and the statistical technique

Cecília Rocha
Pag. 159

O Custo do Ruído no Planeamento das Infra-estruturas
de Transporte Rodoviário

Noise Cost Evaluation on Road Planning

Componentes Principais.

Principal Components Analysis.

Numa fase posterior, para agrupamento dos
municípios foi utilizada a técnica de Análise de
Clusters. Com este método estatístico procurou-se
agregar os concelhos portugueses em grupos com
características consideradas homogéneas. Ao
mesmo tempo procurou-se que essa divisão
contemplasse a inclusão dos municípios caso de
estudo em grupos distintos.

At a later stage, the technique of Cluster Analysis
was used to assess the grouping of municipalities.
This statistical method attempted to aggregate the
Portuguese
municipalities
in
groups
with
characteristics regarded as homogeneous. At the
same time there was a special concern about the
possible inclusion of the case study municipalities
in the same group.

6.2.3. Variáveis Analisadas

6.2.3 Assessed Variables

Do conjunto de variáveis avaliadas (das facultadas
pelo INE e de acordo com o tipo e natureza das
estimativas a efectuar) foram seleccionados os
seguintes grupos de informação:

From all the evaluated variables (including those
provided by INE and in accordance with the type
and nature of the required estimates) the following
groups of information were selected:

1. Densidade populacional (hab./km2) por Local de
residência

1. Population
residence

2. População residente (hab.) por Local de residência,
Sexo e Grupo etário (por ciclos de vida)

2. Resident population (No.) by Place of residence,
Sex and Age group (By life cycles)

3. Densidade de alojamentos (alojamentos/km2) por
Localização geográfica

3. Living quarters density (No./km²) by Geographic
localization

4. Densidade de edifícios
Localização geográfica

(edifícios/km2)

por

density

4. Building density
localization

(No./km²)

(No./km²)

by

by

Place

of

Geographic

5. Ganho médio mensal (€) por Localização geográfica

5. Average monthly earning (€) by Geographic localization

6. Poder de compra ‘per capita’ por Localização
geográfica

6. ‘Per capita’ purchasing power by Geographic
localization

7. Proporção de poder de compra (percentagem no
total do País)

7. Proportion of purchasing power (% - in the total of
Country) by Geographic localization

8. Valor médio dos prédios transaccionados (€/ed.)
por Localização geográfica e Tipo de prédio

8. Mean value of traded real estate (€/No.) by
Geographic localization and Type of building

9. Valor médio dos prédios hipotecados (€/ed.) por

9. Mean value of mortgaged real estate (€/No.) by
Geographic localization and Type of building

Localização geográfica e Tipo de prédio
10. Superfície (km2) do
Localização geográfica

território

nacional

por

10. Area (km²) of national territory by Geographic
localization

11. Superfície de uso do solo urbano identificado nos
PMOT (ha) por Localização geográfica

11. Area of land for urban uses identified in the PMOT
(ha) by Geographic localization

12. Superfície de uso do solo para equipamentos e
parques urbanos identificado nos PMOT (ha) por
Localização geográfica

12. Area of land used for urban equipment and parks
identified in the PMOT (ha) by Geographic
localization

13. Superfície de uso industrial do solo identificado
nos PMOT (ha) por Localização geográfica

13. Area of land for industrial uses identified in the
PMOT (ha) by Geographic localization

14. Edifícios (N.º) por Localização
(Freguesia) e Dimensão de pisos

14. Buildings (No.) by Geographic localization and
Floors dimension

geográfica

15. Divisões por alojamento familiar clássico de
residência habitual (N.º) por Localização geográfica

15. Rooms in conventional dwellings of
residence (No.) by Geographic localization

16. Custo da habitação (€/m2) por Localização geográfica

16. Housing cost (€/m2) by Geographic localization
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por

17. Municipal investment ‘per capita’ by Geographic
localization (€/No.)

Além das variáveis acima mencionadas foram
calculadas outras que se julgaram relevantes para
a análise dos factores que se pretendem estimar.

In addition to the above-mentioned variables
others were calculated which were considered
relevant to the analysis of the factors to estimate.

Estes novos indicadores foram determinados com
base em informação geográfica disponibilizada por
diversas entidades (por exemplo, IGEO, INE, EP,
BRISA e Ascendi) ou através de cálculos simples
para conversão de algumas das variáveis anteriores
noutras comparáveis entre si. A relação dessas
novas variáveis é seguidamente elencada:

These new indicators were determined based on
geographic information provided by several entities
(e.g. IGEO, INE, EP, BRISA and Ascendi) or by
simple calculations to convert some of the referred
variables
into
others
comparable
among
themselves. Those new variables are indicated in
the following list:

18. Percentagem de superfície do território nacional
por município

18. Percentage of area of national territory by
Geographic localization

19. Percentagem de superfície de uso de solo urbano
identificado nos PMOT por município

19. Percentage of area of land for urban uses
identified in the PMOT by Geographic localization

20. Percentagem de superfície de uso de solo para
equipamentos e parques urbanos identificado nos
PMOT por município

20. Percentage of area of land used for urban
equipment and parks identified in the PMOT by
Geographic localization

21. Percentagem de superfície de uso industrial de
solo identificado nos PMOT por município

21. Percentage of area of land for industrial uses
identified in the PMOT by Geographic localization

22. Densidade Rodoviária (km/km2)

22. Road density (km/km2)

23. Comprimento da Rede Rodoviária Principal (km)

23. Length of principal road network (km)

6.2.4. Análise Estatística das Variáveis

6.2.4 Statistical Analysis of the Variables

57

Após a definição das variáveis a empregar, foi
efectuada uma análise estatística descritiva como
forma de as caracterizar em relação a:

58

After the definition of working variables
a
descriptive statistics analysis was performed to
characterize them regarding:

− medidas de tendência central;

− measures of central tendency;

− medidas de dispersão;

− measures of dispersion;

− medidas de assimetria e achatamento.

− measures of asymmetry and of "peakedness".

Quanto às medidas de tendência central: média,
mediana e percentis (cujos resultados são
apresentados no Quadro 6.1) verifica-se que a
amplitude de variação das variáveis não apresenta
a mesma magnitude e que a média e a mediana
são bastante distintas, o que indicia a possibilidade
de se estar perante distribuições assimétricas.

With regard to measures of central tendency:
average, median and percentile (whose results are
presented in Table 6.1) it is clear that the
magnitude of variation of the variables does not
have the same amplitude and the average and
median are quite different which suggests a
tendency for asymmetric distributions.

Afastam-se

Diverging from these considerations are Building

das

considerações

efectuadas

as

57

Por razões de simplificação da nomenclatura oficial das variáveis e de facilidade de leitura dos quadros apresentados foram reduzidos os
nomes de algumas varáveis mantendo-se a essência do nome de cada variável.

58

With the purpose of simplifying the official nomenclature of variables and improving the readability of the presented tables, the name of
some variables was reduced, keeping the essence of each variable name.
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variáveis referentes à Densidade de Edifícios,
Ganho Médio Mensal, Número de Edifícios, Número
de Divisões por Alojamento Familiar Clássico e
Percentagem de Superfície de Uso Industrial.

Density, Average Monthly Earning, Number of
Buildings, Number of Rooms in Conventional
Dwellings and the Percentage of Area of Land for
Industrial Uses.

Quanto às medidas de dispersão: variância, desviopadrão e intervalo de variação e às de assimetria e
de achatamento: enviesamento (ou assimetria) e
achatamento (ou curtose), os resultados são
apresentados no Quadro 6.2 (CENE 2009).

Regarding the measures of dispersion: variance,
standard deviation and inter-quartile range and
the measures of asymmetry (or skewness) and of
“peakedness” (or kurtosis), the results are
presented in Table 6.2 (CENE 2009).

Pode-se constatar que, em relação ao desviopadrão (e, consequentemente, à variância), a
dispersão de resultados é muito significativa.

One can see that, with respect to the standard
deviation (and, hence, to the variance), there is a
very significant dispersion of results.

Quadro 6.1 – Análise estatística das variáveis: medidas de tendência central
Table 6.1– Statistical analysis of variables: measures of central tendency
Média
Variáveis

Mean
2

Min.

Max.

Percentis / Percentiles
50
25
(Mediana
75
/Median)

Variables

2

Densidade Populacional (hab./km )

312,73

5,50

7.292,40

27,10

73,95

178,15

Population density (No./km )

População residente (hab.)

36.428

1.730

499.700

7.729

16.426

40.467

Resident population (No.)

2
Densidade de alojamentos (aloj./km )

144,70

5,10

3.463,20

17,63

38,50

87,13

2
Living quarters density (No./km )

67,99

4,40

1.124,20

15,38

34,10

64,78

Buildings density (No./km 2 )

Densidade de edifícios (ed./km 2 )
Ganho médio mensal (€)
Poder de compra per capita (€/hab.)
Proporção de poder de compra (%)
Valor médio dos prédios transaccionados (€/ed.)
Valor médio dos prédios hipotecados (€/ed.)

719

527

1.523

630

686

767

Average monthly earning (€)

75,68

47,25

216,04

56,90

69,41

86,76

Per capita purchasing power (€/No.)

34,50

0,90

1.062,40

4,60

10,00

32,45

Proportion of purchasing power (%)

65.959

7.262

321.697

24.277

55.838

94.227

Mean value of traded real estate’s (€/No.)

98.129

7,90

1.720,60

133,85

225,50

401,78

Area of national territory (km )

1.744

92

12.668

605

1.166

2.257

Area of land for urban uses (ha)

Superfície de uso do solo para EePU (ha)

137,40

0,00

1.923,40

0,00

35,30

140,60

Area of land uses for UE&P (ha)

Superfície de uso industrial (ha)

276,20

0,00

3.191,90

43,03

119,80

301,43

Area of land for industrial uses (ha)

Edifícios (N.º)

10.783

1.369

63.742

4.457

7.383

14.027

Buildings (No.)

4,73

3,90

5,60

4,48

4,70

5,00

Rooms by conventional dwellings (No.)

Custo da habitação (€)

864

526

1.955

703

812

973

Housing cost (€)

Investimento municipal por habitante (€/hab.)

352

34

1.305

193

290

452

Municipal investment per capita (€/No.)

% superfície do território

12,77

0,35

94,98

2,52

6,86

14,80

% area of national territory

% superfície de uso de solo urbano

10,04

0,33

69,14

1,97

6,17

12,90

% area of land for urban uses

% superfície de uso de solo para EePU

1,32

0,00

35,17

0,00

0,11

0,60

% area of land uses for UE&P

% superfície de uso industrial

1,42

0,00

17,22

0,17

0,55

1,62

% area of land for industrial uses

Superfície de uso do solo urbano (ha)

Divisões por alojamento familiar clássico (N.º)

2

Densidade rodoviária (km/km )
Extensão Rodoviária (km)

112.171

12.118 1.105.285

114.919 Mean value of mortgaged real estate’s (€/No.)

85.751

320,03

2

Superfície do território (km )

2

2

0,09

0,00

0,59

0,02

0,07

0,13

Road density (km/km )

20,67

0,00

100,78

4,36

15,58

28,75

Length of principal road network (km)

EePU - equipamentos e parques urbanos

UE&P - urban equipments and parks

Aliás, esta conclusão é validada pelo Coeficiente
de Variação (CV) que apresenta valores muito
superiores a 1 para a maioria das variáveis,
indicando que os valores extremos são bastante
influentes no tipo de distribuição.

Moreover, this conclusion is validated by the
Coefficient of Variation (CV) whose values, which
in most cases exceed 1, indicate that the extreme
values are highly influential in the type of
distribution.

Quanto às medidas de assimetria e achatamento,
os resultados obtidos tanto para o coeficiente de
enviesamento (assimetria) como de achatamento
(curtose) são bastante diferentes de zero, fora do
intervalo ]-0,5; 0,5[, pelo que se pode concluir que

On the measures of asymmetry and “peakedness”,
the results obtained for both the coefficient of
asymmetry (Skewness) and the “peakedness”
(Kurtosis) are quite different from zero, outside
the interval ]-0.5; 0.5[ and, therefore, it is possible
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estas variáveis não apresentam uma distribuição
normal.

to conclude that these variables do not have a
normal distribution.

Como os valores obtidos são, quase todos, positivos
(excepto para o número de divisões por alojamento
familiar clássico), estas variáveis caracterizam-se
por uma longa “cauda” à direita, denominando-se
assimétricas à direita ou com enviesamento
positivo e por ter elevada curtose que justifica
parte da variância, associada a desvios extremos e
picos elevados, designando-se como leptocúrticas.

As the obtained values are nearly all positive
(except for the number of rooms in conventional
dwellings), these variables are characterized by a
long right “tail” and named as right skewed or with
positive skew and by higher kurtosis meaning that
part of the variance is due to infrequent extreme
deviations with more acute peak and, thus, they
are called leptokurtic.

Quadro 6.2 – Análise estatística das variáveis: medidas de dispersão, de assimetria e achatamento

2

313

Densidade Populacional (hab./km )
População residente (hab.)
2

Densidade de alojamentos (aloj./km )
2

Densidade de edifícios (ed./km )
Ganho médio mensal (€)
Poder de compra per capita (€/hab.)
Proporção de poder de compra (%)
Valor médio dos prédios transaccionados (€/ed.)
Valor médio dos prédios hipotecados (€/ed.)

Curtose

Kurtosis

Skewness

Assimetria

C.V.

I.V.

I.R.

D.P.

S.D.

Median

Mediana

Variáveis

Mean

Média

Table 6.2– Statistical analysis of variables: measures of dispersion, asymmetry and of the "peakedness"

Variables

2

74

850

151

2,72

5,39

33,36

Population density (No./km )

36.428 16.426

57.815

32.738

1,59

4,23

24,56

Resident population (No.)

144,70

38,50

409,26

69,50

2,83

5,96

40,29

Living quarters density (No./km )

67,99

34,10

113,72

49,40

1,67

4,78

31,84

Buildings density (No./km )

2
2

719

686

133

137

0,19

2,20

7,70

Average monthly earning (€)

75,68

69,41

24,70

29,86

0,33

1,72

4,59

Per capita purchasing power (€/No.)

34,50

10,00

82,87

27,85

2,40

7,99

88,02

Proportion of purchasing power (%)

65.959 55.838

50.417

69.951

0,76

1,45

3,29

Mean value of traded real estate’s (€/No.)

112.171 98.129

79.521

29.169

0,71

8,47

320

226

284

268

0,89

2,07

5,12

Area of national territory (km )

1.744

1.166

1.750

1.651

1,00

2,45

8,14

Area of land for urban uses (ha)

Superfície de uso do solo para EePU (ha)

137,40

35,30

257,02

140,60

1,87

3,36

14,51

Area of land uses for UE&P (ha)

Superfície de uso industrial (ha)

276,20 119,80

421,93

258,40

1,53

3,12

12,51

Area of land for industrial uses (ha)

Edifícios (N.º)

10.783

7.383

9.516

9.570

0,88

2,24

6,45

Buildings (No.)

4,73

4,70

0,33

0,53

0,07

-0,04

-0,74

Rooms by conventional dwellings (No.)

Custo da habitação (€)

864

812

220

270

0,25

1,46

2,99

Housing cost (€)

Investimento municipal por habitante (€/hab.)

352

290

220

259

0,63

1,37

1,84

Municipal investment per capita (€/No.)

2

Superfície do território (km )
Superfície de uso do solo urbano (ha)

Divisões por alojamento familiar clássico (N.º)

94,79 Mean value of mortgaged real estate’s (€/No.)
2

% superfície do território

12,77

6,86

16,48

12,28

1,29

2,59

7,44

% area of national territory

% superfície de uso de solo urbano

10,04

6,17

11,94

10,93

1,19

2,18

5,29

% area of land for urban uses

% superfície de uso de solo para EePU

1,32

0,11

4,13

0,60

3,13

5,11

29,29

% area of land uses for UE&P

% superfície de uso industrial

1,42

0,55

2,34

1,45

1,65

3,58

16,35

% area of land for industrial uses

2

Densidade rodoviária (km/km )
Extensão Rodoviária (km)

2

0,09

0,07

0,10

0,11

1,03

1,85

4,80

Road density (km/km )

20,67

15,58

20,55

24,39

0,99

1,49

2,52

Length of principal road network (km)

EePU - equipamentos e parques urbanos

UE&P - urban equipments and parks

D.P. - Desvio-Padrão

S.D. - Standard Deviation

I.V. - Intervalo de Variação

I.R. - Interquartile Range

C.V . - Coeficiente de Variação

C.V. - Coefficient of Variation

Coeficiente de Variação > 1.00

Coefficient of Variation > 1.00

Assimetria e Curtose no intervalo ]-0,5; 0,5[

Skewness and Kurtosis in the interval ]-0,5; 0,5[

6.2.5. Selecção de Variáveis

6.2.5 Data Reduction

6.2.5.1. Introdução

6.2.5.1 Introduction

O processo de selecção e redução do número de
variáveis a utilizar na estimativa dos custos do
ruído
(custo
das
externalidades,
custos
patrimoniais e custo da infra-estrutura) englobou
a utilização de duas técnicas: Análise Cromática e
Análise de Componentes Principais.

The process of selecting and reducing the number
of variables to be used in the estimate of the costs
of noise (costs of externalities, real estate costs
and infrastructure costs) involved the use of two
techniques: Chromatic Analysis and Principal
Components Analysis.
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A Análise Cromática é uma técnica não estatística
que recorre à inspecção visual dos dados para
obtenção do resultado final pretendido (redução
do número de variáveis).

Chromatic Analysis is a non-statistical approach
that uses visual interpretation of data to achieve
the final result required (reducing the number of
variables).

A nível estatístico, considerou-se a Análise de
Componentes Principais, técnica que possibilita a
identificação de padrões de comportamento num
determinado conjunto de dados, salientando as
semelhanças e diferenças, permitindo a redução de
complexidade sem perda significativa de conteúdo.

At a statistical level, Principal Components
Analysis was used which enabled the identification
of behaviour patterns in a particular data set,
stressing their similarities and differences. It
enables a reduction in the original data complexity
without significant loss of information.

6.2.5.2. Análise Cromática

6.2.5.2 Chromatic Analysis

A utilização desta técnica surgiu de um modo que
se pode considerar quase intuitivo e pretendeu
fazer uso da percepção visual como instrumento de
discriminação de variáveis.

The use of this technique arose naturally in a
manner, which may be considered almost intuitive
and looked to make use of visual perception as an
instrument of variable discrimination.

O elevado número de parâmetros seleccionado
inicialmente decorreu da investigação desenvolvida
no decurso da presente tese quanto a variáveis
envolvidas na quantificação e avaliação dos efeitos
do ruído rodoviário.

The large number of parameters that were initially
selected was derived from the investigation
developed during this research, and described
variables involved in the quantification and the
assessment of the effects of road traffic noise.

O ruído, neste caso o ruído rodoviário, está
associado à forma de ocupação do território,
nomeadamente através de:

Noise, in this case road traffic noise, is associated
with the form of occupation of territory, in
particular, by the:

− distribuição das redes de transportes tanto em perfil
longitudinal como transversal como em extensão;

− presence of transportation networks in both transverse
and longitudinal profile as well as their extension;

− ocupação marginal existente
sensibilidade ao ruído;

− marginal occupation
sensitivity;

e

correspondente

and

the

related

noise

− características físicas das fachadas dos edifícios;

− physical characteristics of buildings facades;

− cuidado que as entidades oficiais demonstram em
relação aos seus habitantes.

− concern that official authorities demonstrate in
relation to its inhabitants.

Tal abrangência de factores influentes resultou
num grande volume de informação recolhida.

This extensiveness of influential factors resulted in
a large volume of collected information.

O método que se considerou mais imediato para
apreciação dos factores influentes foi um que
valorizasse a percepção visual, não só da evolução
de cada variável mas também do “andamento” dos
restantes factores.

The method believed to be the most direct for the
assessment of the influential factors was one which
emphasized the visual perception, not only of the
evolution of each variable but also the “growth” of
the other factors.

A estratégia utilizada envolvia a consideração de
cada indicador como pivô, um por um, e
seguidamente, para cada análise, a ordenação dos
dados por ordem decrescente da “variável pivô”.

The employed strategy involved taking into account
each individual indicator as a pivot and for each
analysis, ordering all the data in descending order
of the “pivot variable”.

Assim, repartiu-se a variação de cada indicador em
três e, em poucos casos, quatro intervalos, tendo-

Thus, the variation range of each indicator was
divided into three and, in some cases, four

Cecília Rocha
Pag. 164

O Custo do Ruído no planeamento das infra-estruturas
de transporte rodoviário

Noise Cost Evaluation on Road Planning

se atribuído uma coloração mais escura ao
intervalo com os valores superiores e uma
coloração cada vez mais clara para as outras
classes por ordem decrescente de valor.

intervals, assigning the darkest colour to the class
with the highest values and using increasingly
lighter colours for the other classes which showed
decreasing values.

O objectivo desta técnica consiste na visualização
comparada da variação dos indicadores iniciais.
Assim, de acordo com a variável pivô seleccionada,
é possível obter uma imagem cromática resultante
dessa ordenação, sendo imediata a percepção dos
factores que se relacionam e daqueles cujo
comportamento se afasta dos restantes.

The aim of this technique is to provide a
comparative visual image of the variation of initial
indicators. Thus, according to the selected pivot
variable, it is possible to achieve a chromatic
image for each data arrangement. This will give an
immediate perception of the related factors and of
those whose behaviour differs from the others.

No conjunto de figuras a seguir exposto (Figura 6.1

In the following group of figures (Figure 6.1 to

59
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a Figura 6.11) não se pretende que haja uma
leitura do conteúdo que retrata. O único propósito
da sua apresentação prende-se com a apreciação
da, anteriormente descrita, percepção visual.

Figure 6.11) it is not intended to be able to read
the presented information. The sole purpose of the
presentation is the assessment of the previously
described visual perception.

Nestas figuras, a coluna mais à esquerda representa
os diversos municípios e cada uma das colunas
seguintes, as variáveis iniciais seleccionadas.

In these figures, the left-hand column represents
the different municipalities and each one of the
following columns the initially selected variables.

Na linha superior, o “quadrado” laranja representa
a variável pivô em estudo, já ordenada por ordem
decrescente de valor. As restantes variáveis
apresentam o respectivo valor após ordenação
segundo a variável pivô.

In the top row, the orange “square” represents the
pivot variable under analysis, already sorted in
descending order of value. The remaining variables
display their value after having been sorted
according to the pivot variable value.

De facto, se atentarmos à evolução cromática das
figuras apresentadas, nalguns casos, denota-se a
presença de uma tendência da nota de cor, ou
seja, uma coloração mais escura na parte superior
da figura para um conjunto alargado de variáveis.

In fact, if we look to the chromatic evolution of the
figures, in some cases the presence of a colour
trend is understandable, which means a darker
colouring at the top of the figure for a significant
number of variables.

No entanto, na maior parte das figuras, essa
homogeneidade de cor não se manifesta existindo
uma variação cromática por coluna muito
significativa. Esta variabilidade de comportamento
dos indicadores mostra que, para a variável pivô
considerada, não existe uma tendência de cor o
que manifesta uma fraca ou inexistente ligação
entre a variável pivô e as outras variáveis.

However, in most of the figures, this colour trend
is not revealed and there is a significant chromatic
variation by column. This variability of behaviour
between indicators shows that, for the considered
pivot variable, there is no colour trend, which
expresses a weak or non-existent connection
between the pivot variable and all the other
variables.

59

No Anexo VI são apresentadas as mesmas figuras, num formato que possibilita a leitura da informação de base e no CD-ROM anexo à
presente dissertação apresenta-se a globalidade das figuras associadas à avaliação cromática efectuada para todos os concelhos portugueses.
60

In annex (Annex VI) are displayed the same figures, in a format that makes possible the reading of basic information and in the CD-ROM
attached to this thesis are all the figures representing the chromatic assessment carried out for all the Portuguese municipalities.
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Figura 6.1 – Análise cromática das variáveis iniciais, segundo a Densidade Populacional (esquerda) e a População Residente (direita)
Figure 6.1 – Chromatic analysis of initial variables, regarding Population Density (left) and Resident Population (right)

Figura 6.2 – Análise cromática das variáveis iniciais, segundo a Densidade de Alojamentos (esquerda) e a Densidade de Edifícios (direita)
Figure 6.2 – Chromatic analysis of initial variables, regarding Living quarters Density (left) and Building Density (right)

Figura 6.3 – Análise cromática das variáveis iniciais, segundo o Ganho médio mensal (esquerda) e o Poder de compra per capita (direita)
Figure 6.3 – Chromatic analysis of initial variables, regarding Average monthly earning (left) and Per capita purchasing power (right)

Figura 6.4 – Análise cromática das variáveis iniciais, segundo a Proporção de poder de compra (esquerda) e o Valor médio dos prédios
transaccionados (direita)
Figure 6.4 – Chromatic analysis of initial variables, regarding Proportion of purchasing power (left) and Mean value of traded real estate (right)
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Figura 6.5 – Análise cromática das variáveis iniciais, segundo o Valor médio dos prédios hipotecados (esquerda) e a Superfície do
território nacional (direita)
Figure 6.5 – Chromatic analysis of initial variables, regarding Mean value of mortgaged real estate’s (left) and Area of national territory (right)

Figura 6.6 – Análise cromática das variáveis iniciais, segundo a Superfície de uso do solo urbano identificado nos PMOT (esquerda) e a
Superfície de uso do solo para equipamentos e parques urbanos identificado nos PMOT (direita)
Figure 6.6 – Chromatic analysis of initial variables, regarding Area of land for urban uses identified in the PMOT (left) and Area of land
used for urban equipments and parks identified in the PMOT (right)

Figura 6.7 – Análise cromática das variáveis iniciais, segundo a Superfície de uso industrial do solo identificado nos PMOT (esquerda) e
o Número de Edifícios (direita)
Figure 6.7 – Chromatic analysis of initial variables, regarding Area of land for industrial uses identified in PMOT (left) and Number of Buildings (right)

Figura 6.8 – Análise cromática das variáveis iniciais, segundo as Divisões por alojamento familiar clássico (esquerda) e o Custo da habitação (direita)
Figure 6.8 – Chromatic analysis of initial variables, regarding Rooms in conventional dwellings (left) and Housing cost (right)

Cecília Rocha
Pag. 167

O Custo do Ruído no Planeamento das Infra-estruturas
de Transporte Rodoviário

Noise Cost Evaluation on Road Planning

Figura 6.9 – Análise cromática das variáveis iniciais, segundo o Investimento municipal por habitante (esquerda) e a Percentagem de
Superfície do Território Nacional (direita)
Figure 6.9 – Chromatic analysis of initial variables, regarding Municipal investment per capita (left) and Percentage of area of national territory (right)

Figura 6.10 – Análise cromática das variáveis iniciais, segundo a Percentagem de superfície de uso de solo urbano (esquerda) e a
Densidade Rodoviária (direita)
Figure 6.10 – Chromatic analysis of initial variables, regarding Percentage of area of land for urban uses (left) and Road Density (right)

Figura 6.11 – Análise cromática das variáveis iniciais, segundo a Percentagem de superfície de uso industrial de solo identificado nos
PMOT (esquerda) e a Densidade Rodoviária (direita)
Figure 6.11 – Chromatic analysis of initial variables, regarding Percentage of area of land for industrial uses identified in the PMOT
(left) and Road Density (right)

Da Figura 6.1 à Figura 6.11 apresenta-se um fundo

From Figure 6.1 to Figure 6.11 a background colour

colorido cuja escolha não foi aleatória. O vermelho

was selected whose choice was not random. Dark

escuro pretende salientar as variáveis que se devem
a remover segundo este método; o laranja foi

red was used to point out the variables that should
be removed according to this method; orange was

utilizado para uma variável que irá suportar alguns
cálculos futuros mas não se considera indispensável

used for the variable that will support some of the
future calculations but was not considered

numa primeira avaliação e verde que se refere aos

essential for an initial evaluation and green shows

indicadores seleccionados para a prossecução da
avaliação dos custos do ruído rodoviário.

the indicators selected for further evaluation of
the costs of road traffic noise.
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Reparando com mais detalhe nas figuras com fundo
verde, realça-se o comportamento semelhante dos
indicadores qualquer que seja a variável pivô
escolhida e o facto de os dois municípios caso de
estudo se encontrarem em classes cromáticas
distintas (linhas com texto vermelho).

Looking in more detail at the figures with a green
background, the similar behaviour of those
indicators is underlined, whatever the chosen pivot
variable. In addition, it is observed that the two
case study municipalities were in separate
chromatic classes (lines with red text).

Na Figura 6.12 apresenta-se o conjunto final das
cinco variáveis seleccionadas, segundo o método
da Análise Cromática, para a estimativa do custo
do ruído rodoviário, a saber:

In Figure 6.12 the final set of five variables for the
estimate of the cost of road traffic noise, selected
using the method of Chromatic Analysis, is shown,
namely:

− densidade populacional;

− population density;

− densidade de alojamentos;

− living quarters density;

− densidade de edifícios;

− building density;

− percentagem de solo urbano;

− percentage of land for urban uses;

− densidade rodoviária.

− road density.

Figura 6.12 – Análise cromática comparativa das cinco variáveis seleccionadas
Figure 6.12 – Comparative Chromatic analysis of the five preferred variables

6.2.5.3. Análise de Componentes Principais

6.2.5.3 Principal Components Analysis

6.2.5.3.1. Objectivos

6.2.5.3.1 Objectives

A análise de componentes principais, no contexto
desta investigação, foi utilizada como método de
selecção das variáveis mais adequadas para
caracterizar o ambiente sonoro dos concelhos e
possibilitar a quantificação dos custos associados
ao ruído rodoviário.

Principal components analysis, in the context of
this research, was used as a method for selecting
the most appropriate variables for characterizing
municipal environmental noise and to assist with
the quantification of costs related with road traffic
noise.

Proporcionou auxílio na identificação das relações
entre variáveis, na detecção das variáveis que se
podiam considerar redundantes e permitiu a
determinação das componentes principais que
caracterizam, de uma forma adequada e concisa,
as relações entre concelhos.

It provided assistance in the identification of the
relationships between variables, in the detection
of redundant indicators and allowed the
computation of the principal components that
characterize
the
relationships
between
municipalities appropriately and concisely.
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6.2.5.3.2. Descrição do método

6.2.5.3.2 Method description

Algebricamente, o modelo das componentes
principais envolve p variáveis originais que se irão
converter num modelo mais simplificado de p
combinações lineares independentes, segundo
(Maroco 2007) citando (Johnson and Wichern
2002), que se podem exprimir da seguinte forma:

Algebraically, the principal component model
involves p original variables that will be converted
into a less complicated model with p independent
linear combinations, according to (Maroco 2007)
citing (Johnson and Wichern 2002), which can be
expressed as follows:

ξ) = *)) +) + *) + + ⋯ + *)- +-

ξ = * ) +) + * + + ⋯ + * - +-

⋮

ξ- = *-) +) + *- + + ⋯ + *-- +sendo:

with:

X1, X2, …, Xp as variáveis originais

X1, X2, …, Xp the original variables

ξ1, ξ2, …, ξp as componentes principais

ξ1, ξ2, …, ξp the principal components

γij o “peso” da variável original j na componente
principal i

γij the “weight” of the original variable j in the
principal component i

A atribuição dos “pesos” γij depende
preenchimento das seguintes condições:

do

The allocation of these ”weights” γij depends on
the following conditions:

• a primeira componente principal explique a
maior proporção da variância total das variáveis
originais;

i. the first principal component explains the largest
proportion of total variance of original variables;

•

ii. the second principal component explains most of

a segunda componente principal explique a
maior parte da variância total não explicada pela
primeira componente;

the total variance not explained by the first
component;

iii. a escala das componentes principais deve ser tal

iii. the scale of the principal components must

que mantenha inalterável a variância total das
variáveis originais.

guarantee the total variance of the original
variables as being unchangeable.

Com o auxílio do programa SPSS (versão 16, SPSS
Inc., Chicago, IL) foram efectuadas avaliações
sequenciais do grupo de variáveis iniciais para
ajuizar da necessidade de as manter todas ou de
poderem ser eliminadas algumas sem perda
significativa de informação ou ainda retirando as
que não induziam valor acrescentado ou com
menor relevância para esta investigação.

With the support of the software SPSS (version 16,
SPSS Inc., Chicago, IL) sequential evaluations of the
initial set of variables were performed to
determine the need to keep all variables and the
possibility for eliminating some without significant
loss of information or even removing those which
did not provide added-value or are of less
importance for the purpose of this research.

*/) *0) + */ *0 + ⋯ + */- *0- = 0 1 ≠ 3; 1 = 1, ⋯ , 5; 3 = 1, ⋯ , 5

*/) + */
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+ ⋯ + */- = 1 1 = 1, ⋯ , p

D ensidade de edifícios (ed./km 2 )

Ganho médio mensal (€)

Poder de compra per capita (€/hab.)

Proporção de poder de compra (%)

Valor médio dos prédios transaccionados

4

5

6

7

8

(€/ed.)
0.08

0.48

0.92

0.63

0.56

0.70

0.69

1

0.69

2

0.10

0.44

0.76

0.59

0.53

0.91

1

0.69

0.99

3

0.08

0.42

0.69

0.59

0.48

1

0.91

0.70

0.91

4

0.16

0.57

0.59

0.78

1

0.48

0.53

0.56

0.52

5

0.34

0.78

0.67

1

0.78

0.59

0.59

0.63

0.57

6

0.12

0.52

1

0.67

0.59

0.69

0.76

0.92

0.72

7

0.52

1

0.52

0.78

0.57

0.42

0.44

0.48

0.42

8

0.87

0.36

0.67

0.63

0.46

0.05

0.60

0.17

0.57

0.09

0.58

0.29

0.42

0.38

0.55

0.26

0.55

0.32

0.66

0.31

0.73

0.23

0.69

0.44

1

0.52

1

0.07

0.52

0.20

0.23

0.32

0.38

0.09

0.05

0.36

0.07

13

1

0.05

0.84

0.45
0.60

0.20

1

0.39

0.44

1

0.20

0.45

-0.01 -0.10 0.09

0.15 -0.10 0.39

0.20 -0.01 0.09
0.40

0.18

0.69

0.66

0.55

0.58

0.60

0.67

0.58

12

0.64

0.57

0.56
0.64

0.79

0.65

0.70

0.51

0.45

0.51

0.68

0.68

0.68

0.46

0.83

0.75

0.82

0.71

0.55

0.75

0.88

0.90

0.51

0.49

0.51

0.43

0.51

0.55

0.41

0.21

0.48

0.36

0.71

0.52

0.61

0.34

0.17

0.57

0.02

0.16

0.20

0.08

0.00

0.29

0.34

0.46

0.49

0.55

0.46

0.45

23

0.23

0.11

0.38

0.46

0.53

0.51

0.09

0.25

0.15

0.27

0.26

0.71 -0.04

0.68 -0.03

0.51

0.71 -0.03

22

0.05

0.29 -0.43 0.42

1

0.52 -0.52

1

0.60

0.16

0.52

0.50

0.30

0.02

0.71

0.09

0.36

0.57

0.36

0.27

0.40

0.17

0.48

0.28

0.40

0.34

0.21

0.41

1

0.48

0.47

0.39

0.43

0.16

1

1

0.73

0.65

0.63

0.64

0.45

1

0.63

0.77

0.60

1

0.45

0.65

0.72

0.40 -0.12 0.16 -0.25 -0.02 -0.02 -0.04 0.04

0.40 -0.25 0.43 -0.41 0.78

0.36 -0.25 0.39 -0.33 0.72

0.30 -0.31 0.47 -0.20 0.77

0.97

0.29

1

0.60

1

0.29

0.04

0.64 -0.04

0.73 -0.02

0.78 -0.02

-0.42 -0.45 -0.20 -0.33 -0.41 -0.25

0.60 -0.17 0.48 -0.45 0.97

0.56 -0.23 0.52 -0.42

1

-0.34 0.52

-0.52 0.16 -0.23 -0.17 -0.31 -0.25 -0.25 -0.12

-0.19 0.52 -0.42 0.56

0.44 -0.12 0.28 -0.28 0.20

0.60 -0.31 0.60 -0.24 0.61

0.84

(No./km 2 ) 3

18

UE& P - urb an equ ipments and parks

Determinant = 0

Length of principal road network (km) 23

Road density (km/km 2 ) 22

% area of land for industrial uses 21

% area of land uses for UE&P 20

% area of land for urban uses 19

% area of national territory

Municipal investment per capita (€/No.) 17

Housing cost (€) 16

Rooms by conventional dwelling s (No.) 15

Building s (No.) 14

A rea of land for industrial uses (ha) 13

A rea of land uses for UE& P (ha) 12

A rea of land for urban uses (ha) 11

A rea of national territory (km 2 ) 10

Mean value of mortgaged real estate (€/No.) 9

Mean value of traded real estate (€/No.) 8

Proportion of purchasing power (%) 7

Per capita purchasing power (€/No.) 6

A verage monthly earning (€) 5

Building density (No./km 2 ) 4

Living quarters density

Resident population (No.) 2

Population density (No./km 2 ) 1

-0,1 < Coeficiente de Pearson < 0,1

-0,1 < Pearson Coefficient < 0,1

[-0,3; -0,1[ < Pearson Coefficient < ]0,1; 0,3]

0.09

0.11 -0.32 0.28

0.00 -0.27 0.27

0.08 -0.24 0.09

0.00 -0.44 0.50

0.02 -0.41 0.42

0.00

0.37

0.55

0.53

0.51

0.75

0.83

0.51

0.52

21

[-0,5; -0,3[ < Pearson Coefficient < ]0,3; 0,5]

0.25

0.38

0.29

0.37

0.34

0.38

0.02

0.34

0.60

0.53

0.43

0.88

0.75

0.68

0.83

20

0.05 -0.09 -0.11 0.20 -0.41 -0.44 -0.24 -0.27 -0.32 0.55

0.03

0.40 -0.62 0.70 -0.26 0.38

0.73 -0.28 0.65 -0.26 0.62

0.55 -0.46 0.79 -0.37 0.58

0.42 -0.33 0.64 -0.32 0.51

0.57 -0.29 0.56 -0.33 0.90

0.46 -0.32 0.57 -0.23 0.82

0.87 -0.31 0.64 -0.38 0.68

0.79

19

[-0,3; -0,1[ < Coeficiente de Pearson < ]0,1; 0,3]

0.15

0.46

0.34

0.55

0.60

0.62

0.28

18

[-1,0; -0,5[ < Pearson Coefficient < ]0,5; 1,0]

0.27

0.53

0.46

0.53

0.53

0.58

0.60

17

[-0,5; -0,3[ < Coeficiente de Pearson < ]0,3; 0,5]

-0.03 0.23 -0.03 -0.04 0.26

0.71

0.52

0.83

0.79

0.85

16

0.20 -0.43 -0.24 -0.28 -0.42 0.16 -0.34

0.24 -0.11 0.29

-0.26 -0.38 -0.23 -0.33 -0.32 -0.37 -0.26 -0.26 0.03

0.57

15

0.46 -0.33 0.57 -0.26 0.85

14

-0.01 -0.04 0.15 -0.01 0.07 -0.30 0.24

0.04

0.12 -0.12 0.44

0.34 -0.08 0.31

0.16 -0.09 0.26

0.08 -0.34 0.29

0.10 -0.25 0.17

0.08 -0.13 0.63

0.18 -0.04 -0.01
0.52

11

-0.33 -0.31 -0.32 -0.29 -0.33 -0.46 -0.28 -0.62 -0.30 -0.09 0.05 -0.31 -0.12 -0.19

0.46

0.07

0.58

0.20

10

0.07 -0.27 0.20

9

-0.27 -0.13 -0.25 -0.34 -0.09 -0.08 -0.12 0.04 -0.01

0.07

0.42

0.72

0.57

0.52

0.91

0.99

0.69

1

1

Co rrelation Matrix

[-1,0; -0,5[ < Coeficiente de Pearson < ]0,5; 1,0]

EePU - equipamentos e parques urbanos

Determinante = 0

23 Extensão Rodoviária (km)

22 D ensidade rodoviária (km/km 2 )

21 % superfície de uso industrial

20 % superfície de uso de solo para EePU

19 % superfície de uso de solo urbano

18 % superfície do território

17 Investimento municipal por habitante (€/hab.)

16 C usto da habitação (€)

15 D ivisões por alojamento familiar clássico (N.º)

14 Edifícios (N.º)

13 Superfície de uso industrial (ha)

12 Superfície de uso do solo para EePU (ha)

11 Superfície de uso do solo urbano (ha)

10 Superfície do território (k m 2 )

Valor médio dos prédios hipotecados (€/ed.)

D ensidade de alojamentos (aloj./k m )

3

9

População residente (hab.)

2

2

D ensidade Populacional (hab./km )

1

2

Matriz de Correlações

O Custo do Ruído no planeamento das infra-estruturas
de transporte rodoviário
Noise Cost Evaluation on Road Planning

Figura 6.13 – Análise de Componentes Principais: Matriz de Correlações das variáveis iniciais

Figure 6.13 – Principal Component Analysis: Correlation Matrix of the initial variables
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Os resultados desta primeira avaliação, com
inclusão de todas as variáveis, revelaram algumas
desconformidades e um número excessivo de
variáveis (variáveis redundantes) que foi necessário
eliminar.

The results of the first evaluation, with the
consideration of all variables, revealed some
nonconformities and an excessive number of
variables (redundant variables) which it was
necessary to eliminate.

Na matriz de correlações patente na Figura 6.13
detectou-se a primeira incongruência, ou seja,
múltiplas variáveis apresentavam coeficientes de
correlação de Pearson inferiores a 0,30.

In the correlations matrix shown in Figure 6.13, a
first inconsistency was detected, which means that
multiple variables exhibited Pearson correlation
coefficients lower than 0.30.

Quadro 6.3 – Coeficiente de correlação de Pearson
Table 6.3– Pearson correlation coefficient

Valor do coeficiente de correlação de Pearson

Tipo de Correlação

Pearson correlation coefficient value

Sem correlação

-0,10 < CPearson < 0,10

Reduzida

[-0,30; -0,10[

Type of Correlation
None

[0,10; 0,30[

Small

Média

[-0,50; -0,30[

[0,30; 0,50[

Medium

Significativa

[-1.00; -0,50[

[0,50; 1,00[

Large

Uma das razões para tal situação poderá ser a
dependência linear entre variáveis (Rigdon 1997).
No contexto da presente tese e conhecendo as
variáveis
seleccionadas,
maioritariamente
relacionadas com a população, a dependência
linear entre variáveis aparece como a causa mais
provável para esta discrepância.

One of the reasons for that situation might be the
linear dependency between variables (Rigdon
1997). In the context of this thesis and having
knowledge of the selected variables, the majority
are population-related; the linear dependency
between variables might be the most accurate
explanation for this discrepancy.

Aliás, segundo Phillips (2002), devem existir pelo
menos metade dos coeficientes de correlação de
Pearson (ver Quadro 6.3) com valor superior a
0,30. Se tal não acontecer, não se deverá utilizar a
Análise de Componentes Principais. Na avaliação
efectuada, existiam 230 coeficientes (43%) com
valor inferior a 0,30 e 299 de valor superior (57%).

According to Phillips (2002), at least half of the
Pearson correlation coefficients (see Table 6.3)
must have a value higher than 0.30. If this does not
happen, Principal Component Analysis should not
be used. For the completed evaluation, there were
230 coefficients (43%) below 0.30 and 299 with
higher value (57%).

Outro dos problemas encontrado, foi o facto de se
ter obtido uma matriz de correlações considerada

Another of the problems encountered was that the
correlation matrix was considered as not positive

61

62

não definida positiva , pelo que não foi possível
efectuar a sua inversão.

definite so it was not possible to calculate the
inverse matrix.

O teste de esfericidade de Bartlett compara a
matriz de correlações obtida com a matriz
identidade (diagonal principal igual a 1 e restantes
correlações iguais a zero). Assim, pretende-se que
o valor obtido para o teste de Bartlett seja o maior
possível de forma a manifestar a existência de
forte correlação entre variáveis que justifique a

Bartlett’s test of sphericity compares the
correlation matrix for a given data to the identity
matrix (with 1 on the principal diagonal and zeros
in all other correlations). Thus, it is intended that
the result of the Bartlett’s test is highly significant
in expressing a strong correlation between
variables, justifying the use of Principal

61

Matriz definida positiva - matriz (A) para a qual xT A x > 0 , para todo x≥0, ou seja, se os valores próprios são todos positivos (xT, matriz
transposta).
62

Positive-definite matrix – matrix (A) for which xT A x > 0, for all x≥0, that is, if the Eigenvalues are all positive (xT, transposed matrix).
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aplicação da Análise de Componentes Principais.

Components Analysis.

Quadro 6.4 – Medida de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin
Table 6.4– Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy

Grau de Variância Comum

Valor de Kaiser-Meyer-Olkin

Degree of Common Variance

Kaiser-Meyer-Olkin Value

(Maroco 2007)

Muito Boa

(Friel 2004)

1 – 0,9

Marvellous

Boa

0,8 – 0,9

Meritorious

Média

0,7 – 0,8

Middling

Razoável

0,6 – 0,7

Mediocre

Má

0,5 – 0,6

Inaceitável

Miserable

< 0,5

Don't Factor

A medida de adequação da amostra de KaiserMeyer-Olkin (KMO) e o teste de esfericidade de
Bartlett foram utilizados para ajuizar a utilização
da Análise de Componentes Principais.

The Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling
adequacy (KMO) and Bartlett’s test of sphericity
were used to assess the applicability of the
Principal Components Analysis.

Em relação à medida de adequação da amostra de
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) pretende-se que o seu
valor se enquadre numa classificação igual ou
superior a Média.

Regarding the Kaiser-Meyer-Olkin measure of
sampling adequacy (KMO) it is required that its
value falls in a classification equal or above
Middling.

Quadro 6.5 – Análise de Componentes Principais: Comunalidades
Table 6.5– Principal Component Analysis: Communalities

Inicial

Variáveis

Initial

18 % superfície do território
3

2

Densidade de alojamentos (aloj./km )

14 Edifícios (N.º)
2

Extracção
Extraction

1

0,949

1

0,934

1

0,933

Variables
% area of national territory 18
2

Living quarters density (No./km )

3

Buildings (No.) 14
2

1

Densidade Populacional (hab./km )

1

0,932

Population density (No./km )

2

População residente (hab.)

1

0,904

Resident population (No.)

4

Densidade de edifícios (ed./km )

1

0,897

Building density (No./km )

4

19 % superfície de uso de solo urbano

1

0,892

% area of land for urban uses

19

11 Superfície de uso do solo urbano (ha)

1

0,873

Proporção de poder de compra (%)

1

0,849

1

0,845

7

2

2

10 Superfície do território (km )

2

1
2

Area of land for urban uses (ha) 11
Proportion of purchasing power (%)

7

2

Area of national territory (km ) 10

8

Valor médio dos prédios transaccionados (€/ed.)

1

0,844

Mean value of traded real estate (€/No.)

8

6

Poder de compra per capita (€/hab.)

1

0,830

Per capita purchasing power (€/No.)

6

12 Superfície de uso do solo para EePU (ha)

1

0,822

21 % superfície de uso industrial

1

0,810

% area of land for industrial uses

22 Extensão Rodoviária (km)

1

0,790

Length of principal road network (km) 22

1

0,734

Housing cost (€) 16

1

0,733

Road density (km /km ) 23

16 Custo da habitação (€)
2

23 Densidade rodoviária (km/km )

Area of land uses for UE&P (ha) 12
21

2

13 Superfície de uso industrial (ha)

1

0,681

Area of land for industrial uses (ha) 13

20 % superfície de uso de solo para EePU

1

0,657

% area of land uses for UE&P 20

1

0,636

15 Divisões por alojamento familiar clássico (N.º)

1

0,567

Valor médio dos prédios hipotecados (€/ed.)

1

0,551

17 Investimento municipal por habitante (€/hab.)

1

0,482

5
9

Ganho médio mensal (€)

EePU - equipamentos e parques urbanos
M étodo de extracção: Análise de Componentes Principais

Average monthly earning (€)

5

Rooms by conventional dwellings (No.) 15
Mean value of mortgaged real estate (€/No.)

9

Municipal investment per capita (€/No.) 17
UE&P - urban equipments and parks
Extraction M ethod: Principal Component Analysis
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64

Determinadas as comunalidades
associadas às
cinco variáveis, pode-se observar no Quadro 6.5
que a percentagem de cada variável explicada
pelas componentes principais é superior a 50% em
todos os casos, excepto em relação ao
“Investimento municipal por habitante”.

Once the communalities associated with the five
variables were computed, it is possible to notice in
Table 6.5 that the percentage of each variable
explained by the principal components is more
than 50% in all cases, except for "Municipal
investment per capita”.

Quadro 6.6 – Análise de Componentes Principais: Variância Total Explicada e “Scree Plot”

Componente
Component

Table 6.6– Principal Component Analysis: Total Variance Explained and Scree Plot

Valores Próprios Iniciais

Extracção: soma das Variâncias explicadas

Initial Eigenvalues
% Acumulada
Cumulative %

1

10,864

47,236

2

2,737

11,901

3

2,147

4

Extraction: sums of Squared loadings
Total

% Variância
% Variance

% Acumulada
Cumulative %

47,236

10,864

47,236

47,236

59,136

2,737

11,901

59,136

9,336

68,472

2,147

9,336

68,472

1,333

5,794

74,266

1,333

5,794

74,266

5

1,062

4,618

78,884

1,062

4,618

78,884

6

0,916

3,982

82,866

7

0,753

3,273

86,139

8

0,698

3,035

89,174

9

0,497

2,159

91,333

10

0,396

1,724

93,057

11

0,362

1,575

94,631

12

0,267

1,162

95,793

13

0,226

0,984

96,778

14

0,193

0,840

97,617

15

0,152

0,659

98,276

16

0,106

0,460

98,736

17

0,095

0,412

99,148

18

0,072

0,315

99,462

19

0,068

0,296

99,759

20

0,037

0,161

99,920

21

0,015

0,066

99,985

22

0,003

0,015

100

23

1,273E-15

5,534E-15

100

Valor Próprio / Eigenvalue

Total

% Variância
% Variance

λ=1

Método de Extracção: Análise de Componentes Principais

Para a extracção das componentes principais
correspondentes à globalidade das variáveis em

Componente / Component
Extraction Method: Principal Component Analysis

For the extraction of the principal components
corresponding to all the variables being studied,

63

Comunalidades – estimativa da variância explicada pelos factores comuns (Maroco 2007); representam a variância dos indicadores que é
explicada pelo conjunto das componentes, depois da extracção das componentes principais, podendo variar entre 0 e 1 (Melo, Oliveira e
Fonseca 2004).

64

Communalities - estimation of variance explained by common factors (Maroco 2007); represent the variance of the indicators that is
explained by all the components, after the extraction of the principal components and may vary between 0 and 1 (Melo, Oliveira e Fonseca
2004).
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com valor

the factors , which had an Eigenvalue above 1,
were retained (Table 6.6).

principais

extraídas

The five principal components extracted (plotted

estudo, foram retidos os factores
próprio superior a 1 (Quadro 6.6).
As

cinco

componentes
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66

67

68

(representados no Scree Plot ), no seu conjunto,
explicam cerca de 79% da variância total.

in the Scree Plot ), all together
approximately 79% of total variance.

explain

Quadro 6.7 – Análise de Componentes Principais: Matriz de Componentes das variáveis iniciais
Table 6.7– Principal Component Analysis: Components Matrix of the initial variables

Matriz de Componentes / Component Matrix(a)
Componentes / Components

Variáveis

1
2

2

3

4

5

Variables
2

Densidade Populacional (hab./km )

0,863

-0,357

-0,080

0,148

0,174

Population density (No./km )

População residente (hab.)

0,860

0,181

0,179

0,267

-0,168

Resident population (No.)

0,856

-0,344

-0,121

0,214

0,151

Living quarters density (No./km )

Densidade de edifícios (ed./km )

0,876

-0,343

0,031

0,097

0,040

Building density (No./km )

Ganho médio mensal (€)

0,716

0,213

-0,178

-0,187

0,111

Average monthly earning (€)

Poder de compra per capita (€/hab.)

0,809

0,263

-0,294

-0,114

-0,077

Per capita purchasing power (€/No.)

Proporção de poder de compra (%)

0,828

0,097

-0,008

0,365

-0,146

Proportion of purchasing power (%)

Valor médio dos prédios transaccionados (€/ed.)

0,635

0,342

-0,535

-0,118

-0,155

Mean value of traded real estate (€/No.)
Mean value of mortgaged real estate (€/No.)

2

Densidade de alojamentos (aloj./km )
2

Valor médio dos prédios hipotecados (€/ed.)

2
2

0,177

0,216

-0,577

-0,126

-0,352

-0,247

0,631

-0,140

0,330

0,507

Area of national territory (km )

Superfície de uso do solo urbano (ha)

0,488

0,434

0,608

0,132

-0,242

Area of land for urban uses (ha)

Superfície de uso do solo para EePU (ha)

0,762

0,102

-0,102

0,234

-0,004

Area of land uses for UE&P (ha)

Superfície de uso industrial (ha)

0,333

0,502

0,338

-0,441

0,096

Area of land for industrial uses (ha)

2

Superfície do território (km )

Edifícios (N.º)
Divisões por alojamento familiar clássico (N.º)
Custo da habitação (€)
Investimento municipal por habitante (€/hab.)

2

0,726

0,411

0,362

0,266

-0,190

Buildings (No.)

-0,421

-0,199

0,562

0,177

-0,058

Rooms by conventional dwellings (No.)

0,757

0,216

-0,294

-0,053

-0,156

Housing cost (€)

-0,465

-0,172

-0,312

0,342

0,147

Municipal investment per capita (€/No.)

% superfície do território

0,892

-0,325

0,190

-0,091

0,047

% area of national territory

% superfície de uso de solo urbano

0,844

-0,304

0,281

-0,058

-0,063

% area of land for urban uses

% superfície de uso de solo para EePU

0,757

-0,368

-0,176

0,116

0,263

% area of land uses for UE&P

% superfície de uso industrial

0,645

-0,090

0,213

-0,551

0,193

% area of land for industrial uses

Densidade rodoviária (km/km )

0,758

-0,180

0,076

-0,206

0,280

Road density (km/km )

Extensão Rodoviária (km )

0,194

0,737

0,116

0,069

0,436

Length of principal road network (km )

2

2

% Variância explicada

47,235

11,901

9,336

5,794

4,618

% Variance explained

% Variância explicada acumulada

47,235

59,136

68,472

74,266

78,884

Cumulative % of variance explained

EePU - equipamentos e parques urbanos

Da reunião da informação recolhida com este
procedimento, considerou-se que seriam de
eliminar as variáveis cujo coeficiente de correlação
era inferior a 0,30, para as quais ocorriam resíduos
não desprezáveis por comparação com os
resultados da aplicação do modelo de componentes
principais, que se passam a enunciar (ver Figura
6.13 e Figura 6.14):

65
66
67
68

UE&P - urban equipments and parks

From the information collected with this
procedure, it was considered that some variables
would be eliminated, chosen from the ones with a
correlation coefficient of less than 0.30, for which
the calculated residuals were not negligible when
compared to the results of the principal component
model. These eliminated variables were as follows
(see Figure 6.13 and Figure 6.14):

Factor – combinação linear das variáveis originais.
Factor - linear combination of the original variables.
Scree Plot – representação gráfica dos valores próprios de cada variável.
Scree Plot – graphic representation of Eigenvalues of each variable.
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Ganho médio mensal (€)

Poder de compra per capita (€/hab.)

Proporção de poder de compra (%)

Valor médio dos prédios transaccionados

Valor médio dos prédios hipotecados (€/ed.)

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18
19

20

22

Proportion of purchasing power (%)
Mean value of traded real estate (€/No.)

-0.03 -0.06 -0.02 -0.08 -0.03 0.09 -0.04 0.02 -0.01 0.03 -0.04 -0.06 -0.04 0.04 -0.04 -0.04
-0.04 0.02 0.02 -0.02 -0.04 -0.01 0.03 -0.04 -0.01 0.03 0.05 -0.02 -0.01 0.02 0.01

-0.08 -0.05 -0.08 -0.08 0.01 0.01 -0.03 -0.02 -0.03 -0.07 0.00
0.04 0.05 0.06 0.00 0.00 -0.03 0.09 -0.04 -0.01 0.00 -0.05 0.04
0.00 0.01 -0.01 0.04 -0.05 -0.02 -0.04 -0.01 0.03 0.03 0.00 -0.02 0.00

12 Superfície de uso do solo para EePU (ha)

13 Superfície de uso industrial (ha)

14 Edifícios (N.º)

-0.03 -0.03 -0.03 -0.06 0.01 0.00 -0.04 -0.02 0.03 -0.02 0.04 0.13 0.04 -0.01 0.03 -0.03 -0.04 0.00 -0.05
0.00 0.05 -0.01 -0.01 -0.04 -0.03 0.04 -0.01 0.03 0.06 -0.01 0.02 0.07 0.03 -0.01 -0.01 0.18 0.02 0.00 -0.02

20 % superfície de uso de solo para EePU

21 % superfície de uso industrial

-0.01 -0.04 -0.01 0.01 -0.05 0.00 -0.04 0.01 0.13 -0.09 0.02 -0.02 -0.15 -0.02 0.06 -0.04 -0.08 0.01 0.04 -0.02 -0.09 0.16

23 Extensão Rodoviária (km)

b. Resíduos calculados entre correlações observadas e recalculadas. Existem 55 (21,0%)

EePU - equipamentos e parques urbanos

Area of land uses for UE&P (ha) 12

18

Road density (km/km )

22

21

Length of principal road network (km) 23

2

% area of land for industrial uses

% area of land uses for UE&P 20

% area of land for urban uses 19

% area of national territory

Municipal investment per capita (€/No.) 17

Housing cost (€) 16

Rooms by conventional dwellings (No.) 15

Buildings (No.) 14

A rea of land for industrial uses (ha) 13

Ex traction Method: Principal Component Analysis.

0.16

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

A rea of land for urban uses (ha) 11

A rea of national territory (km 2 )

UE&P - urban equipments and parks

(21,0%) nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05.

b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 55

-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.05 -0.01 -0.04 0.02 0.14 -0.08 0.04 -0.02 -0.14 0.00 0.05 -0.05 -0.03 0.00 0.02 -0.04 -0.09

22 Densidade rodoviária (km/km )

-0.09 -0.09

-0.02 -0.04 -0.02

-0.05 0.00 0.02 0.04

-0.01 -0.03 -0.02 0.04 -0.06 0.00 -0.06 0.05 0.05 0.06 0.04 -0.05 -0.08 0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.07

19 % superfície de uso de solo urbano

0.07 0.00 0.02 0.00 0.01

-0.01 -0.03 -0.02 0.01 -0.05 0.00 -0.04 0.03 0.05 0.04 0.04 0.00 -0.04 0.01 -0.01 -0.02 0.02

18 % superfície do território

0.02 0.01 -0.04 0.18 -0.03 -0.08

0.00 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.05 -0.04

0.01 0.06 -0.01 -0.02 0.03 -0.01 0.05 0.06

17 Investimento municipal por habitante (€/hab.) -0.02 0.04 -0.02 -0.01 0.04 0.01 0.03 -0.01 0.06 -0.04 0.05 0.02 0.20 0.03 0.06 0.00

0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.01 0.02 -0.01 -0.04 -0.17 0.00 -0.03 -0.02 0.01 -0.02 0.01

15 Divisões por alojamento familiar clássico (N.º) -0.01 -0.07 0.01 -0.02 0.15 0.12 0.02 0.03 0.15 -0.02 -0.04 0.05 0.01 -0.06

-0.06 -0.02 0.03 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.00 -0.02

0.00 0.01 0.01 0.20 -0.04 -0.08 0.04 0.07 -0.14 -0.15

0.04 -0.02 0.05 -0.02 0.02 0.00 -0.05 0.13 0.02 -0.02 -0.02

0.00 -0.05 0.00 -0.04 -0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 -0.01 0.04 0.02

0.00 -0.05 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.08 0.02 0.06 0.00

0.00 -0.07 0.00 0.03 -0.02 0.00 -0.04 0.04 0.06 -0.02 0.06 -0.08 -0.09

11 Superfície de uso do solo urbano (ha)

0.03 -0.03 0.03 0.04 -0.10 -0.07 -0.06 -0.04

0.04 0.06 -0.03 -0.01 0.03 0.15 -0.17 0.06 0.05 0.05 0.03 0.03 0.14 0.13 Mean value of mortgaged real estate (€/No.)

A verage monthly earning (€)
Per capita purchasing power (€/No.)

0.00 -0.01 -0.07 -0.01 -0.02 0.01 -0.03 -0.02 0.12 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.01 0.00

(€/ed.)
0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.05 -0.01 -0.03

resíduos não negligenciáveis com valor absoluto superior a 0,05.

Living quarters density (No./km 2 )

0.08 0.06 -0.05 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.00 -0.05 0.15 0.01 0.04 -0.05 -0.06 0.01 -0.04 -0.05 -0.05

0.01 0.07 0.03 -0.03 0.06 0.00

-0.03 -0.04 -0.02 0.00 0.08

Método de Extracção: Análise de Componentes Principais

23

Building density (No./km 2 )

0.03 -0.01 0.02 0.04 -0.06 -0.01 -0.02 0.02 0.04

2

21

-0.05 0.00 -0.03 0.01 0.04 0.04 -0.01 -0.08 0.00 0.04 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.04 -0.06 -0.01 -0.01 0.01

10 Superfície do território (km 2 )

16 C usto da habitação (€)

15

0.02 0.00 -0.02 0.03 -0.01 0.03 0.02 -0.01 -0.08 0.06 -0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01

-0.02 0.01 0.00 -0.05

0.01 -0.02 0.02

Densidade de edifícios (ed./km 2 )

4

7

Resident population (No.)

Densidade de alojamentos (aloj./km 2 )

3

6

0.01 -0.02 0.01 -0.04 0.07 -0.03 -0.03 -0.01 -0.05 -0.05 0.05 0.01 -0.07 -0.01 0.04 -0.03 -0.03 -0.03 0.05 -0.02 -0.04

0.02
0.06 0.01

População residente (hab.)

2

5
Population density (No./km 2 )

4

0.02 0.06 0.01 -0.02 -0.03 0.01 0.00 0.03 0.03 0.00 -0.08 0.04 0.00 -0.01 0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 0.00 -0.02 -0.01

3

Densidade Populacional (hab./km 2 )

2

1

1

Matriz de Resíduos / Residuals Matrix (a)

O Custo do Ruído no Planeamento das Infra-estruturas
de Transporte Rodoviário
Noise Cost Evaluation on Road Planning

Figura 6.14 – Análise de Componentes Principais: Matriz de Resíduos das variáveis iniciais

Figure 6.14 – Principal Component Analysis: Residuals Matrix of the initial variables

O Custo do Ruído no planeamento das infra-estruturas
de transporte rodoviário

Noise Cost Evaluation on Road Planning

− Valor médio dos prédios hipotecados;

− Mean value of mortgaged real estate;

− Superfície do território;

− Area of national territory;

− Superfície de uso de solo urbano;

− Area of land for urban uses;

− Superfície de uso industrial;

− Area of land for industrial uses;

− Divisões por alojamento familiar clássico;

− Rooms by conventional dwellings;

− Investimento municipal por habitante;

− Municipal investment per capita;

− Percentagem de superfície de uso industrial;

− Percentage of area of land for industrial uses;

− Extensão rodoviária.

− Length of principal road network.

Com as variáveis ainda em estudo foi efectuada
uma nova análise de componentes principais que
propunha a consideração de três componentes
principais (apresentadas no Anexo 1 – Figuras 24 e
25) e, simultaneamente, indicava as próximas
variáveis a remover.

Using the remaining variables, a new principal
components analysis was carried out that suggested
the consideration of three principal components
(see results in Annex 1 – Figures 24 e 25), and,
simultaneously, gave indications on the following
variables to be purged.

Essas
variáveis
apresentam
resíduos
não
desprezáveis e, nalguns casos, evidenciam
elevados valores de correlação na matriz antiimagem. Retirando essas variáveis, o grupo final de
indicadores a analisar resume-se a cinco:

Those variables showed nonredundant residuals and
some of them showed high correlation values in the
anti-image matrix. Removing those variables, the
final set of indicators under study is reduced to
five:

− Densidade populacional;

− Population density;

− Densidade de alojamentos;

− Living quarters density;

− Densidade de edifícios;

− Buildings density;

− Percentagem de superfície de uso de solo urbano;

− Percentage of area of land for urban uses;

− Densidade Rodoviária.

− Road density.

6.2.5.3.3. Resultados

6.2.5.3.3 Results

No Quadro 6.8 referem-se os resultados da análise
estatística descritiva para o grupo final de cinco
variáveis, seleccionadas com o auxílio das técnicas
de Análise Cromática e de Análise de Componentes
Principais.

Table 6.8 shows the results of the descriptive
statistics analysis for this final group of five
variables, selected with assistance of the
Chromatic Analysis and the Principal Components
Analysis techniques.

Quadro 6.8 – Análise de Componentes Principais: Análise estatística descritiva
Table 6.8– Principal Component Analysis: descriptive statistics analysis

Estatística Descritiva / Descriptive Statistics
Média

Variáveis

Mean

Desvio-padrão
Std. Deviation

n.º casos
no. cases

Variables

312.73

849.98

278

Population density (No./km2)

144.70

409.26

278

Living quarters density (No./km2)

Densidade de edifícios (ed./km )

67.99

113.72

278

Building density (No./km2)

% superfície de uso de solo urbano

10.04

11.94

278

% area of land for urban uses

0.092

0.095

278

Road density (km/km2)

2

Densidade Populacional (hab./km )
2

Densidade de alojamentos (aloj./km )
2

2

Densidade rodoviária (km/km )

Como se pode observar da comparação entre média e
desvio-padrão, a disparidade de resultados, para cada

By comparing the mean and the standard deviation it
is possible to notice that the disparity of results in
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variável, é muito significativa. Uma das razões
associadas a esta constatação prende-se com o facto
de existirem realidades muito distintas nos 278
concelhos analisados. É possível encontrar municípios
densamente construídos e como tal densamente
povoados que contrastam com outros concelhos de
características diametralmente opostas.

each of the variables is very significant. One of the
reasons associated with this observation relates to the
fact that there are very different situations in the 278
municipalities analyzed. Some municipalities are
densely constructed municipalities and as such
densely populated which contrasts with other
municipalities that have distinct characteristics.

Foi a percepção desta realidade que motivou a
análise de semelhanças e disparidades entre
concelhos que será complementada com a análise
de clusters (desenvolvida na secção 6.2.6).

The perception of this reality motivated an analysis
of the similarities and differences between
municipalities which will be complemented with
the clusters analysis (developed in section 6.2.6)

No Quadro 6.9 indicam-se os resultados da medida
de adequação da amostra de KMO e do teste de
esfericidade de Bartlett.

Table 6.9 shows the outcomes of the KMO measure
of sampling adequacy and of Bartlett’s test of
sphericity.

Quadro 6.9 – Análise de Componentes Principais: Teste de KMO e teste de esfericidade de Bartlett
Table 6.9 – Principal Component Analysis: KMO test and Bartlett’s test of sphericity

Testes de KMO e de Bartlett /KMO and Bartlett's Tests
Medida de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin

0.77

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Teste de Esfericidade de Bartlett / Bartlett's Test of Sphericity

≈Qui-quadrado / ≈Chi-Square
df
Sig. (p-value)

2188
10
0.00

Em relação ao teste de esfericidade de Bartlett,
como o nível de significância (p-value) é inferior a
0,001 e o valor de qui-quadrado elevado, é
possível concluir que as variáveis em estudo são
correlacionadas.

With reference to the Bartlett's test of sphericity,
as the significance level (p-value) is lower than
0.001 and the value of Chi-squared is high, it is
reasonable to conclude that the variables under
study are correlated.

Quanto à medida de adequação da amostra (teste
de KMO), o valor de 0,77 obtido para estas cinco
variáveis demonstra que a utilização da análise de
componentes principais pode ser executada sendo
de esperar uma qualidade de ajuste Média
(consultar Quadro 6.4).

Regarding the measure of sampling adequacy (KMO
test) the value of 0.77 achieved for these five
variables demonstrates that it is possible to apply
the principal components analysis with an expected
quality of adjustment labelled as Middling (see
Table 6.4).

Analisando a Matriz de Correlações patente no
Quadro 6.10, pode-se concluir que as variáveis
seleccionadas apresentam correlações fortes e
significativas entre si.

Analyzing the Correlation Matrix shown in Table
6.10, it can be conclude that all of the selected
variables exhibit strong and significant correlations
between them.

Retomando a análise da Matriz de Correlações e do
nível de significância (p-values), na parte inferior
do Quadro 6.10, esta aponta na mesma direcção,
os valores obtidos estão muito próximos de zero,
revelando a correlação das variáveis.

Continuing the analysis of the Correlation Matrix
and the significance levels (p-values), at the
bottom of the Table 6.10 the values obtained are
extremely close to zero, similarly revealing
correlation among variables.

Avaliando, segundo a Medida de Adequação da
Amostragem (MAA), verifica-se que todos os valores

Evaluating according to the Measure of Sampling
Adequacy (MSA), as all values of the principal
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da diagonal principal da Matriz Anti-Imagem são
superiores a 0,50 pelo que todas as variáveis se
ajustam à estrutura definida pelas restantes.

diagonal in the Anti-Image Matrix are greater
than 0.50, this supported the conclusion that all
variables fit the structure defined by the others.

Quadro 6.10 – Análise de Componentes Principais: Matriz de Correlações e Matriz Anti-imagem
Table 6.10– Principal Component Analysis: Correlation Matrix and Anti-image Matrix
Matriz de Correlações

Correlação

2
Densidade Populacional (hab./km )
2

Densidade de alojamentos (aloj./km )

Road density

Densidade rodoviária

% area of land for urban

solo urbano

% superfície de uso de

Building density

Densidade de edifícios

Living quarters density

alojamentos

1

0,985

0,908

0,786

0,712

2
Population density (No./km )

0,985

1

0,908

0,751

0,676

Living quarters density (No./km )

0,908

0,908

1

0,883

0,713

2
Building density (No./km )

% superfície de uso de solo urbano

0,786

0,751

0,883

1

0,734

% area of land for urban uses

2
Densidade rodoviária (km/km )

0,712

0,676

0,713

0,734

1

Sig. (1-tailed) Densidade Populacional (hab./km )

1,5E-44

5,9E-52

8,6E-39

2
Living quarters density (No./km )

5,5E-93

7,7E-45

2
Building density (No./km )

1,2E-48

% area of land for urban uses

2
Densidade de edifícios (ed./km )

1,4E-106 1,5E-106

% superfície de uso de solo urbano

5,5E-60

5,9E-52

5,5E-93

2
Densidade rodoviária (km/km )

1,5E-44

8,6E-39

7,7E-45

(p-value)

2
Road density (km /km )

1,2E-48

0,000 = Determinant - a

Matrizes Anti-imagem

Anti-image Matrices
2

2
Population density (No./km )

0,02

-0,02

0,01

-0,02

-0,02

-0,02

0,02

-0,02

0,02

0,01

2
Densidade de edifícios (ed./km )

0,01

-0,02

0,08

-0,08

0,00

% superfície de uso de solo urbano

-0,02

0,02

-0,08

0,16

-0,07

2
Densidade rodoviária (km/km )

-0,02

0,01

0,00

-0,07

0,41

2
Densidade Populacional (hab./km )

0,74

-0,93

0,18

-0,33

-0,21

2
Densidade de alojamentos (aloj./km )

-0,93

0,69

-0,45

0,42

0,12

Densidade de edifícios (ed./km )

0,18

-0,45

0,80

-0,70

-0,01

Building density (No./km )

% superfície de uso de solo urbano

-0,33

0,42

-0,70

0,75

-0,26

% area of land for urban uses

2
Densidade rodoviária (km/km )

-0,21

0,12

-0,01

-0,26

0,94

Densidade Populacional (hab./km )
2

Densidade de alojamentos (aloj./km )

Correlação

2
Population density (No./km ) Sig. (1-tailed)

5,5E-60

1,5E-106

8,9E-214

a - Determinante = 0,000

Covariância

2
Road density (km /km )

8,9E-214 1,4E-106

2
Densidade de alojamentos (aloj./km )

Correlation

2

2
Densidade de edifícios (ed./km )

2

(p-value)

Densidade de

Population density

Densidade populacional

Correlation Matrix

2

Medidas de Adequação da Amostra (KMO)

Covariance

2

Living quarters density (No./km )
2
Building density (No./km )

% area of land for urban uses
2
Road density (km /km )
2
Population density (No./km )

Correlation

2
Living quarters density (No./km )
2

2
Road density (km /km )

Measures of Sampling Adequacy (KMO)

Quanto às correlações fora da diagonal principal
apresentam valores algo elevados (em módulo), o
que poderá apontar para um certo grau de
independência das variáveis.

Concerning the correlation coefficients outside the
principal diagonal, the values are moderately high
(absolute values), which can point to a certain
degree of independence of the variables.

No Quadro 6.11 apresenta-se um resumo dos
resultados obtidos com a Análise de Componentes
Principais, tendo em atenção as componentes
principais extraídas para as cinco variáveis eleitas.

Table 6.11 summarizes the results achieved by the
Principal Components Analysis taking into
consideration the principal components extracted
for the five selected variables.

Se atentarmos nos valores correspondentes à
correlação entre cada variável e a componente
principal extraída patentes na Matriz de
Componentes (Quadro 6.11), verifica-se que, em

Observing the values corresponding to
correlation between each variable and
principal component extracted, shown in
Components Matrix (Table 6.11), it is evident

the
the
the
that

69

Matriz Anti-imagem - é uma medida da adequação da amostragem de cada variável, onde valores reduzidos na diagonal principal podem
levar a considerar a eliminação da variável e para a qual os valores fora da diagonal principal devem ser baixos.

70

Anti-Image Matrix – a measure of sampling adequacy of each variable, where reduced values in the principal diagonal may lead to
consideration of the elimination of that variable and for which the values outside the principal diagonal must be small.
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todas as situações, a correlação é muito superior a
50%. Assim, a variância total explicada pelas
componentes principais extraídas, para cada
variável, pode-se considerar muito significativa.

in all situations the correlation is much higher than
50%. Therefore, the total variance explained by the
principal component extraction for each variable is
highly significant.

O número de componentes principais reduziu-se a
uma, dado que só a primeira componente
apresenta valor próprio superior a 1 (salientado no
Quadro 6.11 – Variância Total Explicada). No
entanto, a percentagem de variância explicada por
esta única componente está próximo dos 85%.

The number of principal components was reduced
to one, given that only the first component has an
eigenvalue greater than 1 (highlighted in Table
6.11 – Total Variance Explained). However, the
percentage of total variance explained by this
single component is close to 85%.

Quadro 6.11 – Análise de Componentes Principais: Comunalidades, Variância Total, Matriz de Componentes Principais e Matriz de Coeficientes
Table 6.11– Principal Component Analysis : Communalities, Total Variance, Component Matrix, Component Score Matrix

Comunalidades / Communalities
Inicial

Extracção
Extraction
0,920

Initial
1

2

Densidade Populacional (hab./km )
2

2

Population density (No./km )
2

1

0,892

Living quarters density (No./km )

Densidade de edifícios (ed./km )

1

0,927

Buildings density (No./km )

% superfície de uso de solo urbano

1
1

0,815
0,682

% area of land for urban uses

Densidade de alojamentos (aloj./km )
2

2

Densidade rodoviária (km/km )

2

2

Road density (km/km )

Método de Extracção: Análise de Componentes Principais

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Variância Total Explicada / Total Variance Explained
Componente
Component
1
2
3
4
5

Valores Próprios Iniciais/Initial Eigenvalues
% de Variância % Acumulada
Total

% of Variance

4,23
0,42
0,27
0,06
0,01

Cumulative %

84,70
8,42
5,36
1,30
0,22

Extraction Sums of Squared Loadings
% de Variância % Acumulada
Total

84,70
93,12
98,48
99,78
100,00

Método de Extracção: Análise de Componentes Principais

4,23

% of Variance

84,70

84,70

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Matriz de Componentes / Component Matrix

a

Componente / Component
1
2
2
0,9590
Densidade Populacional (hab./km )
Population density (No./km )
2
2
0,9444
Densidade de alojamentos (aloj./km )
Living quarters density (No./km )

2

Densidade rodoviária (km/km )

0,9628
0,9026
0,8257

2

Road density (km/km )

Método de Extracção:

Extraction Method:

Análise de Componentes Principais

Principal Component Analysis.

a. 1 componente extraída

a. 1 components extracted.

Matriz de Component Score Coefficient Matrix
Componente / Component
1
2
2
0,2264
Densidade Populacional (hab./km )
Population density (No./km )
2
2
0,2230
Densidade de alojamentos (aloj./km )
Living quarters density (No./km )
2

Densidade de edifícios (ed./km )
% superfície de uso de solo urbano
2

Densidade rodoviária (km/km )
Método de Extracção:
Análise de Componentes Principais
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0,2273
0,2131
0,1950

Scree Plot

2

Buildings density (No./km )
% area of land for urban uses

2

Buildings density (No./km )
% area of land for urban uses
2

Road density (km/km )
Extraction Method:
Principal Component Analysis.

Valor Próprio/Eigenvalue

2

Densidade de edifícios (ed./km )
% superfície de uso de solo urbano

Cumulative %

N.º Componentes/No. Components
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A matriz de componentes principais indica os pesos
das componentes/“components loadings” da
solução inicial, ou seja, a correlação inicial entre
componentes principais e variáveis seleccionadas.

The components matrix indicates the components
loadings of the initial solution, that is to say, the
initial
correlation
between
the
principal
components and the selected variables.

Por último, a matriz de “pesos” das componentes
assinala os coeficientes a atribuir a cada variável
para quantificação da componente principal não
estandardizada (Quadro 6.11).

Finally, the component score coefficient matrix
highlights the coefficients to assign to each
variable for the quantification of non-standardized
principal component (Table 6.11).

A matriz de correlações recalculada com base nas
componentes principais extraídas (Quadro 6.12)
por comparação com as variáveis iniciais,
juntamente com a matriz de resíduos, permitem
emitir alguns juízos de valor sobre a qualidade do
modelo tendo, no entanto, de ser conjugadas com
outras análises complementares.

The reproduced correlation matrix, is based on the
principal components extracted (Table 6.12) by
comparison with the initial variables and, together
with the residuals matrix; this enables some
judgments on the quality of this model.
Nevertheless, it should be combined with other
additional quality analyses.

Quadro 6.12 – Análise de Componentes Principais: Matriz de Correlações Recalculada
Table 6.12– Principal Component Analysis : Reproduced Correlation Matrix

Densidade rodoviária (km/km 2 )
Resíduos

(a)

Densidade de
alojamentos
Living quarters
density

Densidade de edifícios
Building density

% superfície de uso de
solo urbano
% area of land for
urban uses

Densidade rodoviária
Road density

Correlação Densidade Populacional (hab./km 2 )
com o
Densidade de alojamentos (aloj./km 2 )
modelo
2
Densidade de edifícios (ed./km )
factorial
% superfície de uso de solo urbano

Densidade Populacional
Population density

Correlações Recalculadas / Reproduced Correlations

0,920

0,906

0,923

0,866

0,792

Population density (No./km 2 )

0,906

0,892

0,909

0,852

0,780

Living quarters density (No./km 2 )
Building density (No./km )
% area of land for urban uses

0,909

0,927

0,869

0,795

0,852

0,869

0,815

0,745

0,792

0,780

0,795

0,745

0,682

Road density (km/km 2 )

0,080

-0,015

-0,079

-0,080

Population density (No./km )

-0,001

-0,102

-0,104

Living quarters density (No./km )

-0,081

Building density (No./km 2 )
% area of land for urban uses

2

2

Densidade de alojamentos (aloj./km )

0,080

Densidade de edifícios (ed./km 2 )
% superfície de uso de solo urbano

-0,015

-0,001

-0,079

-0,102

0,014

-0,080

-0,104

-0,081

2

Densidade rodoviária (km/km )

2

0,923
0,866

Densidade Populacional (hab./km )

0,014

-0,011
-0,011

Método de Extracção: Análise de Componentes Principais
Communalidades do Modelo Factorial
(a). Resíduos calculados entre correlações observadas e recalculadas.
Resíduos não negligenciáveis com valor absoluto superior a 0,05.

Reproduced
Correlation

2

Residual

(a)

2

2

Road density (km/km )

Principal Component Analysis :Extraction Method
Reproduced communalities
Residuals are computed between observed and reproduced correlations - b
Nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05.

Existem 6 (60,0%).

There are 6 (60,0%).
GFI = 1-0,5*(C9+D10+E11+F12)^2
AGFI = 1-((5*(5+1)/2)/((5-1)^2-5-1)/2)*(1-I20)
RMSR* = SQRT((C9^2+D10^2+E11^2+F12^2)/(5*(5-1)/2))

0,997
0,998
0,026

À primeira vista, a nota de rodapé do Quadro 6.12
sobre os resíduos calculados, não augura um bom
diagnóstico. O facto de existirem 60% de resíduos
não negligenciáveis pode ser um indicador da falta
de qualidade do ajuste.

At first glance, the Table 6.12 footnote about the
calculated residuals does not suggest a good
diagnosis. The presence of 60% of nonredundant
residuals can be an indicator of deficiency in the
quality of adjustment.

Não deixa, contudo, de ser indispensável a
consideração de critérios complementares de
aferição da qualidade da estrutura do modelo,

However, the consideration of additional criteria
for determining the quality of the model structure
is
needed
and
between
the
available
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entre estes podem-se salientar três:
− GFI (“Goodness-of-Fit”/Qualidade do Ajuste)
(Maroco 2007) citando (Mulaik, et al. 1989) tendo o
cálculo sido efectuado segundo expressão de
(Schumacker and Lomax 1996);
− AGFI (“Adjusted Goodness-of-fit”/Qualidade do Ajuste
adaptada) (Maroco 2007) citando (Schumacker and
Lomax 1996);
− RMSR* (Root-Mean-Square Residual / Raiz Quadrada do
Resíduo padronizado) (Maroco 2007)
citando
(Schumacker and Lomax 1996).

Noise Cost Evaluation on Road Planning

complementary criteria, three may be noted:
− GFI (“Goodness-of-Fit”)
(Mulaik, et al. 1989) and (Schumacker and Lomax
1996) for the calculation expression, cited by (Maroco
2007);
− AGFI (“Adjusted Goodness-of-fit”)
(Schumacker and Lomax 1996) cited by (Maroco 2007);
− RMSR* (standardized Root-Mean-Square Residual)
(Schumacker and Lomax 1996) cited by (Maroco
2007).

A qualidade do ajuste é um índice que permite
avaliar a qualidade da adaptação de um modelo
estatístico considerando as discrepâncias entre as
observações iniciais e os valores resultantes da
aplicação do modelo.

The goodness-of-fit is an index, which allows
evaluation of the quality of a statistical model
taking into account the discrepancies between the
initial observations and the values resulting from
the model appliance.

A GFI pode ser calculada de acordo com a seguinte
expressão:

GFI can be calculated according to the following
expression:

sendo:

with:

tr*

789 = 1 − 0.50 × :; ∗ = − ∏ = 1 − 0.50 × :; ∗ ? 

Função traço da matriz de correlações não
redundantes sem a diagonal principal

tr*

Trace of the non redundant correlation matrix
without the main diagonal

R

Matriz de correlação das observações iniciais

R

Correlation matrix of initial observations

∏

Matriz de correlações das estimativas do
modelo

∏

Correlation matrix of model estimates values

e

=R-∏

e

=R-∏

Segundo a GFI, considera-se que o modelo está:

According to GFI the model is regarded as:

− Razoavelmente ajustado se 0,90 < GFI < 0,95

− Reasonably adjusted if 0,90 < GFI < 0,95

− Muito bem ajustado se GFI ≥ 0,95

− Very well adjusted if GFI ≥ 0,95

No entanto, este índice deve ser ajustado ao
número de graus de liberdade do modelo (gl) e em
relação ao número de erros não redundantes (k)
resultantes do modelo, ou seja, calculando AGFI
segundo:

However, this index should be adjusted to take into
account the degrees of freedom (gl) in the model
and the number of non redundant errors (k)
resulting from the model, i.e., AGFI is calculated
as follows:

onde:

where:

5 + 1
5
B
2
@789 = 1 − A E × 1 − 789 = 1 − F
H × 1 − 789
5 − G − 5 − G
CD
A
E
2

gl

graus de liberdade do modelo

gl

degrees of freedom of the model

k

número de erros não redundantes

k

number of nonredundant errors

p

número de variáveis

p

number of variables

m

número de componentes principais

m

number of principal components
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O último índice de qualidade, RMSR*, é calculado
pelo quadrado médio de erros não negligenciáveis
entre observações iniciais e estimadas.

The last quality index used, RMSR*, is calculated
using the average square of non-negligible residuals
between the initial and estimated observations.

Assim, a expressão a utilizar para este índice é
dada por:

Thus, the expression to use for this index
computation is given by:

=IJ=∗ = K

∑-)
∑-0N/O)!M/0 − ;/0 (
/N)

onde:
i

observações iniciais

5

5 − 1
2

= K

where:

∑-)
∑-0N/O)!?/0 (
/N)
5

5 − 1
2

i

initial observations
estimated observations

j

observações estimadas

j

p

número de variáveis

p

number of variables

eij

erros não negligenciáveis

eij

non-negligible residuals

Segundo a RMSR*, considera-se que o modelo é:

According to RMSR*, the model is regarded as:

− Inaceitável, se RMSR* ≥ 0,10

− Unacceptable, if RMSR* ≥ 0,10

− Bom, se 0,05 ≤ RMSR* < 0,10

− Good, if 0,05 ≤ RMSR* < 0,10

− Muito bom, se RMSR* < 0,05

− Very Good, if RMSR* < 0,05

Em relação às variáveis estudadas e à Análise de
Componentes Principais efectuada, calcularam-se
estes três índices cujos resultados são indicados no
Quadro 6.12 e que a seguir se transcrevem:

Considering the studied variables and the Principal
Components Analysis performed these three
indicators were calculated and the results are
shown in Table 6.12 and below:

GFI = 0,997
AGFI = 0,998
RMSR* = 0,026

Tendo em atenção estes valores e, embora a
percentagem de resíduos não negligenciáveis (com
valor absoluto superior a 0,05) seja algo elevada,
pode-se considerar que este modelo apresenta um
bom ajuste aos dados iniciais, podendo ser
representativo da realidade em estudo.

Bearing in mind these figures and although the
relatively high percentage of non-negligible
residuals (with an absolute value greater than 0.05)
it may be considered that the model is well
adjusted relative to the original data and may be
considered representative of reality under study.

6.2.6. Agrupamento de Municípios

6.2.6 Municipalities Clustering

6.2.6.1. Análise de Clusters

6.2.6.1 Cluster Analysis

6.2.6.1.1. Objectivos

6.2.6.1.1 Objectives

Neste ponto descreve-se o procedimento adoptado
para a conjugação dos diversos concelhos segundo

This section describes the procedure followed for
grouping different municipalities in accordance
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as suas características, em termos de ordenamento
do território e população.

with their general characteristics, based upon
spatial planning and population.

Para o agrupamento dos municípios foram tidos em
atenção os resultados da Análise de Componentes
Principais e da Análise Cromática, nomeadamente,
no que se refere às cinco variáveis seleccionadas,
indicadas no final do ponto 6.2.5.3.2.

For this grouping of municipalities the results of
the Principal Components Analysis and the
Chromatic Analysis were taken into account, with
particular regard to the five variables selected, as
listed at the end of Section 6.2.5.3.2.

A técnica estatística utilizada foi a Análise de
Agrupamentos descrita nas subsecções seguintes.

The statistical technique used was cluster analysis,
which is described in the following subsections.

6.2.6.1.2. Descrição do método

6.2.6.1.2 Method description

Com a Análise de Agrupamentos pretende-se
fazer uma agregação dos municípios em classes de
modo a que, dentro de uma mesma classe,
apresentem características semelhantes mas
diferentes das especificidades dos outros clusters.

With the Cluster Analysis, it is intended to group
the municipalities into classes, ensuring that all
municipalities in the same class share similar
characteristics and differ from the particularities
of the other clusters.

O propósito desta análise consiste na identificação
de “agrupamentos naturais” dos concelhos a partir
de medidas de semelhança e dissemelhança,
identificação da estrutura dos dados e na detecção

The purpose of this analysis is the identification of
"natural groupings” of municipalities based on
measures of similarity and dissimilarity, the
identification of a data structure and the detection

71
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de valores atípicos (outliers ) e extremos.

of outliers

A análise de agrupamentos recorre a diversos
métodos para agregar objectos semelhantes em
classes. Tem como objectivo agrupar objectos de
modo a que exista uma forte ligação entre os que
pertencem ao mesmo agrupamento e uma relação
residual entre agrupamentos. Dos métodos de
análise disponíveis para formação de agrupamentos
podem-se salientar os seguintes:

The cluster analysis involves different types of
methods for grouping similar objects into
categories. It aims to aggregate objects in a way
that guarantees a strong connection between
objects that belong to the same cluster and a
minimal relationship between clusters. From the
available methods for Clustering the following ones
are highlighted:

− Análise Hierárquica de Agrupamentos (Agrupamentos
em Árvore, que agrega objectos segundo a distância
entre eles, através de procedimentos sequenciais até
conseguir que todos estejam reunidos num
agrupamento único; também é aplicável a variáveis);

− Hierarchical cluster analysis (Tree Clustering, which
with successive steps will group objects, according to
their distance to other objects until a final single
cluster is achieved that groups all of the objects; the
same is applied for variables clustering);

− Análise
Não
Hierárquica
de
Agrupamentos
(Agrupamento por K médias, implica conhecimento
prévio do número de agrupamentos a obter mas tem a
vantagem de, consoante o número de agrupamentos,
permitir a mobilidade de objectos, por oposição à
análise hierárquica; válido apenas para objectos).

− Non-hierarchical
cluster
analysis
(K-Means
Clustering, which demands prior knowledge of the
number of clusters to be achieved but has the
advantage of having an interactive grouping of
objects unlike hierarchical clustering; only valid for
objects).

Na

dissertação

serão

utilizadas

ambas

as

and extremes.

In the present research both methods were used

71

Outlier - Observação que está numericamente distante do grupo de dados em análise, ou seja, observação não característica, por norma,
afastada mais de dois desvios-padrão em relação à média. (Maroco 2007)

72

Outlier - Observation that is numerically distant from the rest of the data, which means, uncharacteristic observation usually distant from
the average value by more than two standard deviations. (Maroco 2007)
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metodologias, cuja descrição é apresentada ao
longo da presente análise.

and will be described in the course of the present
analysis.

A consideração destes métodos induziu algumas
preocupações, nomeadamente quanto ao facto de
ser possível e “natural” que os municípios caso de
estudo (Maia e Santa Maria da Feira) ficassem
associados a agrupamentos distintos.

The consideration of these methods did raise a few
concerns, particularly regarding the possibility of
having the two case study municipalities (Maia and
Santa Maria da Feira) “naturally” grouped into the
same cluster.

Análise Hierárquica de Agrupamentos

Hierarchical Cluster Analysis

Este método reúne objectos (ou variáveis) em
agrupamentos, sucessivamente mais amplos, até se
atingir a reunião de todos os objectos (ou variáveis)
num único agrupamento. Na situação em análise os
municípios serão considerados como objectos. Para
tal, a sequência de operações associada a este
método engloba as seguintes etapas:

This method joins objects (or variables) into
clusters, which are, successively larger, until
reaching a single cluster in which all the objects
(or variables) are grouped. For the present
situation, municipalities will be regarded as
objects. So, the sequence of operations related to
this method involves the following steps:

− Início com N-agrupamentos, potencialmente um para
cada município;

− Begin with N-clusters,
municipality;

− Determinação da matriz de proximidade D (ou da
matriz de dissemelhanças);

− Calculate the proximity matrix D (or the dissimilarity
matrix);

− Pesquisa dos pares de municípios mais semelhantes
(menor distância entre municípios); em caso de
empate na distância entre municípios escolher o que
apresenta menor índice;

− Look for the pairs of municipalities with the highest
similarity (smallest distance between municipalities);
in the case of multiple pairs with the same distance
choose the one with the lowest index;

− Constituir um agrupamento com os dois municípios e
actualizar a matriz de proximidade (dissemelhança):

− Create a cluster with those two municipalities and
update the proximity (dissimilarity) matrix:

possibly

one

for

each

 Remover a linha e coluna desses municípios;

 Remove the line and column of those municipalities;

 Constituir uma coluna única para o novo agrupamento;

 Create single column for the new cluster;

 Calcular
as
novas
distâncias
aos
outros
agrupamentos que será dada pela distância média
entre agrupamentos.

 Calculate the new distances to other clusters that
will be given by the average linkage between
groups.

− Repetir as etapas anteriores N-1 vezes, constituir a
cada iteração um novo agrupamento (anotar os grupos
de municípios constituídos e a respectiva distância);

− Repeat the previous steps for N-1 times, creating in
each iteration a new cluster (take notes on the
clustered municipalities and the related distance);

− A iteração final irá agrupar todos os municípios num
agrupamento único.

− The final iteration will group all the municipalities
into a single cluster.

A matriz de proximidade (dissemelhança) é criada
considerando uma das medidas de proximidade
(distâncias)
disponíveis.
Nesta
investigação

The proximity (dissimilarity) matrix is constructed
considering one of the available measures of
similarity (distances). In this study the Euclidean

Estas medidas de proximidade (dissemelhança)
podem estar associadas a múltiplas dimensões
(avaliam a distância entre municípios num espaço
p-dimensional) que, neste caso, se referem às
cinco variáveis seleccionadas (p = 5).

These proximity (dissimilarity) measures can be
based on multiple dimensions (evaluating the
distance between municipalities within a pdimensional space) which, for this analysis, will
refer to the five selected variables (p = 5).

utilizou-se a Distância Euclidiana (P/0 ).

Distance (P/0 ) was used.
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Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

Figura 6.15 – Dendograma dos municípios caracterizados pelas cinco variáveis seleccionadas
Figure 6.15 – Dendrogram of the municipalities differentiated by the five selected variables
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-

P/0 = KQ!R/S − R0S ( = T!R/) − R0) ( + !R/ − R0 ( + ⋯ + !R/- − R0- (
SN)

onde:

R/S
R0S

where:
Valor da variável k para o município i
Valor da variável k para o município j

R/S
R0S

Value of the variable k for the municipality i
Value of the variable k for the municipality j

Após o cálculo de todas as distâncias da matriz de
dissemelhanças inicial, a análise hierárquica de
agrupamentos vai exigir novos cálculos à medida
que vão sendo criados novos agrupamentos.

Having calculated all distances for the initial
dissimilarity matrix, the hierarchical clustering will
demand new calculations regarding the new
clusters that are being successively created.

Estas novas distâncias podem ser determinadas
segundo vários métodos, o seleccionado para esta
análise foi a Distância Média entre Clusters.

These new distances may be evaluated according
to several different methods and the Average
Linkage between groups was the one chosen.

Neste método, as novas distâncias correspondem à
distância média de cada grupo de municípios em
relação aos restantes outros municípios, ou seja:

In this method, the new distances correspond to
the average distances of each grouped municipality
to all other municipalities, which means:

U/ 0 S = GéU1V/VX?;VC? YU/S ; U0S Z
Assim, os procedimentos acima mencionados foram
aplicados aos municípios portugueses e às cinco
variáveis seleccionadas que se recordam de seguida:

Thus, the above-mentioned procedures were
applied to the Portuguese municipalities and the
five chosen variables, which are:

− Densidade populacional;

− Population density;

− Densidade de alojamentos;

− Living quarters density;

− Densidade de edifícios;

− Building density;

− Percentagem de superfície de uso de solo urbano;

− Percentage of area of land for urban uses;

− Densidade Rodoviária.

− Road density.

Os resultados da análise hierárquica de
agrupamentos,
por
norma,
englobam
a
representação gráfica da sucessão de grupos
designada como Dendograma.

The results of the hierarchical cluster analysis
usually involve the graphic representation of
the
clustering
sequence,
designated
as
Dendrogram.

O dendograma é um tipo de “representação em
árvore” na qual os ramos (linhas horizontais) se
referem aos agrupamentos obtidos nas iterações
do método e as linhas verticais à união de dois
ramos (grupos) num agrupamento de ordem
superior.

The dendrogram is a “tree-like plot” where the
branches (horizontal lines) represent all clusters
derived from the clustering iterations. The
vertical lines correspond to the union of two
branches (clusters) into a single cluster of
superior order.

O dendograma apresenta ainda outra peculiaridade, a
existência de uma escala máxima de referência para
as distâncias ao centro do agrupamento. Esta escala
de referência tem vinte e cinco unidades de medida

There is also another particularity in a
dendrogram, a maximum reference scale for
cluster centre distances. This reference scale has
twenty-five units of measure and all distances are
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para a qual todas as distâncias são convertidas,
evitando representações “descomunais”.

converted to this scale, avoiding an “outsized”
representation.

A análise do Dendograma da Figura 6.15 revela a
existência de um grande número de agrupamentos.
Nessa figura foi adicionada uma linha vertical
vermelha que pode ser deslocada na horizontal de
acordo com o número de agrupamentos pretendido.

The analysis of the Dendrogram in Figure 6.15
revealed the existence of a large number of
clusters. In that figure a red vertical line was also
introduced which can be moved left or right
according to the intended number of clusters.

A linha vermelha pretende simular a escolha de
três agrupamentos, que corresponde ao mínimo de
agrupamentos que garante que os dois municípios
caso de estudo fiquem em grupos separados.

The red line was placed to symbolize the choice of
three clusters that corresponds to the minimum
number necessary for making the two case study
municipalities to fall into separate clusters.

Quadro 6.13 – Análise de Clusters: Comparação da influência do número de variáveis
Table 6.13– Cluster Analysis: Comparing the influence of the number of variables
Análise de Agrupamentos / Cluster Analysis
Totalidade das variáveis
All original variables
Oeiras
Porto
Odivelas
Lisboa
Amadora
Vila Nova de Gaia
Valongo
Sintra
Seixal
São João da Madeira
Moita
Matosinhos

5 variáveis
5 variables
9

ACP todas as variáveis
PCA all variables
3

ACP 5 variáveis
PCA 5 variables
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Também se considerou importante avaliar a
sensibilidade dos resultados da análise hierárquica
à variação no número de variáveis seleccionadas e
ao número de agrupamentos escolhidos.

It was also considered important to understand the
sensibility of the present analysis to the number of
variables selected and to the number of clusters
chosen.

Com esse intuito, foi aplicado pela segunda vez o
método de agrupamento hierárquico para a
situação inicial de vinte e três variáveis. Este
procedimento foi novamente empregue em relação
aos resultados finais da análise de componentes
principais obtidos para as mesmas situações de
vinte e três e de cinco variáveis (ver Quadro 6.13).

For that purpose, the method of hierarchical
clustering was used for a second time regarding the
initial situation of twenty-three variables. The
same procedure was applied once more for the end
results of the principal components analysis
derived both for twenty-three and for five
variables (see Table 6.13).

Como se pode observar no Quadro 6.13 e na Figura
6.16, a selecção de variáveis teve o efeito de
potenciar a possibilidade de diferenciação entre
agrupamentos, principalmente nas componentes de
interesse para uma avaliação do ruído rodoviário.

As can be observed in Table 6.13 and in Figure
6.16, the selection of variables had the effect of
increasing the differentiation between clusters,
especially in the components of interest for a road
traffic noise assessment.

Na Figura 6.16 (lado direito) é evidenciada a
alteração da composição dos agrupamentos quando
se consideram as cinco variáveis seleccionadas.

Figure 6.16 (right-hand side) illustrates the change
in cluster membership of the municipalities when
considering only the five variables selected.

Figura 6.16 – Mapa dos municípios agrupados em três clusters, para a totalidade das variáveis (esquerda) e para as variáveis
seleccionadas (direita)
Figure 6.16 – Map of municipalities joined in three clusters, for all variables (left) and for the selected variables (right)

Assim, para cada município português, analisaram-se

Then for each Portuguese municipality the cluster
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as alterações de posição nos agrupamentos,
considerando uma variação do número de
agrupamentos entre dois e onze.

membership change was analyzed, considering the
number of clusters stipulated ranged between two
and eleven.

O número máximo de agrupamentos foi
seleccionado aleatoriamente, tendo em atenção
que agregar cerca de trezentos municípios em onze
agrupamentos poderia levar a que um número
significativo dos mesmos tivesse um só município.

The maximum number of clusters was chosen
randomly, having in mind that grouping almost
three hundred municipalities in eleven clusters
may lead to a significant number of clusters
comprising one municipality.

Como se pode observar no Quadro 6.14, tal facto
veio mesmo a ocorrer e é possível verificar que,
recorrentemente,
um
dos
agrupamentos
(agrupamento 2) só inclui um município (Oeiras).

As demonstrated in Table 6.14, that possibility did
happen and it is possible to detect that one of the
clusters (cluster 2) recurrently comprises only one
municipality (Oeiras).

De facto, se se comparar a situação de vinte e três
variáveis com a das cinco variáveis (ver Figura 6.16
e Quadro 6.14), para um número de clusters igual a
três, verifica-se que a redução do número de
variáveis aumentou a distinção entre agrupamentos.

Comparing the twenty-three variables situation and
the five variables one (see Figure 6.16 and Table
6.14), then for the case of three clusters, having a
reduced number of variables increased the
discrimination between clusters.

Quadro 6.14 – Análise de Clusters: Comparação da influência do número de agrupamentos
Table 6.14 – Cluster Analysis: Comparing the influence of the number of clusters

N.º de Municípios em cada Agrupamento / No. of Municipalities in each Cluster
Totalidade das variáveis
All original variables

N. Clusters

5 variáveis
5 variables

11

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

9

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

8

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

7

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

6

4

1

1

1

1

2

0

0

0

0

8

8

1

1

1

1

0

0

0

0

5

17

4

1

1

1

1

2

0

0

0

3

3

11

1

2

3

1

0

0

0

4

5

17

21

21

21

1

1

1

0

0

8

8

8

11

11

11

3

1

0

0

3

34

5

5

5

6

6

1

3

1

0

1

1

1

1

1

1

1

4

1

0

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

4

4

4

4

15

15

4

5

1

212

246

246

246

246

267

273

273

276

276

250

250

250

258

258

258

258

258

273

273

Resta agora avaliar qual será o número adequado
de agrupamentos a reter. Entre os critérios
disponíveis para auxiliar essa decisão salientam-se:

Now it is important to assess the adequate number
of clusters to retain. Among the criteria available
to assist this decision are:

− Distância entre agrupamentos (a aglutinação de
agrupamentos tem por base a distância entre si, no
caso de agrupamentos muito próximos devem-se
agregar, no caso oposto, devem-se manter
separados);

− Distance between clusters (the municipalities’
clustering is based on the distance between clusters,
in the case of clusters with small distances in
between, they must be aggregated, in the opposite
case shall be kept separated);

− Critério do R2 (permite avaliar diferenças entre
agrupamentos e representa a variabilidade entre
agrupamentos, devendo-se seleccionar um número
adequado de agrupamentos que represente uma
percentagem significativa de variabilidade).

− R2 criterion (allows to evaluate differences between
clusters and represents the variability between
them, should be selected a proper number of
clusters that represents a significant percentage of
variability).

Neste caso foi utilizado o critério do R2 para a
selecção do número de agrupamentos mais adequado,

In the present study, the R2 criterion was used for
the selection of the most appropriate number of
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clusters. The results are indicated in Table 6.15.

Quadro 6.15 – Análise do número de Agrupamentos a reter: Critério do R2
Table 6.15 – Analysis of the number of Clusters to retain: R2 Criterion

N.º Agrupamentos
No. Clusters

SQA

SQT

SSbG

SQA/SQT

TQS

1

SSbG/STS
0,000

179.017.431

250.166.691

0,716

0,8

3

184.950.858

250.166.691

0,739

0,6

4

232.763.891

250.166.691

0,930

5

234.945.996

250.166.691

0,939

6

239.276.343

250.166.691

0,956

0,2

7

240.109.708

250.166.691

0,960

0,0

8

240.464.212

250.166.691

0,961

9

245.904.188

250.166.691

0,983

SQT - Soma dos Quadrados Totais

R2

1,0

2

SQA - Soma dos Quadrados dos Agrupamentos

.

1,2

0,4

1

2

3
4
5
6
7
N.º de Agrupamentos / No. of Clusters

8

9

SSbG - Sum of Squares between Groups
STS - Sum of Total Squares

Relembra-se que o aspecto que se considerou
significativo foi a não inclusão dos dois municípios
caso de estudo no mesmo agrupamento. Como tal,
esse poderá ser o aspecto diferenciador na escolha
do número de agrupamentos a reter.

It is recalled that is considered highly significant
that the two case study municipalities do not fall in
the same cluster. As such, that statement may be
the differentiator in the selection of the number of
clusters to retain.

Do Quadro 6.15 pode-se prever que a escolha
adequada englobará entre três e quatro
agrupamentos de municípios.

The results in Table 6.15 shows that a number of
three or four clusters might be the most
appropriate for municipal clustering.

Análise Não Hierárquica de Agrupamentos

Non-Hierarchical Cluster Analysis

Com estes métodos também se pretendem agregar
objectos (e não variáveis) mas, ao contrário do que
acontece nos métodos hierárquicos, o número de
agrupamentos é definido pelo analista.

These methods are also intended to group objects
(and not variables) but, unlike the hierarchical
clustering methods, the number of clusters is
decided by the analyst.

Os métodos não hierárquicos não atribuem um
agrupamento fixo a cada objecto, considerando
que essa atribuição deve ser variável de acordo
com o número de agrupamentos definido no início
do processo.

The non-hierarchical clustering does not provide
fixed clustering for objects; instead, objects will
have their cluster membership changed according
to the number of clusters defined at the beginning
of the process.

Comparando as duas técnicas de classificação, os
métodos não hierárquicos apresentam a vantagem
de trabalhar com alguma facilidade extensas bases
de dados e, como tal, de grandes matrizes, uma
vez que não calculam nem guardam novas matrizes
de proximidade associadas a cada iteração.

Comparing these two classification techniques, the
non-hierarchical methods have the advantage of
working easily with large databases and, for that
reason, with large matrices, as they do not
calculate and store the new proximity matrices
computed for the iterations of the algorithm.

Nestas circunstâncias os métodos não hierárquicos
repartem todos os objectos pelo número de
agrupamentos definidos, com a melhor distribuição
possível, de forma a maximizar a diferença entre

Under these circumstances, the non-hierarchical
clustering methods will divide all objects into the
number of clusters defined, in the best possible
way, in order to maximize the differences between
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agrupamentos e minimizar a variabilidade interna.

clusters and minimize variability within.

Um dos métodos classificado como não hierárquico é o
método de agrupamento por k médias que será a
segunda técnica de análise de agrupamentos utilizada.

One of the methods labelled as non-hierarchical is
the k-means clustering method, which will be
used as the second cluster analysis technique.

Assim, a sequência de operações associada a este
método engloba as seguintes etapas:

So, the sequence of operations related to this
method involves the following steps:

− Início com N-agrupamentos, definidos pelo investigador;

− Begin with N-clusters, defined by the researcher;

− Cálculo dos centróides de cada agrupamento;

− Calculate the centre of each cluster;

− Determinação da distância
centróide a cada município;

cada

− Calculate the Euclidean distance of each cluster
centre to each municipality;

− Agregar os municípios consoante a sua distância ao
centróide do agrupamento;

− Group the municipalities according to their proximity
to the cluster centre;

− Repetir as etapas anteriores até que se cumpram os
critérios de paragem estabelecidos:

− Repeat the previous steps until the following criteria
are reached:

 A distância de cada município ao centróide não
apresente variação relevante;

 The distance of each municipality to the cluster
centre does not have an important variation;

 Número máximo de iterações;

 Maximum number of iterations;

 Critério de convergência.

 Convergence criterion.

euclidiana

de

Na Figura 6.17, é exposta a análise de
agrupamentos não hierárquica para os municípios
portugueses, adoptando como válida a definição de
três clusters.

Figure 6.17 shows the partitional clustering
analysis for the Portuguese municipalities,
assuming that the definition of a minimum of three
clusters is necessary.

Como se pode observar, o terceiro agrupamento
engloba a maioria dos concelhos e tem um intervalo
de variação relativamente reduzido, comparando
com outros dois agrupamentos (Figura 6.17a).

As shown, the third cluster includes most
municipalities and has a relatively small range of
variation in comparison to the other two clusters
(Figure 6.17a).

O segundo agrupamento engloba os municípios com
características urbanas muito fortes e com a
presença de diversas infra-estruturas rodoviárias.
Neste agrupamento, é possível identificar um
concelho (Oeiras) que evidencia características de
transição entre agrupamentos.

The second cluster includes municipalities with
deeply marked urban characteristics and the
presence of different road infrastructure. In this
cluster, it is possible to identify a municipality
(Oeiras) that exhibits transition characteristics
between clusters.

Por último, no primeiro grupo, estão presentes
quatro concelhos: Lisboa, Porto, Odivelas e
Amadora. Para cada concelho, às características
mencionadas para o segundo grupo, acresce o
facto de serem zonas de edificação intensiva e com
densidade populacional muito elevada.

Finally, the first cluster integrates four
municipalities: Lisbon, Porto, Odivelas and
Amadora. Each of these municipalities has highdensity building areas with high population density
in addition to the characteristics mentioned for the
second cluster.
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Número de Agrupamentos/Number of Clusters
Figura 6.17a – Municípios aglutinados em três clusters, segundo a distância ao centro do agrupamento: Representação gráfica
Figure 6.17a – Municipalities gathered in three clusters, according to the distance to cluster centre: Graphic representation

Centróides Iniciais dos Agrupamentos / Initial Cluster Centers
Agrupamento / Cluster
1
2

Densidade populacional (hab./km )
2

Densidade de alojamentos (aloj./km )

2

3
2

7.292

3.749

6

Population density (No./km )

3.387

1.651

5

Living quarters density (No./km )

565

350

5

Building density (No./km )

49

51

0

% area of land for urban uses

59

37

3

Road density (km/km )

2

Densidade de edifícios (ed./km )
% superfície de uso de solo urbano
2

Densidade rodoviária (km/km )

2
2

2

Centróides Finais dos Agrupamentos / Final Cluster Centers
Agrupamento / Cluster
1
2

Densidade populacional (hab./km )
2

Densidade de alojamentos (aloj./km )

2

3
2

6.077

1.916

124

Population density (No./km )

3.017

827

58

Living quarters density (No./km )

713

313

43

Building density (No./km )

54

39

8

% area of land for urban uses

46

28

7

Road density (km/km )

2

Densidade de edifícios (ed./km )
% superfície de uso de solo urbano
2

Densidade rodoviária (km/km )

Histórico de Iterações / Iteration History

2
2

2

(a)

Alteração nos Centróides
Iteração

Iteration

Change in Cluster Centers
1
2
3

1

1.279

1.171

190

1

2

0

521

31

2

3

0

272

19

3

4

0

56

4

4

5

0

0

0

5

a. Convergência atingida sem ou com pequenas alterações nos
centróides dos agrupamentos. A máxima alteração (em módulo) nas
coordenadas dos centróides é 0,000. A iteração actual é a 5. A
distância mínima entre os centróides iniciais é de 3951,9.

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster
centers. The maximum absolute coordinate change for any center
is 0,000. The current iteration is 5. The minimum distance
between initial centers is 3951,894.

Figura 6.17b – Representação dos municípios aglutinados em três clusters, segundo a distância ao centro do agrupamento: Processo iterativo
Figure 6.17b – Representation of municipalities joined in three clusters, according to the distance to cluster centre: Iterations process
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ANOVA
Agrupamento /Cluster
Média Quadrática
Mean Square
2

Densidade populacional (hab./km )
2

Densidade de alojamentos (aloj./km )
2

Densidade de edifícios (ed./km )
% superfície de uso de solo urbano
2

Densidade rodoviária (km/km )

df

Erro / Error
Média Quadrática
Mean Square

df

F

Sig.
2

91.619.385

2

61.398

275

1.492 2,25E-148

21.197.064

2

14.555

275

1.456 4,79E-147 Living quarters density (No./km 2 )

1.394.406

2

2.885

275

483 9,53E-91

Building density (No./km )

11.099

2

63

275

177 4,50E-50

% area of land for urban uses

5.956

2

48

275

125 2,67E-39

Road density (km/km )

Population density (No./km )
2

2

Figura 6.17c – Representação dos municípios aglutinados em três clusters, segundo a distância ao centro do agrupamento: Análise de Variância
Figure 6.17c – Representation of municipalities joined in three clusters, according to the distance to cluster centre: Analysis of Variance

Dos resultados indicados na Figura 6.17c pode-se
concluir que, das variáveis em presença, as
variáveis
discriminantes
são
a
densidade
populacional e a densidade de alojamentos (quase
em igualdade de circunstâncias) dado que
73

apresentam os valores de F

mais elevados.

From the results shown in Figure 6.17c, it can be
concluded that from all the variables in use, the
ones considered discriminatory are the population
density and the living quarters density (almost in
equal circumstances) as both present the highest
74

values of F .

Estas constatações permitem concluir que o
critério de selecção de indicadores foi adequado ao
propósito desta análise.

These findings indicate that the criterion for the
selection of indicators was appropriate for the
purpose of this analysis.

6.3. Externalidades do Ruído Rodoviário
em Portugal

6.3 Road Noise Externalities in Portugal

6.3.1. Preâmbulo

6.3.1 Preamble

No capítulo IV foram amplamente discutidos os
conceitos envolvidos na quantificação das
externalidades associadas ao ruído rodoviário.

In chapter IV the concepts involved in the
quantification of externalities associated with road
traffic noise were widely discussed.

Tendo em atenção os dados disponíveis e a sua
qualidade, considerou-se que a metodologia
definida no projecto europeu HEATCO (Bickel,
Friedrich, et al. 2006b) era a mais adequada ao
propósito desta dissertação.

Taking into consideration the available data and its
quality, it was believed that the methodology
defined in the European project HEATCO (Bickel,
Friedrich, et al. 2006b) was the most appropriate
for the purpose of this dissertation.

Nesse contexto, foi necessário obter informações
sobre a exposição da população ao ruído ambiente
consoante o Nível Sonoro Contínuo Equivalente
ponderado A, LAeq.

In that context, some information was needed on
the population exposure to environmental noise
according to the Equivalent Continuous A-weighted
Sound Pressure Level, LAeq.

Para os municípios objecto do caso de estudo, a
informação surgiu naturalmente do processo de
cálculo mais rigoroso efectuado ao nível dos Mapas
de Ruído desses concelhos. No entanto, para a

For the case study municipalities, that information
arose naturally from the more accurate calculation
processes carried out for the development of
Municipal Noise Maps. However, for the majority of

73

F – indicador que permite identificar as variáveis discriminantes, dado pela relação entre o quadrado médio do agrupamento (QMA) e o
quadrado médio do erro (QME).
74

F – Indicator which allows identification of the discriminator variables, according to the relation between the cluster mean square (CMS)
and the error mean square (EMS).
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the Portuguese municipalities this information was
not available.

Figura 6.18 – Mapa dos 139 concelhos com informação sobre exposição sonora, segundo LAeq, diurno > 65 dB e LAeq, nocturno > 55 dB (I.A., et al. 2006)
Figure 6.18 – Map of the 139 municipalities with data on noise exposure, by LAeq, day > 65 dB e LAeq, night > 55 dB (I.A., et al. 2006)

Os únicos dados passíveis de utilização só se
reportavam a 139 concelhos, estavam organizados
segundo classes de exposição ao ruído ambiente de
5 dB(A) e incluíam a percentagem de população
exposta para cada classe (I.A., et al. 2006).

The only data suitable for use covers no more than
139 municipalities and was organized according to
environmental noise exposure classes of 5 dB(A),
including the percentage of the population exposed
in each class (I.A., et al. 2006).

A população desses 139 concelhos, representados
na Figura 6.18, foi repartida, percentualmente,
pelas seguintes classes de exposição sonora, em
decibel e em percentagem:

The population of these 139 municipalities, shown
in Figure 6.18, was allocated to the following
classes of noise exposure, in decibels and by
percentage:

Classes de
exposição sonora

LAeq < 35

35 ≤ LAeq < 40

40 ≤ LAeq < 45

45 ≤ LAeq < 50

50 ≤ LAeq < 55

55 ≤ LAeq < 60

60 ≤ LAeq < 65

65 ≤ LAeq < 70

70 ≤ LAeq < 75

LAeq ≥75

Noise exposure
classes

6.3.2. Estimativa da população exposta ao
ruído

6.3.2 Prediction of population exposed to
noise

A tarefa seguinte consistiu na extrapolação destes
dados de exposição sonora para a totalidade dos
municípios portugueses.

The subsequent task was the extrapolation of these
noise exposure data for all the Portuguese
municipalities.
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Recorreu-se, novamente, a técnicas estatísticas,
em particular, à Regressão Linear Multivariada.

Once again, statistical techniques were used, in
particular, the Multivariate Linear Regression.

Esta técnica de previsão permite estabelecer
relações entre variáveis e prever o valor de uma
variável “dependente” a partir de um conjunto de
variáveis “independentes”.

This predictive technique allows the establishment
of a relationship between variables. It predicts the
value of a “dependant” variable based on a set of
“independent” variables.

No presente caso, a variável dependente é a
percentagem (P) de população exposta a um dado
nível de ruído (por classe de exposição) e as variáveis
independentes são as que resultaram do tratamento
de dados anteriormente descrito, a saber:

For the present case, the dependent variable is the
percentage (P) of population exposed to a certain
level of noise (per class of noise exposure) and the
independent variables are the ones resulting from
the previously described data analysis, which are:

− Densidade Rodoviária (km/km2) e Comprimento da
Rede Rodoviária Principal (km);

− Road density (km/km2) and Length of principal road
network (km);

− Densidade populacional (hab/km2) por Local de
residência;

− Population
residence;

− Densidade de alojamentos (alojamentos/km2) por
Localização geográfica;

− Living quarters density (No./km²) by Geographic
localization;

− Densidade
de
edifícios
Localização geográfica;

− Building
density
localization;

(edifícios/km2)

por

density

(No./km²)

(No./km²)

by

by

Place

of

Geographic

− Percentagem de superfície de uso de solo urbano
identificado nos PMOT por município.

− Percentage of area of land for urban uses identified in the
PMOT by Geographic localization.

A aferição da qualidade do modelo de previsão
recorreu ao coeficiente de determinação (R2) que
mede a influência das variáveis independentes
sobre a variável dependente.

The measurement of the quality of the forecasting
model used the coefficient of determination (R2)
which measures the influence of independent
variables on the dependent variable.

J[=
J]GV U]^ [_VU;VU]^ =?^1U_V1^
=?^1U_VD J_G ]` Ja_V;?^
=
=
J[\
J]GV U]^ [_VU;VU]^ \]:V1^
\]:VD J_G ]` Ja_V;?^

= =

O coeficiente de determinação varia entre 0 e 1,
considerando-se que, para as ciências sociais, um
valor de R2 > 0,50 corresponde a um modelo de
previsão cuja qualidade do ajuste é aceitável.

The coefficient of determination varies between 0
and 1. For social sciences, it is considered that a
value of R2 > 0.50 corresponds to a prediction
model with an acceptable quality of adjustment.

Uma primeira avaliação dos dados, considerando os
139 municípios, resultou nas expressões e coeficientes
de determinação (R2) que a seguir se apresentam:

Considering all the 139 municipalities, an initial
evaluation of the data resulted in the following
expressions and coefficients of determination(R2):

LAeq ≤ 45 dB   R2 = 0.35

P

≤ 45

45 < LAeq ≤ 50 dB   R2 = 0.13

P

45_50

50 < LAeq ≤ 55 dB   R2 = 0.27
2

55 < LAeq ≤ 60 dB   R = 0.15
2

60 < LAeq ≤ 65 dB   R = 0.17
LAeq > 65 dB   R2 = 0.34
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= 69.467 – 1.173 DR + 0.024 DP – 0.018 DA – 0.154 DE + 0.015 PSU
= 13.431 + 0.119 DR – 0.012 DP + 0.018 DA + 0.042 DE + 0.142 PSU

P

50_55

= 5.809 + 0.617 DR – 0.016 DP + 0.017 DA + 0.068 DE – 0.092 PSU

P

55_60

= 6.249 + 0.149 DR + 0.003 DP – 0.012 DA + 0.036 DE – 0.115 PSU

P

60_65

= 3.425 + 0.129 DR + 0.001 DP – 0.003 DA + 0.008 DE – 0.013 PSU

P

> 65

= 1.619 + 0.158 DR + 0.001 DP – 0.001 DA – 0.001 DE + 0.063 PSU

O Custo do Ruído no planeamento das infra-estruturas
de transporte rodoviário

sendo:

Noise Cost Evaluation on Road Planning

where:

P - Percentagem

P - Percentage

DR – Densidade rodoviária

DR – Road density

DP – Densidade populacional

DP – Population density

DA – Densidade de Alojamentos

DA – Living quarters density

DE – Densidade de edifícios

DE – Building density

PSU – Percentagem de solo urbano

PSU – percentage of urban land

Esta avaliação, em sede da regressão linear
multivariada, além de não apresentar valores
favoráveis do coeficiente de determinação (R2),
detectou a presença de outliers, ou seja, concelhos
para os quais a qualidade do ajuste era insignificante
dado que o seu afastamento dos valores médios era
superior a três e/ou dois desvios-padrão.

This assessment of multivariate linear regression,
did not reveal good values of the coefficient of
determination (R2), but also identified the presence
of outliers, indicating municipalities for which the
quality of the adjustment was not significant as the
deviation from the average values was more than
three and/or two standard deviations.

Tendo em atenção as condicionantes indicadas,
optou-se por eliminar os concelhos que constituíam
outliers, não só por se afastarem dos valores
médios mas conjugando esta condição com a
frequência com que esses concelhos manifestavam
esse comportamento para o conjunto das classes
de ruído cuja estimativa se pretende.

Bearing in mind the previous constraints, the decision
was taken to eliminate those municipalities which
were considered outliers, regarding not only the
deviation from the average values but also the
frequency
with
which
these
municipalities
demonstrated this uncharacteristic behaviour for all
of the noise exposure classes under consideration.

Assim, por ordem de avaliação, foram excluídos os
seguintes municípios:

Thus, in order of evaluation,
municipalities were excluded:

the

following

15.Vila Velha de Ródão; Loures; Ovar; Miranda do Corvo

1. Vila Nova de Ródão; Loures; Ovar; Miranda do Corvo

16.Ansião; Santo Tirso

2. Ansião; Santo Tirso

17.Ílhavo; Montijo

3. Ílhavo; Montijo

18.Faro; Lagoa; Loulé; Sernancelhe; Vila Nova da

4. Faro; Lagoa; Loulé; Sernancelhe; Vila Nova da
Barquinha

Barquinha

5. Benavente; Cartaxo

19.Benavente; Cartaxo
20.Alpiarça; Azambuja; Coimbra; Vila Real; Vila Pouca
de Aguiar

21.Mangualde; Mealhada; Alcochete; Póvoa de Varzim
22.Alijó; Golegã, Ribeira de Pena; Vila Franca de Xira
23.Castelo de Vide; Valpaços

Com a exclusão destes 30 municípios, o modelo de
previsão foi recalculado com os 109 concelhos
remanescentes. Como resultado obtiveram-se as
expressões e coeficientes de determinação (R2)
seguintes:
LAeq ≤ 45 dB   R2 = 0.56
45 < LAeq ≤ 50 dB   R2 = 0.46
50 < LAeq ≤ 55 dB   R2 = 0.55

P
P

≤ 45

45_50

P

6. Alpiarça; Azambuja; Coimbra; Vila Real; Vila Pouca
de Aguiar
7. Mangualde; Mealhada; Alcochete; Póvoa de Varzim
8. Alijó; Golegã, Ribeira de Pena; Vila Franca de Xira
9. Castelo de Vide; Valpaços

With the elimination of these 30 municipalities,
the forecast model was recalculated using the
remaining 109 cities. This resulted in the
expressions and coefficients of determination
(R2):

= 74.395 – 0.871 DR – 0.003 DP + 0.028 DA – 0.072 DE – 0.416 PSU
= 10.280 + 0.244 DR – 0.017 DP + 0.027 DA + 0.028 DE + 0.300 PSU

50_55

= 5.800 + 0.304 DR – 0.004 DP – 0.003 DA + 0.052 DE + 0.003 PSU
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55 < LAeq ≤ 60 dB   R2 = 0.41
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P

55_60

= 5.021 + 0.098 DR + 0.009 DP – 0.022 DA + 0.018 DE – 0.032 PSU

60 < LAeq ≤ 65 dB   R = 0.31

P

60_65

= 3.203 + 0.100 DR + 0.007 DP – 0.014 DA – 0.008 DE + 0.019 PSU

LAeq > 65 dB   R2 = 0.62

P

2

> 65

= 1.300 + 0.125 DR + 0.008 DP – 0.015 DA – 0.018 DE + 0.126 PSU

Este modelo apesar de já garantir uma boa
aproximação para a maior parte dos concelhos e das
classes de exposição sonora, devolveu um número
reduzido de resultados com algumas incongruências
que, em casos particulares, fizeram repensar os
dados utilizados na sua obtenção (ver Anexo 2).

Despite
the
guarantee
of
an
acceptable
approximation for the majority of the municipalities
and classes of noise exposure, this model showed a
reduced number of results with some inconsistencies
which, in particular situations, required a second look
at the data used in their conception (see Annex 2).

Essas incoerências dizem respeito não só aos dois
maiores municípios portugueses, para os quais o
modelo de previsão estimava percentagens de
população exposta a LAeq > 65 dB (P>65) com valor
negativo, mas também para outras cidades onde a
variação da percentagem de população exposta
entre classes de exposição não evidenciava um
desenvolvimento harmonioso.

These discrepancies relate not only to the two
largest Portuguese municipalities, for which the
prediction model estimated a negative percentage
of the population exposed to LAeq > 65 dB (P>65),
but also to some other municipalities where the
variation in the percentage of the exposed
population between classes of noise exposure did
not demonstrate a harmonious evolution.

Assim, para tentar minorar ou resolver o problema
dos valores negativos, foram incluídos os dados de
população exposta determinados para o município
do Porto.

Thus, in trying to minimize or solve the problem of
negative
percentages,
the
noise
exposed
population data calculated for the municipality of
Porto was included.

A necessidade de se acrescer tal informação
(população exposta por classe de ruído no Porto)
prende-se com o facto de, tanto o Porto como
Lisboa, apresentarem percentagens de exposição
sonora significativamente diferentes dos outros
municípios, pelo que a sua estimativa a partir dos
resultados existentes e das variáveis seleccionadas
conduziu a resultados considerados desadequados
(a percentagem de população exposta ao ruído,
nalgumas classes de ruído, exibia valor negativo).

The need to append such records (exposed
population by noise class in Porto) derives from the
fact that both Porto and Lisbon demonstrate noise
exposure percentages significantly different from
other municipalities and, in addition, the estimate
produced from the existing information and the
selected
variables
returned
some
results
considered to be inadequate (for some classes of
noise exposure the percentage of the population
exposed to noise, revealed negative values).

Esses dados relativos ao Porto foram determinados,
à semelhança do efectuado para os restantes
concelhos, com auxílio do mapa de ruído do
município e dos dados de população, ao nível da
subsecção estatística. Para tal, recorreu-se à
utilização de sistemas de informação geográfica,
materializado no programa ArcMap (versão 9.2,
ESRI® ArcMapTM 9.2, ESRI Inc.).

Those figures concerning Porto were determined,
in a similar way to what was carried out for all
other municipalities, with the municipality noise
map and population data at the level of the
statistic subsection. For that purpose geographic
information systems were used, in the present
case, the software ArcMap (version 9.2, ESRI®
ArcMapTM 9.2, ESRI Inc.).

Repetiu-se o procedimento descrito anteriormente
para os 140 concelhos (139 anteriores mais o
Porto) tendo-se obtidos os resultados do
coeficiente de determinação e as expressões que a
seguir se apresentam:

The procedure previously described was repeated
for the 140 municipalities (the previous 139 plus
Porto) and the results of the coefficient of
determination and the expressions were obtained
and are listed below:
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LAeq ≤ 45 dB   R2 = 0.60
2

P

≤ 45

Noise Cost Evaluation on Road Planning

= 67.963 – 1.165 DR – 0.011 DP + 0.051 DA – 0.092 DE – 0.109 PSU

45 < LAeq ≤ 50 dB   R = 0.15

P

45_50

= 12.701 + 0.439 DR + 0.002 DP – 0.011 DA – 0.004 DE + 0.224 PSU

50 < LAeq ≤ 55 dB   R2 = 0.19

P

50_55

= 9.456 + 0.302 DR + 0.010 DP – 0.032 DA + 0.045 DE - 0.105 PSU

55 < LAeq ≤ 60 dB   R2 = 0.31

P

55_60

= 5.120 + 0.171 DR + 0.002 DP – 0.011 DA + 0.033 DE – 0.057 PSU

60 < LAeq ≤ 65 dB   R2 = 0.23

P

60_65

= 3.244 + 0.115 DR – 0.001 DP + 0.000 DA + 0.012 DE - 0.010 PSU

65 < LAeq ≤ 70 dB   R2 = 0.43

P

65_70

= 1.260 + 0.095 DR – 0.003 DP + 0.006 DA + 0.005 DE + 0.021 PSU

70 < LAeq ≤ 75 dB   R = 0.41

P

70_75

LAeq > 75 dB   R2 = 0.36

P

> 75

2

= 0.167 + 0.047 DR – 0.001 DP + 0.002 DA - 0.002 DE + 0.037 PSU

= - 0.046 + 0.020 DR + 0.000 DP - 0.001 DA + 0.005 DE - 0.017 PSU

Novamente se detectaram um número reduzido de
resultados com algumas inconsistências que
motivaram
nova
avaliação
de
municípios
correspondentes a outliers.

Again, a small number of results with some
inconsistencies were found which motivated the
reassessment of municipalities corresponding to
outliers.

Figura 6.19 – Mapa dos municípios removidos do modelo de previsão (esquerda) e sobreposição com a rede rodoviária (direita)
Figure 6.19 – Map of the removed municipalities for the prediction model (left) and overlaying the road network (right)

O procedimento descrito anteriormente foi
aplicado aos 140 concelhos (139 anteriores mais o
Porto) tendo sido seleccionados e excluídos 29

The procedure previously described for the 140
municipalities (the previous 139 plus Porto) was
repeated and this time 29 outlier municipalities
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concelhos “outliers” que a seguir se discriminam:

Noise Cost Evaluation on Road Planning

were selected for elimination as follows:

1. Vila Velha de Ródão; Loures; Ovar; Miranda do
Corvo; Santo Tirso

1. Vila Nova de Ródão; Loures; Ovar; Miranda do
Corvo; Santo Tirso

2. Ansião; Ílhavo; Montijo; Sernancelhe; Vila Franca de
Xira; Vila Nova da Barquinha

2. Ansião; Ílhavo; Montijo; Sernancelhe; Vila Franca de
Xira; Vila Nova da Barquinha

3. Lagoa; Loulé;

3. Lagoa; Loulé;

4. Faro; Azambuja; Benavente; Cartaxo; Alpiarça

4. Faro; Azambuja; Benavente; Cartaxo; Alpiarça

5. Cascais; Mealhada

5. Cascais; Mealhada

6. Golegã; Mangualde; Seixal; Coimbra

6. Golegã; Mangualde; Seixal; Coimbra

7. Vila Real

7. Vila Real

8. Penafiel; Alcochete

8. Penafiel; Alcochete

9. Alijó; Castelo de Vide

9. Alijó; Castelo de Vide

Os municípios excluídos do modelo prospectivo
foram ainda analisados quando à possibilidade de
possuírem características particulares. Assim,
foram representados graficamente (Figura 6.19) e
visualmente é evidente o facto de se localizarem
próximo da intersecção de vias rodoviárias ou
terem uma significativa proximidade a vias
“importantes” como auto-estradas.

The municipalities excluded from the forecasting
model were also analyzed regarding any special
characteristics they may have. They have been
graphically represented (Figure 6.19) and
visually it is obvious that they are located,
mostly, near road junctions or have a particular
proximity to “important” roads, such as
highways.

Estas características específicas, que estão
subjacentes à classificação como outliers, levou à
sua exclusão, uma vez que não eram
representativas da maior parte dos municípios
portugueses para os quais não existia informação.

These singular characteristics, which were related
to the classification as outliers, led to their
exclusion, as they did not represent the majority of
the Portuguese municipalities for whom data was
missing.

Neste contexto, foram obtidas as seguintes
expressões para estimativa dos resultados em falta:

Therefore, the following expressions were derived
to estimate those missing results:

LAeq ≤ 45 dB   R2 = 0.57

P

≤ 45

= 73.177 – 0.667 DR – 0.009 DP + 0.037 DA – 0.058 DE – 0.565 PSU

45 < LAeq ≤ 50 dB   R2 = 0.36

P

45_50

= 11.485 + 0.176 DR + 0.005 DP – 0.016 DA – 0.012 DE + 0.418 PSU

50 < LAeq ≤ 55 dB   R2 = 0.45

P

50_55

= 7.217 + 0.220 DR + 0.008 DP – 0.026 DA + 0.032 DE + 0.061 PSU

P

55_60

= 4.488 + 0.094 DR + 0.002 DP – 0.008 DA + 0.030 DE – 0.034 PSU

2

55 < LAeq ≤ 60 dB   R = 0.62
2

60 < LAeq ≤ 65 dB   R = 0.44

P

60_65

LAeq > 65 dB   R2 = 0.70

P

> 65

= 2.763 + 0.080 DR – 0.003 DP + 0.004 DA + 0.007 DE + 0.014 PSU

= 0.871 + 0.098 DR – 0.004 DP + 0.008 DA + 0.001 DE + 0.106 PSU

As expressões indicadas foram obtidas pelo modelo
de previsão indicado no Quadro 6.16, determinado
com auxílio dos 111 concelhos que se consideraram
mais relevantes para este efeito.
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The equations listed above were obtained by the
model prediction shown in Table 6.16, derived
from the 111 municipalities considered to be the
most relevant for this purpose.
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Quadro 6.16 – Modelo de previsão eleito para estimar percentagem de população exposta ao ruído, segundo classe de exposição
Table 6.16– Prediction model selected to estimate percentage of population exposed to noise, by classes of noise exposure

Coeficientes / Coefficients
Modelo
P ≤ 45

N. Padronizados Padronizados
Unstandardized Standardized
Coef.
Coef.
B

75

EP/SE

76

(Constante)

73.177

1.926

DR- Densidade Rodoviária

-0.667

0.212

DP- Densidade Populacional

-0.009
0.037

DE- Densidade de Edifícios
PSU- % uso de Solo Urbano

DA- Densidade de Alojamentos

Colinearidade
Collinearity
77

B

t

78

Sig.

79

Tol.

80

VIF

Model
P ≤ 45

37.99

0.00

-0.374

-3.14

0.00

0.29

3.43

0.012

-0.494

-0.75

0.45

0.01

103.88

Population density

0.027

0.973

1.38

0.17

0.01

119.26

Living quarters density

-0.058

0.032

-0.443

-1.80

0.07

0.07

14.58

Buildings density

-0.565

0.274

-0.382

-2.06

0.04

0.12

8.33

% land for urban uses

(Constant)
Road density

m

B

P_45-50
(Constante)
DR- Densidade Rodoviária
DP- Densidade Populacional

EP/SE

11.485

0.866

0.176

0.095

t

B
0.260

Sig.

Tol.

VIF

13.27

0.00

1.84

0.07

0.29

3.43

P_45-50
(Constant)
Road density

0.005

0.005

0.780

1.00

0.32

0.01

103.88

Population density

DA- Densidade de Alojamentos

-0.016

0.012

-1.078

-1.29

0.20

0.01

119.26

Living quarters density

DE-Densidade de Edifícios

-0.012

0.015

-0.248

-0.85

0.40

0.07

14.58

Buildings density

PSU-% uso de Solo Urbano

0.418

0.123

0.746

3.39

0.00

0.12

8.33

% land for urban uses

m

B

P_50-55

EP/SE

(Constante)

7.217

0.702

DR- Densidade Rodoviária

0.220

0.077

DP- Densidade Populacional

t

B
0.380

Sig.

Tol.

VIF

10.28

0.00

2.84

0.01

0.29

3.43

P_50-55
(Constant)
Road density

0.008

0.004

1.407

1.91

0.06

0.01

103.88

Population density

-0.026

0.010

-2.099

-2.66

0.01

0.01

119.26

Living quarters density

DE- Densidade de Edifícios

0.032

0.012

0.755

2.73

0.01

0.07

14.58

Buildings density

PSU- % uso de Solo Urbano

0.061

0.100

0.128

0.61

0.54

0.12

8.33

% land for urban uses

DA- Densidade de Alojamentos

m

B

P_55-60

EP/SE

(Constante)

4.488

0.336

DR- Densidade Rodoviária

0.094

0.037

DP- Densidade Populacional

t

B
0.284

Sig.

Tol.

VIF

13.35

0.00

2.54

0.01

0.29

3.43

P_55-60
(Constant)
Road density

0.002

0.002

0.457

0.74

0.46

0.01

103.88

Population density

-0.008

0.005

-1.109

-1.68

0.10

0.01

119.26

Living quarters density

DE- Densidade de Edifícios

0.030

0.006

1.226

5.31

0.00

0.07

14.58

Buildings density

PSU- % uso de Solo Urbano

-0,034

0,048

-0.123

-0.70

0.48

0.12

8.33

% land for urban uses

DA- Densidade de Alojamentos

M

B

t

Sig.

B

EP/SE

(Constante)

2.763

0.258

DR- Densidade Rodoviária

0.080

0.028

0.380

2.808

0.006

0.29

3.43

DP- Densidade Populacional

-0.003

0.002

-1.190

-1.596 0.114

0.01

103.88

Population density

DA- Densidade de Alojamentos

0.004

0.004

0.921

1.152

0.252

0.01

119.26

Living quarters density

DE- Densidade de Edifícios

0.007

0.004

0.482

1.726

0.087

0.07

14.58

Buildings density

PSU- % uso de Solo Urbano

0.014

0.037

0.081

0.384

0.702

0.12

8.33

% land for urban uses

P_60-65

Tol.

VIF

10.709 0.000

P_60-65
(Constant)
Road density

m

75
76
77
78
79
80

B – Coeficientes da recta de regressão/coefficients of the regression line
EP/SE – Erro Padrão / Standard Error
t – Resultado do Teste t-student /t-student test value
Sig. – Nível de significância (p-value) / Significance level (p-value)
Tol. – Tolerância / Tolerance
VIF – Factor de Inflação da Variância / Variance Inflation Factor
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B

P > 65

EP/SE

0.871

0.260

DR- Densidade Rodoviária

0.098

0.029

DP- Densidade Populacional

t

B

(Constante)

Noise Cost Evaluation on Road Planning

Sig.

Tol.

VIF

3.347 0.001
0.339

P > 65
(Constant)

3.407 0.001

0.29

3.43

-1.237 -2.259 0.026

Road density

-0.004

0.002

0.01

103.88

Population density

DA- Densidade de Alojamentos

0.008

0.004

1.308

2.229 0.028

0.01

119.26

Living quarters density

DE- Densidade de Edifícios

0.001

0.004

0.049

0.238 0.813

0.07

14.58

Buildings density

PSU- % uso de Solo Urbano

0.106

0.037

0.441

2.847 0.005

0.12

8.33

% land for urban uses

Nível de significância (p-value) ≥ 0,05

Significance Level (p-value) ≥ 0.05

Considerou-se que seria importante analisar com
maior detalhe a classe superior de exposição (LAeq
> 65 dB), uma vez que está associada às classes de
valorização máxima das externalidades do ruído.
Assim, subdividiu-se esta classe em três novas
classes, para as quais se dispunha dos dados
referentes aos 140 (139 + Porto) concelhos:

It was considered important to study the highest
noise exposure class (LAeq > 65 dB), in more detail,
as it is related with uppermost classes of the noise
externalities monetization. As such, this class was
subdivided into three other classes, for which
disaggregated data relating to the 140 (139 +
Porto) municipalities were also available:

− 65 < LAeq ≤ 70 dB

− 65 < LAeq ≤ 70 dB

− 70 < LAeq ≤ 75 dB

− 70 < LAeq ≤ 75 dB

− LAeq > 75 dB

− LAeq > 75 dB

65 < LAeq ≤ 70 dB   R2 = 0.60

P

65_70

70 < LAeq ≤ 75 dB   R2 = 0.58

P

70_75

P

> 75

2

LAeq > 75 dB   R = 0.54

= 1,048 + 0,055 DR - 0,004 DP + 0,009 DA + 0,002 DE + 0,054 PSU
= 0,065 + 0,023 DR - 0,001 DP + 0,002 DA - 0,002 DE + 0,048 PSU

= - 0,061 + 0,011 DR + 0,001 DP - 0,002 DA + 0,004 DE - 0,012 PSU

Em relação à qualidade do ajuste conseguido nestas
três classes de exposição sonora, salienta-se a
qualidade do modelo, manifestada por elevados
valores do coeficiente de determinação (R2),
conforme se pode visualizar nas expressões
seguintes,
obtidas
do
modelo
prospectivo
apresentado no Quadro 6.17 para os 111 concelhos
que lhe deram origem.

With reference to the quality of adjustment
achieved in these three classes of noise exposure,
it is important to emphasise the goodness of fit of
the model with high determination coefficient (R2)
values, as can be seen in the following expressions>
These were calculated from the prospective model
indicated in Table 6.17 for the 111 municipalities
involved in its construction.

Aplicando o modelo anteriormente descrito aos
municípios para os quais não existem valores de
exposição
disponíveis,
obtiveram-se
as
percentagens de população exposta, para cada
classe de exposição sonora considerada.

Applying the model described previously to the
municipalities for which there are no noise
exposure data available, an estimate of the
percentages of population in each class of noise
exposure was achieved.
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Quadro 6.17 – Modelo de previsão eleito para estimar percentagem de população exposta ao ruído, segundo classe de exposição (>65 dB)
Table 6.17 – Prediction model selected to estimate percentage of population exposed to noise, by class of noise exposition (>65 dB)

Coeficientes / Coefficients
N. Padronizados Padronizados
Modelo
P_65-70

Unstandardized Standardized
Coef.
Beta

Colinearidade
t

Sig.

Coef.

EP/SE

Collinearity
Statistics

B

Tol.

VIF

(Constante)

1,048

0,191

5,490 0,000

DR- Densidade Rodoviária

0,055

0,021

0,298 2,622 0,010

0,29

3,43

DP- Densidade Populacional

Model
P_65-70
(Constant)
Road density

-0,004

0,001

-2,215 -3,535 0,001

0,01

103,88

Population density

DA- Densidade de Alojamentos

0,009

0,003

2,228 3,319 0,001

0,01

119,26

Living quarters density

DE- Densidade de Edifícios

0,002

0,003

0,146 0,624 0,534

0,07

14,58

Buildings density

PSU- % uso de Solo Urbano

0,054

0,027

0,350 1,972 0,051

0,12

8,33

% land for urban uses

B

EP/SE

(Constante)

0,065

0,109

DR- Densidade Rodoviária

0,023

0,012

DP- Densidade Populacional

P_70-75

B

t

Sig.

0,593

0,554

Tol.

VIF

0,228

1,943

0,055

0,29

3,43

P_70-75
(Constant)
Road density

-0,001

0,001

-0,794

-1,229 0,222

0,01

103,88

Population density

DA- Densidade de Alojamentos 0,002

0,002

1,128

1,629

0,106

0,01

119,26

Living quarters density

DE- Densidade de Edifícios

-0,002

0,002

-0,313

-1,291 0,200

0,07

14,58

Buildings density

PSU- % uso de Solo Urbano

0,048

0,016

0,571

3,119

0,002

0,12

8,33

% land for urban uses

B

EP/SE

B

t

Sig.

P > 75
(Constante)

-0,061

0,056

DR- Densidade Rodoviária

0,011

0,006

DP- Densidade Populacional

0,001

0,000

DA- Densidade de Alojamentos -0,002

0,001

DE- Densidade de Edifícios

0,004

0,001

PSU- % uso de Solo Urbano

-0,012

0,008

Tol.

VIF

-1,087 0,279

P > 75
(Constant)

0,226

1,833 0,070

0,29

3,43

1,066

1,572 0,119

0,01

103,88

Population density

-1,439 -1,979 0,050

0,01

119,26

Living quarters density

4,523 0,000

0,07

14,58

Buildings density

-0,294 -1,531 0,129

0,12

8,33

% land for urban uses

1,150

Road density

Todos os valores alcançados estão dentro dos
intervalos de variação esperados. A única
excepção referia-se ao concelho de Lisboa, para o
qual se obtiveram percentagens de população
exposta, por classe de ruído, que se consideram
desajustados da realidade. No Quadro 6.18 são
apresentados os valores estimados para Lisboa e
Porto e ainda os resultados reais para o Porto.

All achieved percentages are within the expected
ranges (see Annex 3). The only exception referred
to the municipality of Lisbon, for which the
projected percentages of exposed population, by
class of noise exposure, were considered to be
unrealistic. In Table 6.18 the estimated results for
Lisbon and Porto are shown, together with and the
real values for Porto.

Uma vez que não foi possível obter dados fidedignos de
exposição sonora de Lisboa, afigurou-se viável a
utilização das percentagens de população exposta ao
ruído obtidas para o Porto, dada a similaridade do tipo
de ocupação e de vias existentes nas duas cidades. Os
resultados, por município, são apresentados no Anexo
3 – População Exposta ao Ruído.

Since it was impossible to obtain reliable data for
noise exposure in Lisbon, it appeared reasonable to
make use of the percentages of population exposed to
noise obtained to Porto, given the similarity of urban
occupation and transportation infrastructures in the
two cities. The results, by municipality, are presented
in Annex3 – Population exposed to noise.

Em particular para a classe de exposição sonora
máxima, LAeq > 65 dB, na Figura 6.20 revelam-se os
resultados obtidos para todos os concelhos.

In particular to the maximum noise exposure class,
LAeq > 65 dB, Figure 6.20 shows the results obtained
for all municipalities.
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Quadro 6.18 – Resultados do modelo de previsão para Lisboa e Porto, percentagem por classe de exposição

45 ≤ LAeq < 50

50 ≤ LAeq < 55

55 ≤ LAeq < 60

60 ≤ LAeq < 65

65 ≤ LAeq < 70

70 ≤ LAeq < 75

65

7

-4

6

10

12

5

84

4

-10

3

6

10

7

13

21

24

14

22

Porto ( valores reais)

7

13

21

24

14

22

Estimativa (111 Conc.)

6.8

13.2

21.1

24.5

15.0

Estimativa (140 Conc.)

-1

18

25

25

15

Municípios

LAeq ≥ 75

LAeq < 45

Table 6.18 – Results from the prediction model for Lisbon and Porto, percentage by class of noise exposure

Municipalities

Lisboa
Estimativa (111 Conc.)
Estimativa (140 Conc.)
Estimativa (≈ Porto)

Lisbon
0

Estimate (111 Mun.)

5

0

Estimate (140 Mun.)

14

5

Estimate (≈ Porto)

14

5

Porto (real values)

13.6

4.8

2.7

Estimate (111 Mun.)

19

13

5

Estimate (140 Mun.)

Observando os mapas da Figura 6.20, podem-se
efectuar algumas constatações, apresentadas de
acordo com a sequência de raciocínio. Em relação à
distribuição da população no território nacional:

Noting the maps in Figure 6.20, it is possible to
draw some conclusions. These are presented in a
logical sequence as follows. With regard to the
population distribution in the Portuguese territory:

− Existe desequilíbrio populacional, já conhecido, entre

− there is a population imbalance, already known,

o litoral e o interior e entre o Norte e o Sul de
Portugal;

between inland and coastal regions and between the
North and South of Portugal;

− Ocorre a concentração de população em zonas

− there is a concentration of the population in areas

servidas por “bons” eixos rodoviários (rede principal
que inclui vias com perfil de auto-estrada, sejam
auto-estradas, IPs ou ICs);

served by “good” road infrastructures (principal
network which includes roads with highway profile,
whether they are highways, PIs or CIs);

− Ocorre a concentração de população em zonas de

− there is a concentration of the population in areas

entrecruzamento de vias rodoviárias principais.

near to points of main road junctions.

A respeito da distribuição da população afectada
por elevados níveis de ruído constata-se que:

With regard to the distribution of the population
affected by elevated noise levels arise that:

− localizam-se, maioritariamente, no litoral e concelhos

− They are located mostly in coastal areas and in

atravessados pela rede rodoviária principal;

municipalities crossed by the principal road network;

− devido à concentração de população em zonas de

− The distribution is due to the concentration of the

entrecruzamento, é possível identificar alguns
concelhos com localização mais isolada afectados por
níveis de ruído elevados.

population in areas of roads intersection. Some
municipalities located in isolated zones and affected
by high noise levels are clearly identifiable.

Salienta-se ainda que, relativamente às vias com
maior volume de tráfego, ocorre uma sobreposição
quase total das zonas com maior percentagem de
população exposta a níveis de ruído superiores a 65
dB(A) com o percurso dessas vias rodoviárias.

It should also be noted that, with respect to roads
with a higher volume of traffic, there is an almost
perfect overlap between areas with a high
proportion of the population exposed to noise levels
exceeding 65 dB(A) and the path of those roads.

Como exemplos, podem-se enunciar as autoestradas IP1/A1+A3 e IP1/A2, IC1/A28+A29+A17,
IP4/A4, IP5/A25 ou IC4/A22 (Via do Infante).

The
highways
IP1/A1+A3
and
IP1/A2,
IC1/A28+A29+A17, IP4/A4, IP5/A25 or IC4/A22 (Via
do Infante) can be given as examples of such roads.
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Figura 6.20 – Mapa da população exposta a níveis sonoros LAeq > 65 dB (esquerda) e da população em 2007 (direita), por município
Figure 6.20 – Map of population exposed to noise levels LAeq > 65 dB (left) and population in 2007 (right), by municipality

6.3.3. Estimativa do valor das
externalidades do ruído

6.3.3 Estimate of noise externalities
valuation

6.3.3.1. Antecedentes

6.3.3.1 Background

A atribuição de valor económico às externalidades
associadas ao ruído rodoviário passou por um
procedimento prévio de quantificação da
percentagem de população exposta ao ruído por
classes de exposição sonora, em intervalos de 5
dB(A) e para o parâmetro LAeq (de forma a garantir
a homogeneidade dos dados)..

Assigning an economic value to road traffic noise
externalities involved a previous procedure
concerning the quantification of the percentage of
population exposed to noise, by noise exposure
classes in 5 dB(A) intervals and for the acoustic
parameter LAeq (in order to ensure data
consistency).

Esse método foi descrito com detalhe no ponto
anterior 6.3.2

That process was fully described in the previous
section 6.3.2.

O procedimento base do Projecto Europeu
HEATCO, seleccionado para valoração económica
das externalidades do ruído, envolve a
consideração de indicadores de ruído (Lden)
distintos dos de uso corrente em Portugal até 2007
(LAeq), na base dos quais foi efectuada classificação
da exposição da população portuguesa ao ruído

The basic procedure of the European project
HEATCO, selected for economic valuation of noise
externalities, involves the consideration of noise
indicator (Lden) different from the legal noise
indicators for Portugal until 2007 (LAeq), on which
basis was evaluated the noise exposure of the
Portuguese population (Bickel 2006a) (Bickel,
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(Bickel 2006a) (Bickel, Friedrich, et al. 2006b) e foi
previamente explicado no capítulo IV.

Friedrich, et al. 2006b) and had a first explanation
in chapter IV.

No ponto seguinte será descrita a metodologia
aplicada para o cálculo do valor das externalidades
associadas ao ruído rodoviário.

In the following part is described the methodology
applied for the calculation of road traffic noise
externalities.

6.3.3.2. Metodologia

6.3.3.2 Methodology

A metodologia desenvolvida teve como suporte os
dados detalhados existentes para os municípios que
têm vindo a ser utilizados como caso de estudo,
Maia e Santa Maria da Feira.

The methodology developed was supported by
detailed and existing data for the municipalities
that have been selected as case studies, Maia and
Santa Maria da Feira.

Para estes dois concelhos, toda a informação
necessária está disponível, uma vez que foram
objecto de cálculo para a presente investigação.

For these two municipalities, all the required
information is available, since they were the
municipalities under scrutiny for this research.

Para esses municípios, a metodologia do Projecto
HEATCO pode ser aplicada com todo o detalhe uma
vez que se dispunha dos dados de exposição da
população ao ruído rodoviário segundo o indicador
pretendido (Lden), a fonte de ruído e por decibel.

For these municipalities, the HEATCO project
methodology could be applied in detail given the
availability of disaggregated data on population
noise exposure with the preferred indicator (Lden),
by noise source and by decibel.

Refere-se que os dados de exposição sonora, nestes
dois casos, foram obtidos para “exposição real” e
não por sobreposição de cartografia com dados de
população e de mapas de ruído através de
processos de sistemas de informação geográfica.

It should be mentioned that in both cases, noise
exposure data were obtained for “real exposure”
and not by overlapping maps with population data
and noise mapping information through processes
of geographic information systems.

Os cálculos efectuados tiveram como dados de
entrada a distribuição da população por edifícios
habitacionais que, por sua vez, foram repartidos
pelos pisos correspondentes a cada edifício
habitacional e, por fim, calculada a exposição
sonora por receptor e por fonte sonora.

The performed calculations had as input data the
population distribution by residential buildings,
which, in turn, allocated residents to each floor
within every housing building. Finally, the noise
exposure by receiver and by noise source was
calculated.

Com esses cálculos, tanto para a situação anterior
como posterior à colocação de medidas de
minimização, foi possível obter a população
exposta por nível de exposição sonora e por fonte
emissora de ruído.

With these calculations, both for the situation prior
to and after the implementation of minimization
measures, it was possible to determine the
population exposed by noise exposure level and by
noise source.

A tarefa subsequente consistiu na aplicação dos
factores de custo indicados no projecto HEATCO às
classes de exposição sonora adequadas, o que
possibilitou a quantificação dos custos externos do

The subsequent task consisted of the application of
cost factors listed in the HEATCO project to the
appropriate classes of noise exposure, which
enabled the quantification of external noise costs,
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in this case, encompassing the valuation of health83
related problems and the experienced noise
annoyance84 (Bickel, Friedrich, et al. 2006b).

ruído, neste caso, englobando a valoração de
81

problemas de saúde conexos e da incomodidade
sonora sofrida (Bickel, Friedrich, et al. 2006b).

Maia
População
Edifícios habitacionais
Mapa de Ruído
Mapa Exposição Sonora

82

All municipalities
Population
Dwellings
Noise Map
Noise Exposure Map

Análise de Clusters
Regressão linear
multivariada

Cluster Analysis
Multivariate linear
regression

Santa Maria da Feira
População
Edifícios habitacionais
Mapa de Ruído
Mapa Exposição Sonora

Lden
Cálculo da população
exposta
% população exposta

Population
Dwellings
Noise Map
Noise Exposure Map

Lden

Exposed population
calculation
% exposed population

Lden

Estimativa
%população exposta

%Exposed population
estimate

Cálculo da população
exposta
% população exposta

LAeq

Exposed population
calculation
% exposed population

Lden

HEATCO

HEATCO

Determinação das
externalidades

Externalities
valuation

Determinação das
externalidades

Externalities
valuation

População sobreexposta
total
por classes de ruído
em % por classe de
ruído

Overexposed
population
total
by noise classes
in % by noise class

População sobreexposta
total
por classes de ruído
em % por classe de
ruído

Overexposed
population
total
by noise classes
in % by noise class

Factor de conversão

Conversion factor

Factor de conversão

Conversion factor

LAeq  Lden
conversão dos factores
de custo

LAeq  Lden
Cost factors
conversion

conversão dos factores
de custo

€/dB(A)  €/5dB(A)

Cost factors
conversion

€/dB(A)  €/5dB(A)
%população exposta

%Exposed population

Lden ; €/5dB(A)
Cluster 1 and Cluster 2
Factor de conversão

Conversion factor

Maia
Cluster 3
Factor de conversão

Conversion factor

Sta Maria da Feira

Estimativa das Externalidades do Ruído
Noise Externalities Estimate
Figura 6.21 – Esquema metodológico para estimativa das externalidades associadas ao ruído rodoviário
Figure 6.21 - Methodological scheme for estimating road noise externalities

81

Problemas de saúde causados por exposição prolongada a níveis de ruído excessivos e maioritariamente associados a situações de stress
prolongado ou extremo como hipertensão e enfarte do miocárdio.

82

Incomodidade ocasionada pelo desconforto e mal-estar sentido pelos cidadãos quando expostos ao ruído rodoviário.

83

Health impacts caused by long term exposure to excessive noise levels and mostly related to extreme or long term stress situations like
hypertension and myocardial infarction

84

Annoyance experienced by citizens reflecting their disturbance and malaise, when exposed to road traffic noise
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O esquema metodológico definido é apresentado
na Figura 6.21.

A scheme of the methodology defined is shown in
Figure 6.21.

Como o objectivo pretendido consiste na
quantificação das externalidades do ruído
rodoviário, em Portugal, foi necessário desenvolver
uma metodologia que:

As the principal achievement is the quantification
of road traffic noise externalities for Portugal, the
development of a methodology was required
which:

− possibilitasse a conversão dos factores de custo por
dB(A) e por pessoa afectada em factores de custo por
classe de 5 dB(A) e por pessoa exposta;

− made possible the conversion of cost factors per dB(A)
and per affected person in cost factors by classes of 5
dB(A) and by person exposed;

− permitisse a passagem dos dados disponíveis e
estimados referentes à percentagem de população
exposta ao ruído (medido em LAeq) para
cada
concelho, para novas proporções que representassem
uma percentagem equivalente relacionada com a
avaliação do ruído pelo indicador de ruído Lden.

− allowed the reassignment of the available and
estimated data for the percentage of population
exposed to noise (measured in LAeq) for each
municipality, in new proportions representing an
equivalent percentage related to noise assessment by
noise indicator Lden.

A primeira incumbência, de conversão dos factores
de custo para classes de exposição, foi realizada
de uma forma simplificada: considerou-se a média
dos valores de cada classe de exposição sonora.

The first assignment, conversion of cost factors for
noise exposure classes, has been carried out in a
simplified way: the average values of each class of
noise exposure were considered.

Repetiram-se os cálculos para classes de
exposição, mas agora considerando em cada classe
o somatório das pessoas expostas a cada decibel
incluído na respectiva classe.

The calculations for the classes of noise exposure
were repeated but now considering in each class
the sum of people exposed to each decibel
included in the respective exposure class.

Comparando os resultados do procedimento
“corrente” e deste método “simplificado” resultou
que o desvio evidenciado não era muito
significativo; 1% de erro para a Maia e 3% em Santa
Maria da Feira, considerando em ambas as situações
a estimativa designada por “Nova Abordagem”.

Comparing the results from the “regular”
calculation procedure and from this “simplified”
method, the deviation in results was not
significant; 1% error for Maia and 3% in Santa Maria
da Feira, taking into account in both situations the
estimated so-called “New Approach”.

A qualidade desta simplificação não se consegue
replicar quando os dados são apresentados em
percentagem de população exposta ao ruído.

The quality of this simplification cannot be
reproduced when data is presented as a percentage
of the population exposed to noise.

Uma das razões para tal acontecer prende-se com
o facto de ser englobada, por exemplo, na classe
inferior de LAeq ≤ 45 dB, toda a população que está
sujeita a todos os níveis de ruído até 45 dB(A) e
não, exclusivamente, a componente de interesse
para o cálculo entre 43 e 45 dB(A).

One of the reasons for this happening is related to
the fact that, for example, in the lower class
corresponding to LAeq ≤ 45 dB, all of the population
exposed to all noise levels below 45 dB(A) is
evaluated and not only the component of interest
to this calculation, between 43 and 45 dB(A).

Nos municípios analisados apenas cerca de 47% da
população total de Santa Maria da Feira deverá ser
contabilizada para efeitos de avaliação das
externalidades (é abrangida pelos níveis de
avaliação de cálculo), por oposição aos 100% de
população incluídos nas classes de exposição de
ruído sobre as quais versam os dados existentes.

In the municipalities analysed only about 47% of
the total population of Santa Maria da Feira should
be included for the evaluation of noise
externalities (as covered by the assessment levels
for calculation), as opposed to the 100% of
population included in the noise exposure classes
covered by the existing data.
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Para a Maia esta diferença não é tão relevante por
se estar perante um concelho com um forte pendor
urbano, sendo a população a contabilizar cerca de
89% da população total do município.

For Maia this difference is not as relevant as it is a
municipality with a strong urban nature, and the
population that should be accounted for represents
about 89% of total population of the municipality.

Quadro 6.19 – Factores de Custo para exposição sonora, em €2007 PPP por ano e por pessoa exposta (adaptado de (Bickel, Friedrich, et al. 2006b))
Table 6.19– Cost factors for noise exposure , €2007 PPP per year and per person exposed (adapted from (Bickel, Friedrich, et al. 2006b))

Lden
(dB(A))
?43
?44
?45
?46
?47
?48
?49
?50
?51
?52
?53
?54
?55
?56
?57
?58
?59
?60
?61
?62
?63
?64
?65
?66
?67
?68
?69
?70
?71
?72
?73
?74
?75
?76
?77
?78
?79
?80
?81

Nova Abordagem/"New Approach "

Valores Centrais/"Central Values "

€2007 PPP

€2007 PPP

Valores Elevados/"High Values "
€2007 PPP

Estrada

Comboio

Avião

Estrada

Comboio

Avião

Estrada

Comboio

Avião

Road

Rail

Aircraft

Road

Rail

Aircraft

Road

Rail

Aircraft

2

7

2

8

5

2

9

6

2

9

7

4

11

4

12

4

13

8

5

14

9

5

14

7

0

12

16

0

26

11

6

15

14

0

22

33

0

52

11

6

16

22

0

34

49

0

78

6

18

29

0

45

67

0

104

13

7

19

37

0

57

84

0

130

14

7

20

44

7

68

100

16

155

14

8

21

51

14

79

117

33

181

15

8

21

59

22

91

133

49

206

9

22

66

29

101

150

67

232

18

9

24

73

37

113

166

84

258

19

11

25

80

44

125

184

100

284

20

12

26

87

51

135

200

117

310

20

12

27

95

59

147

217

133

336

13

28

102

66

158

233

150

362

22

13

29

110

73

170

250

166

387

24

14

29

117

80

181

266

184

413

25

15

31

124

87

192

284

200

439

26

15

32

131

95

204

300

217

465

16

33

139

102

214

317

233

491

28

18

34

146

110

226

333

250

517

69

59

75

193

157

278

391

307

583

77

65

81

206

170

294

412

329

614

82

71

87

218

181

311

433

350

644

77

93

231

194

326

455

372

675

94

81

99

243

206

343

477

393

705

100

87

105

254

218

359

498

415

736

107

93

111

267

231

376

519

437

768

113

99

117

279

243

391

542

458

798

119

105

122

291

254

407

563

479

829

125

112

128

304

267

424

584

502

860

118

134

316

279

440

607

523

890

4
5

5

7
8

12

16

21

27

88

132

7

10

14

20

25

69

113

Conforme explicado no Capítulo 4, os factores de
custo do projecto HEATCO foram actualizados para
o ano base de 2007. O Quadro 6.19 apresenta os
valores de 2007 (em Poder de Compra Padrão –

18

51

87

124

199

279

41

117

200

283

405

541

As explained in Chapter IV, the cost factors of the
HEATCO project were updated to the base year
2007. Table 6.19 shows the values for 2007 (in
Purchasing Power Parity - PPP units) together with
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unidades PCP) juntamente com os “novos valores
médios” que serão utilizados na estimativa das
externalidades do ruído por município, por classe de
5 dB(A) (excepto para a primeira e última classe).

the “new average” values to be used in the
estimate of noise externalities by municipality, by
classes of 5 dB(A) (except for the first and last
classes).

Os municípios foram reorganizados segundo o
agrupamento a que pertencem (definido no ponto
6.2.6.1), reunindo no mesmo grupo o primeiro e
segundo agrupamentos.

Then all municipalities were divided according to
their cluster membership (defined in the section
6.2.6.1), joining the first and second cluster
municipalities into the same group.

Este “reagrupamento” de municípios foi motivado
pela utilização dos municípios caso de estudo:

This regrouping of municipalities was related to
the case study municipalities to be used:

− Maia, para os agrupamentos 1 e 2;

− Maia, for clusters 1 and 2;

− Santa Maria da Feira, para o agrupamento 3.

− Santa Maria da Feira, for cluster 3.

A etapa seguinte consistiu na conversão dos dados
de exposição em LAeq para Lden, para a percentagem
de população exposta a cada classe de ruído.

The following step involved the conversion of the
LAeq data into Lden data, referring the percentage of
population exposed to each class of noise exposure.

Para a prossecução desse objectivo, as percentagens
de população exposta a uma dada classe de ruído
foram
determinadas
através
das
relações
estabelecidas entre classes para LAeq e Lden. Estas
relações foram determinadas para os municípios caso
de estudo (para os quais se dispunha de toda a
informação) e considerados como valor de referência.

To achieve that goal, the percentages of
population exposed to a given noise level class
were established using a relationship between the
percentages of each class for LAeq and Lden. This
was derived using the two case study municipalities
(for which all information was available) as a
reference value.

Essas relações são indicadas no Quadro 6.20.

Those relationships are indicated in Table 6.20.

Quadro 6.20 – Factores de conversão entre LAeq e Lden para as classes de exposição objecto de avaliação

LAeq ≥ 75

70 ≤ LAeq < 75

65 ≤ LAeq < 70

60 ≤ LAeq < 65

55 ≤ LAeq < 60

50 ≤ LAeq < 55

45 ≤ LAeq < 50

LAeq < 43

Municípios

45 ≤ LAeq < 45

Table 6.20– Conversion factors between LAeq and Lden for the classes of exposure under evaluation

Municipalities

21.0

20.0

12.0

6.0

4.0

3.0

3.0

% exposure (LAeq)
estimated with the forecast model

Maia

Maia
% exposição (LAeq)
estimada pelo modelo de previsão

31.0

% média de exposição (Lden) [NA]

-

0.8

6.2

15.3

22.8

18.1

12.1

9.1

4.3

Average % exposure (Lden) [NA]

% média de exposição (Lden) [CV/HV]

-

-

-

13.1

23.0

18.3

12.2

9.2

4.3

Average % exposure (Lden) [CV/HV]

Factor de Conversão (LAeq - Lden)

Conversion Factor (LAeq – Lden)

Nova Abordagem – [NA]

-

Valores Centrais/Valores Elevados [VC/VE]

-

0.025 0.297 0.765 1.896 3.021 3.018 3.042 1.425
-

-

0.657 1.918 3.055 3.052 3.076 1.441

“New approach – [NA]”
Central Values/High Values [CV/HV]

Santa Maria da Feira

Santa Maria da Feira
% exposição (LAeq)
estimada pelo modelo de previsão

50.0

20.0

15.0

7.0

3.0

2.0

2.0

1.0

% exposure (LAeq)
estimated with the forecast model

% média de exposição (Lden) [NA]

-

4.3

10.9

11.7

7.7

5.9

5.3

1.2

0.03

Average % exposure (Lden) [NA]

% média de exposição (Lden) [CV/HV]

-

-

-

9.3

7. 7

5.9

5.3

1.2

0.03

Average % exposure (Lden) [CV/HV]

Factor de Conversão (LAeq - Lden)

Conversion Factor (LAeq – Lden)

Nova Abordagem – [NA]

-

Valores Centrais/Valores Elevados [VC/VE]

-
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-

0.620 1.103 1.955 2.669 0.592 0.026

“New approach – [NA]”
Central Values/High Values [CV/HV]
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2001

2001 com Medidas de Minimização do Ruído
2001 with Noise Mitigation Measures

2007

2007 com Medidas de Minimização do Ruido
2007 with Noise Mitigation Measures

Figura 6.22 – Mapa da valoração económica das externalidades do ruído por município e por ano
Figure 6.22 – Map of noise externalities economic value by municipality and by year
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Por último, estes valores das externalidades do
ruído rodoviário foram calculados para cada
concelho e, a soma geral permitiu a determinação
do valor global das externalidades para Portugal.
Avaliaram-se quatro situações, consoante o ano e a
existência de medidas de minimização do ruído.

Finally, the value for road traffic noise externalities
was calculated for each municipality and with the
overall sum, the global value for Portugal was
achieved. Four situations were evaluated regarding
the year and, whether or not, there was the
implementation on noise mitigation measures.

Os resultados destes cálculos (ver Anexo 5) são
apresentados graficamente na Figura 6.22.

The results of those calculations (see Annex 5) are
graphically shown in Figure 6.22.

Como esperado, as externalidades do ruído sofreram
um aumento entre 2001 e 2007 sobretudo devido ao
aumento do volume de tráfego rodoviário.

As expected, the noise externalities increased
between 2001 and 2007 mostly due to the constant
growth in the road traffic volume.

Outra das constatações prende-se com a eficácia
das medidas de mitigação do ruído.

Another statement possible refers to the efficiency
of the implemented noise mitigation measures.

No lado direito da Figura 6.22 salienta-se o
benefício decorrente da introdução dessas
medidas. Em diversos concelhos é possível observar
alteração para uma coloração mais clara associada
a um valor de externalidades mais reduzido.

The right-hand side of Figure 6.22 highlights the
benefit on introducing those measures. There are
several municipalities whose shade turned lighter,
which means that the economic valuation of noise
externalities experienced a reduction.

6.4. Impostos sobre a Propriedade em
Portugal

6.4 Real Estate Taxation in Portugal

6.4.1. Introdução

6.4.1 Introduction

Em capítulos anteriores tem vindo a ser dado
particular destaque à premência da implementação
de medidas de minimização do ruído rodoviário,
não só para cumprir aspectos legais associados ao
RGR mas também para evitar uma potencial perda
de receitas fiscais decorrente do mesmo
documento legal.

In previous chapters, particular attention has been
given to the necessity of implementing measures to
minimize road traffic noise, not only to comply
with legal statements associated with the
Portuguese Noise Code but also to avoid a potential
loss of tax revenue arising from the same legal
document.

Esta situação é tanto mais importante quanto
maior a dependência de cada município de
financiamentos desta natureza.

This situation becomes even more important as the
dependency of each municipality on tax revenue
increases.

Segundo estudos efectuados anualmente para
avaliar a Eficiência no Uso dos Recursos Públicos
(Carvalho, Fernandes, et al. 2008) (Carvalho,
Fernandes, et al. 2009), existem múltiplas
edilidades cuja dependência da receita de
impostos é muito significativa.

According to studies carried out annually to
evaluate the Efficient Use of Public Resources
(Carvalho, Fernandes, et al. 2008) (Carvalho,
Fernandes, et al. 2009), there are multiple
municipalities whose tax revenue dependency is
highly significant.

Da análise do Quadro 6.21 pode-se constatar que
“as câmaras municipais constantes deste quadro
são predominantemente do litoral, tratando-se de
municípios relativamente aos quais se tem
verificado nos últimos anos elevado crescimento
imobiliário, com reflexos no aumento do IMI e

Analyzing Table 6.21 it can be seen that "the
municipalities referred to in this table are
predominantly on the coast and concern
municipalities which, in recent years, have
suffered a significant real estate growth, with
repercussions in the increase of IMI and IMT"
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(Carvalho, Fernandes, et al. 2009).

Quadro 6.21 – Municípios com maior peso de receitas provenientes de impostos [adaptado de (Carvalho, Fernandes, et al. 2009)]
Table 6.21– Municipalities with significant proportion of tax revenue [adapted from (Carvalho, Fernandes, et al. 2009)]

Municípios com maior peso de receitas provenientes de impostos
(Impostos directos + impostos indirectos e taxas)/ (Receitas correntes + receitas de capital + reposições)
Municipalities with highest percentage of tax revenue
(direct tax + indirect tax and charges)/(current revenue + capital revenue + value re-adjustments)
Município

Dimensão

Municipality

Dimension

%

Município

Dimensão

Municipality

Dimension

%

1 Loulé

M

74,2

19 Sesimbra

M

2 Cascais

G

71,5

20 Almada

G

56,2

3 Lisboa

G

69,2

21 Setúbal

G

56,1

4 Oeiras

G

69,1

22 Maia

G

54,4

5 Portimão

M

68,8

23 Braga

G

54,1

6 Albufeira

M

67,0

24 Faro

M

53,4

7 Matosinhos

G

66,6

25 Leiria

G

52,7

8 Seixal

G

63,6

26 Alcochete

P

52,7

9 Loures

G

62,6

27 Vila Franca de Xira

G

52,3

10 Palmela

M

61,6

28 Nazaré

P

52,2

11 Porto

G

59,8

29 Óbidos

P

51,5

12 Sintra

G

59,7

30 Aveiro

M

51,4

13 Mafra

M

59,3

31 Valongo

M

48,7

14 Montijo

M

58,7

32 Entroncamento

M

48,2

15 Tavira

M

58,7

33 Vila do Conde

M

48,0

16 Odivelas

G

58,0

34 Amadora

M

47,9

17 Lagoa (Algarve)

M

57,7

35 Torres Vedras

M

47,8

18 Lagos

M

57,3

G – Grande (com população maior que 100 000 habitantes);
M – Médio (com população maior que 20 000 habitantes e menor
ou igual a 100 000 habitantes);
P – Pequeno (com população menor ou igual a 20 000 habitantes).

56,8

G – Large (population of more than 100 000 inhabitants);
M – Medium (population of more than 20 000 inhabitants and less
or equal to 100 000 inhabitants);
P – Small (population less or equal to 20 000 inhabitants).

No Quadro 6.22 indicam-se os municípios com maior
receita fiscal por habitante. Os municípios que
apresentam uma percentagem de receita superior a
500
euros
por
habitante
localizam-se
principalmente a Sul, no Algarve (excepto Lisboa e
Cascais).

Table 6.22 shows the municipalities with the
highest income per inhabitant. The municipalities
with tax revenue higher than 500 Euros per
inhabitant are mostly located in the south of
Portugal, in Algarve (except Lisbon and Cascais).

Estes concelhos têm uma grande dinâmica
imobiliária, ocorrendo frequentes alterações de
proprietários.

These are municipalities with an important real
estate market in which properties change owner
frequently.

Como tal, ocorrem actualizações sistemáticas do
valor patrimonial com influência determinante nas
receitas dos municípios.

As so, the referring patrimonial values are
constantly updated, with a significant role in
municipal budget.

Além da informação mencionada anteriormente,
foi possível, pela consulta ao sítio da internet da
Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL 2008),
para analisar com maior detalhe a evolução da
receita de IMI por município entre 2004 e 2007.

In addition to the information mentioned earlier, by
consulting the website of the Directorate General of
the Municipalities (DGAL 2008), it was possible to
examine in more detail the evolution of IMI tax
revenue, by municipality, between 2004 and 2007.
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Quadro 6.22 – Municípios com maior peso de receitas provenientes de impostos por habitante [adaptado de (Carvalho, Fernandes, et al. 2008)]
Table 6.22– Municipalities with significant proportion of tax revenue per inhabitant [adapted from (Carvalho, Fernandes, et al. 2008)]

Municípios com maior peso de receitas de impostos por habitante
Municipalities with highest percentage of tax revenue per inhabitant
Município

Dimensão

Municipality

Dimension

€

Município

Dimensão

Municipality

Dimension

€

1

Albufeira

M

1.021,40

19

Montijo

M

2

Lagos

M

934,1

20

Palmela

M

395,3

3

Loulé

M

901,5

21

Sesimbra

M

393,1

4

Vila do Bispo

P

696,7

22

Mafra

M

389,0

5

Lagoa (Algarve)

M

689,8

23

Castro Verde

P

373,4

6

Tavira

M

669,3

24

Silves

M

363,8

7

Lisboa

G

662,4

25

V. Nova de Poiares

P

355,7

8

V. Real Santo António

P

597,4

26

Azambuja

M

344,8

9

Óbidos

P

546,4

27

Grândola

P

335,2

10

Portimão

M

540,7

28

Nazaré

P

310,4

11

Castro Marim

P

540,0

29

Aveiro

M

300,3

12

Cascais

G

516,9

30

Vila do Conde

M

297,0

13

Aljezur

P

471,6

31

Matosinhos

G

291,5

14

Oeiras

G

466,5

32

Loures

G

288,8

15

Porto

G

459,2

33

Faro

M

288,6

16

Porto Santo

P

450,9

34

Benavente

M

287,8

17

Sines

P

430,5

35

Funchal

M/G

286,7

18

Alcochete

P

400,3

G – Grande; M – Médio; P – Pequeno

397,5

G – Large; M – Medium; P - Small

Nos municípios com menor valor de impostos e
taxas por habitante predominam os pequenos
municípios, nomeadamente dos Açores e do
interior de Portugal.

In the municipalities with the lowest value of tax
and charges per capita are included small
municipalities, such as the ones from the Azores
and from the interior part of Portugal.

Como se pode verificar na Figura 6.23, tem
ocorrido um crescimento constante das receitas
fiscais, desde a aprovação do novo Código do IMI.

Figure 6.23 shows that there has been constant
growth in tax revenue, since the approval of the
new IMI Code.

Figura 6.23 – Mapa da evolução da receita anual de IMI por município, 2004 a 2007
Figure 6.23 – Map of the IMI yearly income by municipality, 2004 to 2007
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A Figura 6.24, apesar de versar sobre os mesmos
valores, pretende salientar a representatividade
desta componente das receitas dos municípios no
montante global arrecadado. É possível detectar
que a proporção do valor da receita relativo ao IMI
se tem vindo a acentuar.

Although it refers to the same values, Figure 6.24 is
presented to highlight the representativeness of
this component of the revenue of municipalities in
the total amount collected. It is possible to notice
that the proportion of revenue value corresponding
to IMI has been growing.

Figura 6.24 – Mapa da contribuição das receitas de IMI no valor das receitas globais dos municípios (2004 a 2007)
Figure 6.24 – Map of the IMI income contribution in the overall municipal revenue value (2004 to 2007)

Por essa razão, qualquer alteração que esta
colecta fiscal possa sofrer, essencialmente para
situações em que se espere um decréscimo de
receita, poderá conduzir a situações de grande
dificuldade financeira por parte dos municípios.

For that reason, any changes that this taxation may
experience, especially for situations where a
decrease in tax collection may be expected, will
possibly lead to severe financial difficulties for the
municipalities.

A Figura 6.25 pretende salientar a importância da
componente das receitas fiscais dos municípios no
montante global arrecadado. É possível detectar
que, apesar de existirem alguns concelhos onde
houve uma redução da colecta de IMI (imagem à
esquerda, cor azul), na maioria dos municípios tal
não aconteceu tendo até ocorrido significativos
incrementos da receita fiscal.

Figure 6.25 looks to emphasize the importance of
this component of tax revenue of municipalities in
the total amount collected. It is possible to detect
that, although there are few municipalities where
there was a reduction in IMI income (left picture,
blue), in most municipalities that did not happen
and significant increases in tax revenue even
occurred.

Como exemplos apontam-se alguns casos em que
esse aumento foi superior a:

As examples, some cases are pointed out in which
that increase was a follows:

− 100%, em Albufeira, Loulé, Tavira;

− 100%, in Albufeira, Loulé, Tavira;

− Entre 50% e 100%, como em Almada, Barreiro, Braga,
Cascais, Coimbra, Gondomar, Guimarães, Leiria,
Lisboa, Mafra, Matosinhos, Portimão, Porto, Santa
Maria da Feira, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra,
Valongo, Viana do Castelo, Vila Franca de Xira e Vila
Nova de Famalicão.

− Between 50% and 100%, as in Almada, Barreiro,
Braga, Cascais, Coimbra, Gondomar, Guimarães,
Leiria, Lisboa, Mafra, Matosinhos, Portimão, Porto,
Santa Maria da Feira, Seixal, Sesimbra, Setúbal,
Sintra, Valongo, Viana do Castelo, Vila Franca de Xira
e Vila Nova de Famalicão.
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Figura 6.25 – Mapa da variação da receita anual de IMI (esquerda) e de variação da representatividade do IMI na receita global
(direita), por município
Figure 6.25 – Map of the annual IMI revenue variation (left) and of the variation of IMI representativeness on total revenue(right), by
municipality

Em relação ao cômputo geral do país houve um
acréscimo de cerca de 50% na receita arrecadada
(passou de 630 milhões de euros em 2004 para 940
milhões de euros em 2007) (DGAL 2008).

In relation to the entire country, there was an
increase of about 50% in the global tax revenue
(raised from 630 million Euros in 2004 to 940
million Euros in 2007) (DGAL 2008).

6.4.2. Metodologia

6.4.2 Methodology

A metodologia adoptada para a estimativa da
influência de níveis de ruído ambiente excessivo no
valor patrimonial dos prédios não construídos mas
com potencial para tal, foi descrita com mais
detalhe no Capítulo IV para os dois municípios que
constituíram casos de estudo.

The methodology adopted to estimate the
influence of excessive levels of environmental
noise on the patrimonial values of available urban
properties with building potential was described in
more detail in chapter IV for the two case study
municipalities.

No entanto, a extrapolação desses resultados para
a globalidade dos concelhos implicou a alteração
dessa metodologia, principalmente no que se
refere à falta de informação e à necessidade de
cálculos suplementares.

However, extrapolating those results for all the
Portuguese municipalities implied a modification to
that methodology, especially concerning the lack
of information and the complementary calculations
needed.

Estas alterações na metodologia definida no
capítulo IV envolveram a consideração de outros

These changes in the methodology defined in
chapter IV involved the consideration of other
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parâmetros de construção e territoriais que
possibilitaram a determinação aproximada das
áreas de construção disponíveis e do seu respectivo
valor patrimonial em duas situações:

building and territorial parameters that allowed an
approximated computation of the available
construction area and the referring patrimonial
value in two situations:

− Como terreno para construção (sem considerar a
influência do nível de ruído ambiente);

− as
land
for
construction
environmental noise levels);

− Como outro prédio sem capacidade construtiva
(situado em zona de conflito sonoro).

− as other property with no building potential (under
the influence of noise conflict).

Foi então necessário recorrer, novamente, a dados
provenientes do INE que conjugados com a
informação referentes aos agrupamentos definidos
permitiu efectuar algumas simplificações que
possibilitaram a obtenção dos dados pretendidos.

Once again, it was necessary to collect the data
from the INE, which combined with the information
relating to the cluster membership previously
defined allowed some simplifications that made it
possible to obtain the requested data.

Os cálculos efectuados para estimar a potencial
perda de receita fiscal relativa a impostos sobre a
propriedade IMI e considerando a globalidade do
país tiveram como base dados do INE disponíveis,
envolveram a utilização conceitos de ordenamento
do território que se consideraram de uso apropriado.

The calculations used to estimate the potential loss
of revenue on the property tax IMI and considering
the whole country were based on the available
data of INE and involved the use of concepts on
spatial planning that were considered to be the
most appropriate for this purpose.

Seguidamente será descrita a metodologia adoptada
para obtenção dos elementos necessários ao cálculo
do IMI. Esta deverá ser aplicada antes de se utilizar
a metodologia descrita no capítulo IV.

Next, the methodology adopted to obtain the
requested information for calculating IMI will be
described. This must be applied before using the
methodology described in chapter IV.

Neste contexto, os dados de base iniciais incluíam
a seguinte informação:

In this context, the initial database included the
following data:

(regardless

of

− número de edifícios existentes em Portugal;

− number of existing buildings in Portugal;

− número de edifícios destinados a utilização habitacional;

− number of buildings intended for residential use;

− superfície de território nacional correspondente a
cada concelho;

− area of the national territory corresponding to each
municipality;

− superfície do concelho destinado a uso urbano
conforme indicado nos PMOT;

− Area of the municipality intended for urban use as
indicated in PMOT;

− área de implantação média dos edifícios;

− average footprint area of buildings;

− número de total edifícios, desagregados consoante o
número de pisos.

− total number of buildings, separated according to
the number of floors.

Com estes dados foi possível iniciar os
procedimentos de cálculo dos indicadores
urbanísticos necessários. Seguiu-se a seguinte
sequência de cálculo:

With these data, it was possible to start the
procedures for calculating the necessary urban
indicators. The following sequence of calculations
was carried out:

− em primeiro lugar foi calculada
implantação global de cada concelho:
@/c-de

feçãi

= j. º lU1`1m1]^ × @/c-de

a

área

de

feçãi i /níp/i

− Seguidamente, determinou-se a percentagem de solo

− first, the global footprint area of the buildings for
each municipality was calculated:
@niif-q/

f

= j]. r_1DU1sC^ × @niif-q/

f in f' tu/d/ v

− Subsequently, the percentage of urban land occupied
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by existing buildings was determined;

Nesta etapa considerou-se necessária a definição de
três classes de ocupação do solo que correspondiam a
índices de impermeabilização do território distintos.

At this stage, it was considered necessary to define
three classes of land use corresponding to different
maximum impermeable area indexes.

A definição dessas classes assentou na percepção
da actual ocupação do território e, atendendo à
actual taxa de ocupação foi dividida em:

The definition of those classes was based on the
perception of the current occupation of territory and,
given the present occupancy rate was divided into:

− taxa de ocupação actual superior a 75%;
 sem majoração da área de implantação.
− taxa de ocupação actual entre 50% e 75%;
 com majoração de 50% da área de implantação.
− taxa de ocupação actual inferior a 50%;
 com majoração de 100% da área de implantação.

− current occupancy rate exceeding 75%:
 no increase in the footprint area.
− current occupancy rate between 50% and 75%;
 50% increase in the footprint area.
− current occupancy rate lower than 50%;
 100% increase in the footprint area.

Com estes pressupostos foi possível determinar a
percentagem de solo urbano remanescente sobre a
qual ainda será possível edificar.

With these assumptions, it was possible to
determine the percentage of remaining urban land
on which it will be possible to build.

Faltava ainda determinar a capacidade construtiva
deste solo urbano. Para tal, foram efectuados
novos cálculos suplementares:

However, there was still the need to compute the
construction potential of that urban land. This was
done by new supplementary calculations:

− Inicialmente determinou-se o número total de pisos
de cada concelho:
 soma do número de edifícios de cada tipo
multiplicado pelo respectivo número de pisos.

− Initially

the total number of building floors in each
municipality was determined :
 sum

of the number of buildings of each type
multiplied by the respective number of floors.

− Seguidamente procurou-se obter a área bruta de
construção média do concelho:

− Subsequently the average construction area of the
municipality was calculated :

 multiplicou-se o número pisos obtido pela área
média de implantação.

 multiplied the number of floors by the average
footprint area.

− A terceira etapa consistiu determinação do COS –
Coeficiente de Ocupação do Solo e do IO – Índice de
Ocupação:

− The third step consisted of the computation of CLC coefficient for land construction and of IO –
occupancy index :

 divisão da área bruta de construção pela área de
solo urbano considerada afecta aos edifícios
existentes.

 Dividing the average construction area by the area
of urban land regarded as connected to the
present constructions.

Assim, foi possível definir a área bruta de
construção potencial de cada concelho.

Then, it was possible to quantify the potential
construction area of each municipality.

Sabendo a capacidade construtiva de cada
concelho, interessava agora determinar qual
estaria potencialmente na área de influência de
grandes fontes de ruído que pudessem determinar
a presença de zonas de conflito de ruído.

Knowing the construction potential of each
municipality, it was necessary to compute the
areas under probable influence of major noise
sources that would determine the presence of
noise conflict areas.

Para tal recorreu-se a duas das variáveis
anteriormente seleccionadas no ponto 6.2.5:

To this end, two of the variables selected in
Section 6.2.5 were used::
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− a densidade rodoviária;

− road density;

− a percentagem de população sobreexposta.

− percentage of population overexposed.

juntamente com os agrupamentos antes definidos.

together with the previously defined clusters.

Assim, nos concelhos onde não existia população
sobreexposta e sem densidade rodoviária
associada, considerou-se que não iriam ocorrer
situações de sobreexposição do território.

Thus, in municipalities where there is no
population overexposed and no associated road
density, it was considered that situations of
overexposure of the territory would not occur.

Em relação aos concelhos remanescentes,
adoptaram-se como referência os concelhos da
Maia e de Santa Maria da Feira.

For the remaining municipalities, Maia and Santa
Maria da Feira were adopted as reference
municipalities.

Para os agrupamentos 1 e 2, considerou-se a
percentagem de área de conflito determinada para

For clusters 1 and 2, the percentage of noise

a Maia (≈ 40%); no caso dos municípios do cluster
3, não se impôs um valor único, foi adoptado um
intervalo de variação entre 5 e 15% da área para
construção disponível.

conflict area determined for Maia (≈ 40%) was
considered; in the case of the cluster 3
municipalities, a particular percentage was not
imposed but an interval between 5% and 15% of the
available area for construction was used instead.

Foi então concluída a determinação da área bruta
de construção potencial em zona de conflito.

Then, the determination of potential construction
area in noise conflict zone was completed.

Sobre esta área irá incidir o cálculo do respectivo
valor patrimonial tanto para a situação da sua
valorização como “terreno para construção” como
para a sua classificação como “outro prédio” sem
capacidade construída atribuível.

For this area, the related patrimonial value will be
calculated for the situations of valuing the
property as available “land for construction“ and
as “other property” with no prospective
construction potential.

O processo de cálculo seguido foi em tudo
semelhante ao descrito na quantificação do
potencial de perda de receita fiscal para os
municípios alvo do caso de estudo Maia e Santa
Maria da Feira (ver capítulo IV).

The calculation procedure followed was similar to
the one described in the quantification of the
potential income loss of the case study
municipalities Maia and Santa Maria da Feira (see
Chapter IV).

Assim, prosseguiu-se com a determinação da área

Thus, the private construction area was computed

85

bruta privativa (Aa = 0,80 x abc ), da área bruta
dependente (Ab = 0,20 x abc) e das áreas de
terreno livre, ou seja, área próxima (Ac = Aterreno –

86

Aimplantação ≤ 2 Aimplantação) e área distante (Ad =
Aterreno – 3 Aimplantação).

(Aa = 0.80 x tca ) as well as the dependent
construction area (Ab = 0.20 x tca) and the
remaining area of the property, proximity area (Ac
= Aland – Abuilding footprint ≤ 2 Abuilding footprint) and distant
area (Ad = Aland - 3 Abuilding footprint).

Com estes parâmetros foi calculada a área
equivalente média (Amédia) de cada concelho, com
a aplicação da equação (4.4):

With these parameters the equivalent average area
(Aaverage) was calculated for each municipality
through equation (4.4):

A = ( Aa + 0.3 Ab ) × % T + (0.025 Ac + 0.005 Ad )
onde:

85
86

(4.4)

where:

abc – área bruta de construção
tca – total construction area
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Aa

Área bruta privativa (área referente à função
principal da fracção autónoma87)

Aa

Private area (area referring to the principal function
of the autonomous fraction88)

Ab

Área bruta dependente (garagens, arrecadações,
lavandarias, instalações para animais, sótãos, etc.)

Ab

Dependent area (parking space, storage rooms,
laundry, animal facility, attic, etc.)

Ac

Área livre próxima (área de terreno livre até ao limite
de duas vezes a área de implantação)

Ac

Proximity area (vacant land area: limited to two
times the buildings footprint area)

Ad

Área livre distante (área de terreno livre que excede
duas vezes a área de implantação)

Ad

Distant area (vacant land area: the exceeding area of
two times the buildings footprint area)

%T

Percentagem da área de implantação
(percentagem do valor da construção das edificações
autorizadas ou previstas nesse local, isto é, o valor do
terreno)

%T

Implantation area percentage
(percentage of the construction cost for the
authorized or foreseen buildings in that location,
which means, land value)

Por último, foi determinado o respectivo Valor
Patrimonial médio dos “terrenos para construção”
de cada concelho que estão enquadrados em zonas
de conflito sonoro pela equação (4.3).

By last, the respective average Patrimonial Value
of “land for construction” was calculated for each
municipality whose available land was located in
noise conflict areas with equation (4.3).

Vt = Vc × A × Ca × Cl × Cq

(4.3)

onde:

where:

Vt

Valor patrimonial tributário (€)

Vt

Patrimonial value (€)

Vc

Valor base dos prédios edificados (€/m2)

Vc

Base value for buildings (€/m2)

Área equivalente (m )

A

Equivalent area (m2)

2

A
Ca

Coeficiente de afectação

Ca

Area function coefficient

Cl

Coeficiente de localização

Cl

Location coefficient

Cq

Coeficiente de qualidade e conforto

Cq

Quality and comfort coefficient

Em relação ao Valor Base dos Prédios Edificados
considerou-se o valor de 615 euros correspondente ao
montante em vigor no ano de 2007 (M.F.A.P. 2006).

Regarding the Base Value for Buildings the value of
615 Euros was considered as that was the legal
value for 2007 (M.F.A.P. 2006).

O coeficiente de afectação considerado foi o
correspondente à utilização habitacional (Ca = 1).

The area function coefficient considered referred
to residential use (Ca = 1).

Em relação aos coeficientes de localização (CL),
utilizou-se o valor médio concelhio, sem consideração
do número de subsecções estatísticas (cuja
informação foi integrada no cálculo do valor médio).
Estes valores médios são apresentados na Figura 6.26.

Concerning the location coefficients (CL), the average
value for housing was used, regardless of the number
of statistical subsections (whose data was considered
in the calculations for the average value). These
average values are shown in Figure 6.26.

Em relação aos coeficientes de localização médios
de cada concelho (ver Figura 6.26), uma vez que
pretendem
representar
características
de
acessibilidade, a proximidade a equipamentos
sociais, ao sistema de transportes públicos ou a
localização em zonas de elevado valor imobiliário,
a maior valorização na faixa litoral é visualmente
imediata, com especial relevo para alguns
municípios do Algarve e das áreas metropolitanas
de Lisboa e porto que chegam a atingir a

Regarding the average location coefficients for
each municipality (see Figure 6.26), these were
designed to represent features of accessibility,
proximity to social facilities, the public transport
system or the location in areas of high real estate
value. As such, it is immediately noted that the
highest values occur on the coast. Particular
attention is given to some municipalities of Algarve
and of the metropolitan areas of Lisbon and Porto
to which the maximum value of CL housing = 3 is

87
88

Fracção autónoma – por exemplo um apartamento é uma fracção autónoma de um edifício
Autonomous fraction - For example, an apartment is an autonomous fraction of a building.
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reached.

Figura 6.26 – Mapa das taxas de IMI (esquerda) e dos Coeficientes de Localização médios para Habitação (direita), por município (D.G.C.I. 2009)
Figure 6.26 – Map of the IMI tax (left) and average Housing Location Coefficients (right), by municipality (D.G.C.I. 2009)

O coeficiente de qualidade e conforto (Cq) utilizado
foi a unidade, dado que nesta avaliação não se
conhecia o tipo de ocupação futura (moradias
unifamiliares ou edifícios multifamiliares). Assim,
considerou-se o procedimento recomendado de não
agravamento deste coeficiente.

The quality and comfort coefficient (Cq) used
equals one, as it was not known, for this
evaluation, the future type of occupancy (between
single-family houses and apartment buildings). So,
was considered the stated procedure of not
increasing this coefficient.

Como se depreende da Figura 6.26, é na faixa
litoral que se encontram mais municípios a cobrar
a taxa máxima de IMI, em particular, nas áreas
metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Also shown in Figure 6.26, is the fact that most
municipalities with the maximum tax of IMI are
located in the coastline, in particular, in the
metropolitan areas of Lisbon and Porto.

É ainda curioso verificar a relação das taxas
máximas de IMI com a rede rodoviária principal,
mormente, em zonas mais afastadas do litoral
onde é perfeitamente identificável o IP5/A25, a
ligação pelo IP6 e IP2 a Castelo Branco e o IP7 na
ligação de Lisboa a Madrid.

It is also interesting to notice the relationship
between maximum rates of IMI and the principal
road network, especially in areas remote from the
coastline, are easy to identify some roads like
IP5/A25, the connection to Castelo Branco by IP2
and IP6 and the IP7 between Lisbon and Madrid.

Todas as tarefas e cálculos descritos foram
novamente aplicados para a situação de

All of these steps and calculations where applied
once more regarding the classification of these
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urban properties as “other properties” with no
building potential. Those results are shown in
Annex 5.

Figura 6.27 – Mapa da estimativa das perdas de receita de IMI por município: municípios do 3º agrupamento com 5% de área em conflito
(esquerda) e com 15% de área em conflito (direita)
Figure 6.27 – Map of the IMI income loss estimate by municipality: third cluster municipalities with 5% noise conflict areas (left) and
with 15% of noise conflict areas (right)

Na Figura 6.27 evidenciam-se as potenciais perdas
anuais de receita fiscal por município para dois
pressupostos distintos em relação ao terceiro
agrupamento:

Figure 6.27 highlights the potential annual tax
income loss by municipality for two different
assumptions
regarding
the
third
cluster
municipalities:

− 5% dos terrenos para construção recaem em zonas de
conflito sonoro;

− 5% of the available land for construction falls in
noise conflict zones;

− 15% dos terrenos para construção estão localizados
em zonas de conflito sonoro.

− 15% of the available land for construction falls in
noise conflict zones.

Como esperado, quando se considera uma maior
percentagem de terrenos em zona de conflito sonoro,
o potencial de perda é muito significativo. Muitos
municípios passam a apresentar uma coloração “azul”
que corresponde a um potencial de perda superior.

As expected, when considering a higher percentage
of land for construction in noise conflict zones, the
potential loss is very significant. Several
municipalities turned “blue” which corresponds to
a higher potential of tax income loss.
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6.5. Medidas de Minoração do Ruído
Rodoviário em Portugal

6.5 Road Traffic Noise Mitigation Measures
in Portugal

6.5.1. Introdução

6.5.1 Introduction

Na continuidade do que tem vindo a ser defendido ao
longo da presente dissertação, a implementação de
medidas de mitigação do ruído é uma exigência actual.

In the context of what has been defended throughout
this thesis, the implementation of noise mitigation
measures is a current requirement in Portugal.

Decorre essencialmente de critérios associados à
saúde da população que está ou estaria sujeita a
níveis elevados de ruído se não fossem tomadas
medidas que minimizassem os seus malefícios. É com
este espírito de protecção social que surgem a maior
parte dos instrumentos legislativos relativos ao ruído.

This requirement is mostly due to criteria related
to the health or the population who are or would
be exposed to high noise levels if no mitigation
measures were implemented to protect them. It is
with this spirit of social protection that most legal
instruments relating to noise arise.

Em relação ao ruído rodoviário, avaliado como
parte do ruído ambiental, têm sido adoptadas
soluções que favorecem a redução desse ruído
ambiente, em detrimento de soluções de
protecção individual (como o acréscimo de
isolamento sonoro de fachada).

With regard to road noise, evaluated as a
component of environmental noise, solutions have
been adopted that promote the reduction of that
environmental noise, rather than the use of
individual protection solutions (such as increasing
the sound insulation of facades).

Tal consideração está expressa no actual RGR
(art.º 13º), no qual se menciona que soluções
individuais só devem ser implementadas quando
se esgotaram todas as possibilidades de redução
com medidas de protecção extensivas (vulgo,
pavimentos absorventes e barreiras acústicas).

This consideration is expressed in the current RGR
(Art. 13), in which it is mentioned that individual
solutions only must be implemented when all the
possibilities for reducing noise with extensive
mitigation measures (commonly known as low noise
pavements and noise barriers) have been exhausted.

Neste contexto, a valoração das medidas de
protecção acústica descritas e avaliadas no
capítulo V para os concelhos alvo do caso de
estudo (Maia e Santa Maria da Feira) será agora
estendida à globalidade do país para as infraestruturas de transporte rodoviário quanto à
aplicação das medidas de minoração do ruído.

In this context, the valuation of noise protection
measures as described and evaluated in chapter
V for the case study municipalities (Maia and
Santa Maria da Feira) will now be extended to
the whole country for road infrastructures to
evaluate the implementation of noise mitigation
measures.

6.5.2. Metodologia

6.5.2 Methodology

A abordagem metodológica seguida para a
quantificação do investimento já efectuado em
medidas de minimização para protecção da população
que habita ou desenvolve as suas actividades na
proximidade de vias rodoviárias com elevada emissão
sonora é muito semelhante à adoptada no capítulo V.

The methodological approach to the quantification
of the existing investment in noise mitigation
measures for protection of the population living in
or working in the vicinity of roads with high noise
emission levels is very similar to the one adopted in
chapter V.

Assim, procuraram-se localizar, analisar e quantificar
as medidas de minimização já implementadas nas
vias actualmente em exploração e pertencentes à
rede rodoviária principal, ou seja, IPs e ICs,
maioritariamente de dupla faixa (perfil de auto-

Thus, the noise mitigation measures already
implemented along roads under concession and
presently belonging to the principal road network
(PIs and CIs mainly with double lane, highway
profile) were located, analyzed and quantified
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estrada),
independentemente
responsável pela sua colocação.

da

entidade

Foi então necessário dar continuidade a alguns dos
contactos anteriormente efectuados com as
principais empresas concessionárias:
89
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regardless of the entity
implementing those measures.

responsible

for

It was therefore necessary to make use of contacts
previously established for some of the main
concessionaires :
90

− Rede SCUT ;

− SCUT

− Rede de Auto-estradas;

− Highways network;

− Concessionária geral responsável por toda a rede do
Plano Rodoviário Nacional PRN2000.

− General concession holder responsible
National Road Plan PRN2000 network.

network;

for

all

Dos contactos com essas empresas foi obtida uma
quantidade significativa de informação sobre as
medidas de minoração já construídas.

A significant amount of information on existing
mitigation measures was obtained from the
contacts with these companies.

No entanto e principalmente no caso da EP Estradas de Portugal, SA e da Brisa, a base de
dados das medidas existentes não está actualizada
no que se refere a medidas de implementação mais
antiga, pelo que foi necessário conjugar esta
informação com dados complementares recolhidos
em diversas deslocações ao campo.

However, mainly in the case of EP – Estradas de
Portugal, SA and Brisa, the database of existing
measures has not been updated with regard to
measures implemented in early years, so it was
necessary to combine this information with
supplementary data collected during several
field trips.

A recolha de informação relativa soluções de
minimização acústica, apesar de exaustiva, não se
considera completa dado o permanente aumento
de construção de novas medidas, muitas vezes
decorrentes da elaboração de mapas de ruído
estratégicos e da constatação das infracções
incorridas que obrigam à adopção de medidas de
minimização.

The collection of data on solutions regarding noise
mitigation, although comprehensive, is not
considered complete because there is a continued
growth in the construction of new measures, often
arising from the preparation of strategic noise
maps and the identification of noise conflicts
incurred
where
mitigation
measures
are
mandatory.

Outro dos problemas identificados prende-se com a
falta de informação associada aos recursos
económicos necessários para a construção e
manutenção das medidas de minimização.

Another of the problems identified is the lack of
information associated with the necessary financial
resources for the construction and maintenance of
these noise-mitigating measures.

A solução deste problema passou pela substituição da
despesa real em minimização do ruído por uma
despesa correspondente “aos dias de hoje”, ou seja,
foi desprezado o investimento realizado e substituído
por valores actuais de mercado para medidas de
minimização da mesma natureza.

A way to solve this problem was to replace the real
expenditure in noise mitigation by a corresponding
“present” expenditure, which means, the real
investment was not considered and was replaced
by current market prices for mitigation measures
of the same nature.

Os valores associados a cada tipo de medida de
minoração foram obtidos durante a investigação
efectuada no âmbito do “ Manual Técnico para a
elaboração de Planos Municipais de Redução de
Ruído ” (Carvalho and Rocha 2008) que contou com

The values associated with each type of noise
mitigation measures were obtained during the
investigation undertaken for the elaboration of
the “Technical Manual for the development of
Municipal Noise Reduction Plans” (Carvalho and

89
90

SCUT – acrónimo de “Sem Custo para os Utilizadores”.
SCUT – acronym for “No charge for users” in Portuguese.
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a informação facultada por diversas empresas
fornecedoras deste tipo de soluções de protecção
acústica e de algumas empresas adquirentes dessas
mesmas soluções.

Rocha 2008) from information provided by
different suppliers of these type of noise
protection solutions and by some consumers of
those solutions.

Quadro 6.23 – Custos de pavimentação: camada de desgaste (valores indicativos para 2007, ver Quadro 5.2) (Carvalho e Rocha 2008)
Table 6.23– Pavement Cost: surface dressing (average values for 2007, see Table 5.2 (Carvalho e Rocha 2008)

Tipo de revestimento superficial

Type of road surface

Custo de construção/Construction cost

Betão Betuminoso Denso (BBD)
dense asphalt concrete (DAC)
Betão Betuminoso Drenante (BBd)
porous asphalt concrete (PAC)
Microbetão betuminoso rugoso (mBBr)
Stone mastic asphalt (SMA)
Betão armado
Reinforced concrete
Empedrado natural (cubos de granito)
Cobblestones (granite cubes)
Mistura betuminosa aberta com betume modificado com Borracha (MBA-BBA ou BBM)
Open-graded asphalt mixtures with modified crumb rubber binder (OGM-HCR or MCR)
Custo médio de repavimentação (cada repavimentação)
Average cost for pavement renewal (each renewal)

(€/m2)
3–4
5–6
3.5 – 4.5
60
15
4–5
6-8

Ponderando os valores obtidos pelas duas fontes
(fornecedores e consumidores) encontrou-se um
valor intermédio considerado realista pelos
diversos agentes envolvidos adequado ao propósito
do presente trabalho.

Considering the values derived from those two
sources (suppliers and consumers) an intermediate
value considered realistic by the stakeholders
involved was found to be adequate for the purpose
of this research.

No Quadro 6.23 e no Quadro 6.24 transcrevem-se os
valores adoptados para a estimativa do custo das
medidas
de
minimização
implementadas,
respectivamente, em relação a pavimentos e a
barreiras acústicas.

Table 6.23 and Table 6.24 indicate the values
considered for the estimate of the cost of
existing noise mitigation measures implemented
regarding pavements and noise barriers,
respectively.

Conforme mencionado anteriormente, para os
municípios dos casos de estudo, tanto a Ascendi
(ex-AENOR) como a BRISA forneceram a maioria
dos elementos necessários à quantificação do valor
económico das barreiras acústicas e dos
pavimentos menos ruidosos aplicados. Os dados em
falta foram obtidos com deslocações ao terreno.

As mentioned previously, for the case-study
municipalities, both Ascendi (former AENOR) and
BRISA provided most of the elements needed for
the quantification of the economic value of the
noise barriers and the low-noise pavements
constructed. All the missing data was obtained
through field trips.

6.5.3. Recolha de Dados

6.5.3 Data collection

Em relação aos dados sobre as medidas de
minimização
acústicas
implementadas
em

In relation to the noise mitigations measures
implemented all over Portugal, the situation was
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Portugal, a situação não foi tão facilitada.

more complicated.

Quadro 6.24 – Custos médios de Barreiras Acústicas (valores indicativos para 2007, ver Quadro 5.3) (Carvalho e Rocha 2008)
Table 6.24– Average Cost of Noise Barriers (average values for 2007, see Table 5.3) (Carvalho e Rocha 2008)

Tipo de Barreira Acústica

Type of Noise Barrier

Painéis reflectores de betão armado pré-fabricado
Reflective panels of prefabricated reinforced concrete
Painéis de betão armado pré-fabricados, revestidos com betão de lava
Prefabricated reinforced concrete panels, covered with absorbent lava concrete slabs
Painéis de betão armado pré-fabricados revestidos com borracha reciclada
Prefabricated reinforced concrete panels, covered with absorbent lava-concrete slabs
Painéis de betão armado pré-fabricados revestidos com betão-madeira (uma face)
Prefabricated reinforced concrete panels, covered with absorbent wood-concrete slabs (one side)
Painéis de betão armado pré-fabricados revestidos com betão-madeira (duas faces)
Prefabricated reinforced concrete panels, covered with absorbent wood-concrete slabs (both sides)
Painéis de betão-madeira para revestimento de muros
Absorbent wood-concrete slabs for wall covering
Painéis de betão armado pré-fabricados revestidos com argila expandida
Prefabricated reinforced concrete panels, covered with absorbent expanded clay-concrete slabs
Blocos pré-fabricados de betão com argila expandida ou Muros de alvenaria
Prefabricated blocks of concrete with expanded clay or masonry wall
Painéis metálicos com uma face absorvente
Metal panels with one perforated and absorptive side
Painéis metálicos com ambas as faces absorventes
Metal panels with two perforated and absorptive sides
Painéis reflectores em madeira
Reflective timber panels
Painéis absorventes em madeira com lã mineral no interior
Absorptive timber panels with inner mineral wool
Painéis transparentes em acrílico extrudido (espessura 20 mm)
Extruded acrylic sheets (20 mm thickness)
Painéis transparentes em acrílico fundido (espessura 20 mm)
Cast acrylic sheets (20 mm thickness)
Painéis transparentes em acrílico fundido com filamentos de poliamida (espessura 20 mm)
Cast acrylic sheets with polyamide fibres (20 mm thickness)
Motas de terra com vegetação arbustiva e/ou rasteira
Earth mound with plantation

Custo / Cost
(€/m2)
80 - 105
110 - 130
100 - 120
130 - 150
220 - 240
100 - 120
100 - 120
70 - 80
120 – 140
130 – 150
110 – 140
140 – 160
140 – 150
250 – 280
270 - 300
10 - 20

Por um lado, a EP - Estradas de Portugal, SA
facultou a sua base de dados MIA (Minimização de
Impactes Ambientais), onde se encontravam
descritas e localizadas algumas das medidas de
minimização do ruído implementadas ou com
projecto
aprovado
(ou
seja,
ainda
não
implementadas).

On the one hand, the EP - Estradas de Portugal, SA
provided information from their MIA database
(Mitigation of Environmental Impacts), where
descriptions and locations of some of the noise
mitigation measures are stored, both for
implemented measures and ones with an approved
project (i.e. not yet implemented).

No entanto, dada a multiplicidade de agentes
envolvidos e a grande quantidade de elementos a
recolher, uma parte significativa dos dados resultou
de reconhecimentos de campo, consulta da base de
dados da Agência Portuguesa do Ambiente e do
conhecimento pessoal de muitas localizações de

However, given the number of stakeholders
involved and the large number of elements to
collect, much of those data resulted from the
information gathered on field trips, from the
databases of the Portuguese Environment Agency
and personal knowledge of many locations where
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noise mitigation measures
especially for noise barriers.

were

constructed,

Figura 6.28 – Mapa da localização de medidas de minimização do ruído: Barreiras Acústicas e Pavimentos com desempenho acústico melhorado
Figure 6.28 – Map of the location of noise mitigation measures: Noise Barriers and Pavements with noise improved performance

Foram ainda utilizados como elementos de
consulta diversos documentos subjacentes à
avaliação económica das diversas concessionárias
existentes, entre outros:

As complementary information other documents
were also examined, including several documents
concerning the financial situation of some road
concession companies, in particular:

− Relatórios de Sustentabilidade;

− Sustainability reports;

− Relatórios de Responsabilidade Social;

− Social responsibility reports;

− Relatórios e Contas.

− Annual report and accounts.

Da recolha efectuada até ao momento, foi realizada a
localização territorial das medidas de minimização
(ver Figura 6.28) bem como a atribuição de valor

From all the data collected to date, the territorial
location of the noise mitigation measures has been
established (see Figure 6.28) as well as the
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económico, considerando os custos unitários
mencionados no Quadro 6.23 e no Quadro 6.24.

computation of their economic value, regarding the
unit costs mentioned in Table 6.23 and Table 6.24.

Os resultados desta estimativa são apresentados de
forma global e para os municípios do caso de estudo
no Quadro 6.25.

The results of this estimate are shown globally for
Portugal and for the case study municipalities in
Table 6.25.

Quadro 6.25 – Quadro resumo dos custos e investimentos em ruído para Portugal
Table 6.25 – Summary table of costs and investments in noise for Portugal
Portugal
Maia

S.M. Feira

111 Concelhos
Municipalities

140 Concelhos
Municipalities

10.466.241€

14.559.420€

2.719.665.393€

2.833.658.206€

Sem medidas de minimização do ruído / No noise mitigation measures
Externalidades do ruído (20 anos)
Noise externalities (20 years)
Custos anuais de saúde e incomodidade / Health and Annoyance costs per year

Custo de impostos sobre o património (20 anos)
Real Estate Taxation Cost (20 years)

523.312€

99.069.020€

Redução da receita anual de IMI / Reduction municipal IMI income per year

TOTAL

4.953.451€

727.971€

3.546.680€
177.334€

. 109.535.261€ 18.106.100€

135.983.270€

2.323.434.242€

141.682.910€

3.549.562.562€

116.171.712€

177.478.128€

5.043.099.636€

6.383.220.768€

2.473.404.528€

2.586.801.506€

Com medidas de minimização do ruído / With noise mitigation measures
Externalidades do ruído (20 anos)
Noise externalities (20 years)

8.415.170€

Custos anuais de saúde e incomodidade / Health and Annoyance costs per year

Custo de impostos sobre o património (20 anos)
Real Estate Cost (20 years)

420.759€

66.046.020€

Redução da receita anual de IMI / Reduction on municipal IMI income per year

TOTAL

3.302.301€

. 74.461.190€

13.661.100€
683.055€

1.773.340€
88.667€

15.434.440€

123.670.226€

2.276.965.558€

129.340.075€

3.478.571.311€

113.848.278€

4.750.370.086€

173.928.566€

6.065.372.816€

Custo adicional da infra-estrutura rodoviária (20 anos)
Additional road infrastructure cost (20 years)
Pavimentos (incluindo 2 reabilitações) / Pavement (including 2 renewals)

12.786.750€

4.605.344€

Barreiras Acústicas / Noise Barriers

11.026.150€

2.573.610€

TOTAL

. 23.812.900€

População (habitantes por município)
Population (inhabitants per municipality)
Externalidades iniciais do ruído e perda de receita de IMI (por habitante)
Initial noise externalities and reduction on IMI income (per inhabitant)
Externalidades de ruído sobrantes e perda de receita de IMI (por habitante)
Remaining Noise Externalities and reduction on IMI income (per inhabitant)
Benefício do investimento em Medidas de Minimização (por habitante)
Benefit from Mitigation Measures investment (per inhabitant)

112.220

116.145.044€
112.343.397€

7.178.954€

228.488.441€

130.078

10.126.880

976€

139€

498€

630€

664€

119€

469€

599€

313€

21€

Investimento em medidas de minimização do ruído (por habitante)
Investment in noise mitigation measures (per inhabitant)

212€

55€

Custo da Minimização do Ruído Rodoviário (por habitante e ano)
Cost of Road Traffic Noise Mitigation (per inhabitant and year)

5€

-2€

,3€

2€

100€

-35€

6€

31€

Custo de Minimização do Ruído Rodoviário (por habitante)
Cost of Road Traffic Mitigation (per inhabitant)

29€

31€
23€

6.6. Resultados Globais para Portugal

6.6 Global Results for Portugal

Por último foi reunida toda a informação referente
a Externalidades do Ruído Rodoviário (ponto 6.3),
potencial Perda de Receita Fiscal (ponto 6.4) e
investimentos
realizados
em
Medidas
de
Minimização do Ruído para os municípios
portugueses (ponto 6.5) da qual se apresenta um
resumo no Quadro 6.25.

Finally was gathered all the information relating to
Road Traffic Noise Externalities (section 6.3),
potential Loss of Tax Revenue (section 6.4) and
investments made in Noise Mitigation Measures for
Portuguese municipalities (section 6.5) was
gathered and the summary results are presented in
Table 6.25.
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Apesar de ter sido efectuado um investimento
significativo
em
medidas
de
minimização,
nomeadamente, barreiras acústicas e pavimentos de
“baixo ruído” que representa, em acumulação, cerca
de 0,56% do PIB2007, ainda permanecem custos de
externalidades que, considerando a estimativa “Nova
Abordagem”, prevêem anualmente externalidades
remanescentes de cerca de 0,31% do PIB2007 e um
potencial de perdas fiscais próximo de 0,28%.

Despite a significant investment in minimization
measures, in particular, noise barriers and "low
noise" pavements that represent, in accumulation,
about 0.56% of the PIB2007, remain important costs
of noise externalities that for Portugal and with
reference to the "New Approach" estimate, forecast
a remaining value of noise externalities up to 0.31%
of the PIB2007 per year and potential tax losses of
approximately 0.28% of the PIB2007.

No Quadro 6.25 salienta-se ainda o facto de se ter
optado pelo modelo de previsão associado à
consideração de 111 concelhos por oposição ao
modelo que contemplava 140 concelhos para os
quais existiam dados disponíveis.

Table 6.25 stresses the choice for the prediction
model resultant from the consideration of 111
municipalities opposing to the model, which
included the 140 municipalities whose data was
available.

Verifica-se que a estimativa do modelo que
incorpora a totalidade dos concelhos apresenta um
valor superior. Uma explicação para tal facto
poderá estar relacionada com a distribuição da
população pelas diferentes classes de exposição ao
ruído que advém da realidade local.

It is clear that the estimated derived from model
that incorporates all of the municipalities
evidenced a higher value. One explanation could
be related to the distribution of population by
different noise exposure classes related to the
“local reality”.

Essa “realidade local” refere-se ao facto,
enunciado no ponto 6.3.2, da proximidade de um
número significativo dos concelhos excluídos a
zonas de intersecções de vias principais.

This "local reality" refers to the fact, previously
mentioned in section 6.3.2, regarding a significant
proximity between the excluded municipalities to
areas of intersection of major roads.

Por esse motivo optou-se por prosseguir esta
estimativa dos custos relativos ao ruído rodoviário
com o modelo gerado com os 111 municípios.

For this reason was selected the 111 municipalities
forecasting model to estimate the road traffic
noise-related costs.

No Quadro 6.26, apresenta-se uma versão
semelhante do quadro anterior, mas exclusivamente
para Portugal, na qual se apresentam as estimativas
do valor económico das externalidades, calculadas
segundo os três métodos de valoração indicados no
projecto HEATCO.

Table 6.26 shows a similar version of the previous
table, but exclusively for Portugal, in which the
estimates of the economic value of noise
externalities are calculated according to the three
valuation methods listed in HEATCO project are
presented.

Outro factor de relevo nesta investigação foi a
análise da sensibilidade dos resultados obtidos em
relação aos três métodos prospectivos propostos
pelo projecto HEATCO.

Another important factor in this research was the
analysis of the sensitivity of the results for the
three forecasting methods indicated in HEATCO
project.

No Quadro 6.26 estão patentes essas diferenças.

Table 6.26 shows those differences.

Pode-se afirmar que o investimento realizado em
medidas de minimização do ruído de 23 euros por
habitante foi eficaz uma vez que as externalidades
remanescentes e o potencial de perda de receita
fiscal foi reduzido em 22 euros, 70 euros e 158
euros, consoante se optasse pela estimativa “nova
abordagem”, “valores centrais” e “valores
elevados”, respectivamente.

It is possible to conclude that the investment made
in noise mitigation measures of 23 Euros per
inhabitant was effective as the remaining
externalities and the potential tax loss were
reduced by 22 Euros, 70 Euros and 158 Euros for
“new approach”, “central values” and “high
values” estimates, respectively.
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Quadro 6.26 – Quadro resumo dos custos e investimentos em ruído para Portugal
Table 6.26 – Summary table of costs and investments in noise for Portugal
New approach

Central values

High values

Lden ? 43 dB

Lden ? 51 dB

Lden ? 51 dB

2 719 665 393€

7 993 218 513€

21 709 415 262€

Sem medidas de minimização do ruído / No noise mitigation measures
Externalidades do ruído (20 anos)
Noise externalities (20 years)
Custos anuais de saúde e incomodidade / Health and Annoyance costs per year

Custo de impostos sobre o património (20 anos)
Real Estate Taxation Cost (20 years)
Redução da receita anual de IMI / Reduction municipal IMI income per year

TOTAL

135 983 270€

399 660 926€

1 085 470 763€

2 323 434 242€

2 323 434 242€

2 323 434 242€

116 171 712€

. 5 043 099 636€

116 171 712€

10 316 652 755€

116 171 712€

24 032 849 505€

Com medidas de minimização do ruído / With noise mitigation measures
Externalidades do ruído (20 anos)
Noise externalities (20 years)
Custos anuais de saúde e incomodidade / Health and Annoyance costs per year

Custo de impostos sobre o património (20 anos)
Real Estate Cost (20 years)
Redução da receita anual de IMI / Reduction on municipal IMI income per year

TOTAL

2 542 378 288€

7 329 567 524€

20 156 545 644€

127 118 914€

366 478 376€

1 007 827 282€

2 276 965 558€

2 276 965 558€

2 276 965 558€

113 848 278€

113 848 278€

113 848 278€

. 4 819 343 846€

9 606 533 081€

22 433 511 202€

Custo adicional da infra-estrutura rodoviária (20 anos)
Additional road infrastructure cost (20 years)
Pavimentos (incluindo 2 reabilitações) / Pavement (including 2 renewals)

116 145 044€

116 145 044€

116 145 044€

Barreiras Acústicas / Noise Barriers

112 343 397€

112 343 397€

112 343 397€

TOTAL

. 228 488 441€

228 488 441€

228 488 441€

10 126 880

10 126 880

10 126 880

População (habitantes por município)
Population (inhabitants per municipality)
Externalidades iniciais do ruído e perda de receita de IMI (por habitante)
Initial Noise Externalities and reduction on IMI income (per inhabitant)
Externalidades de ruído sobrantes e perda de receita de IMI (por habitante)
Remaining noise externalities and reduction on IMI income (per inhabitant)
Benefício do investimento em Medidas de Minimização (por habitante)
Benefit from Mitigation Measures investment (per inhabitant)

498€

1 019€

2 373€

476€

949€

2 215€

22€

70€

158€

Investimento em medidas de minimização do ruído (por habitante)
Investment in noise mitigation measures (per inhabitant)

23€

23€

23€

Custo da Minimização do Ruído Rodoviário (por habitante e ano)
Cost of Road Traffic Noise Mitigation (per inhabitant and year)

€

2€

7€

€

48€

135€

Custo de Minimização do Ruído Rodoviário (por habitante)
Cost of Road Traffic Mitigation (per inhabitant)

PIB/GDP 2007 (a preços correntes / at market prices)

163 051 300 000€

PIB/GDP 2007 (em PCP / in PPS)
%PIB / %GDP

199 660 700 000€

Externalidades / Externalities

0.08%

Potencial de perda de receita de IMI / IMI income loss potential
Investimento em Medidas de Minoração/Investment in Mitigation Measures
Investimento em Medidas de Minoração/Investment in Mitigation Measures
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0.67%

0.01%

por "ano equivalente de investimento" / by "equivalent year of investment"

Externalidades Remanescentes / Remaining Externalities
Perda potencial de receita de IMI Remanescente
Remaining potential IMI income loss

0.25%
0.071%
0.14%

0.08%

0.22%
0.070%

0.62%
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7. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

7 CONCLUSIONS AND FUTURE DEVELOPMENTS

7.1. Introdução

7.1 Introduction

Da investigação efectuada ao longo do
desenvolvimento da presente dissertação, foi
sendo possível identificar e quantificar os custos
associados ao excesso de ruído ambiente de um
modo cada vez mais objectivo.

From research conducted during the development
of this dissertation, it has been possible to work
towards the objective of identifying and
quantifying the costs associated with excessive
environmental noise.

A “ideia inicial” sem qualquer fundamento científico
mas que espelhava a realidade observada, segundo a
qual, o “parente pobre” ruído tinha um impacto
económico muito significativo foi confirmada.

The "original idea", one without any scientific basis
but which mirrored the observed reality, that
noise had a significant economic impact has been
confirmed.

Foi então estimado o valor dos custos sociais
associados ao ruído rodoviário (custo das
externalidades) que corresponde a cerca de 0,25% do
PIB2007 para a estimativa “valores centrais”, em linha
com estimativas da EU de 0,40% do PIB.

It was possible to estimate the social costs of road
traffic noise (externalities cost) which represents
about 0.25% of the GDP2007 for the estimate
“central values”, in line with the estimates of EU
of 0.40% of GDP.

Como os factores ambientais, por exemplo o ruído,
não criam condições para a existência de um
mercado em equilíbrio, o governo português
aprovou legislação sobre o assunto:

As the environmental factors such as noise, do not
create conditions for the existence of a balanced
market, the Portuguese government issued
legislation on this subject:

− Primeiro em 1987 com o primeiro RGR (Regulamento
Geral sobre o Ruído);

− First in 1987 with RGR, the first Portuguese Noise
Code;

− A seguir em 2000 com o RLPS (Regime Legal sobre a
Poluição Sonora) que salientava a importância de um
Ordenamento Território cuidadoso em relação à
distribuição dos diferentes usos;

− then in 2000 with RLPS, the second Portuguese Noise
Code that highlighted the importance of a careful
spatial planning regarding the distribution of the
different uses;

− Por último, com a aprovação do actual RGR
(Regulamento Geral do Ruído) no qual se reforçava a
importância do Ordenamento do Território como um
instrumento indispensável no controlo dos malefícios do
ruído e revia os parâmetros de avaliação acústica de
modo a que fossem de encontro aos utilizados na UE.

− lately, with the approval of the third Noise Code
(in 2007) which strengthened the relevance of
land-use management as an important instrument
in controlling noise damages and revised the noise
evaluation parameters to meet the ones
commonly used in the EU.

Nestes instrumentos legais foram definidos os
limites de ruído ambiente e as características do
território municipal que deveria ser classificado
(zonas mistas e sensíveis).

In these legal documents were stated the
environmental noise limits and the characteristics
of the municipal areas that should be classified
(sensitive and mixed zones).

Considerando o uso actual e as futuras opções de
ocupação do território, os municípios devem
providenciar a elaboração de mapas de classificação
acústica que, juntamente com o mapa de restrições,
vai condicionar actividades e edificações futuras.

Regarding the present uses and the future land-use
options, municipalities ought to develop a noise
classification map that, together with the
constraints map, will enforce some limits on
future activities and constructions.

Estes limites estão relacionados com o nível sonoro
de ruído ambiente actual e, consoante o
cumprimento do estabelecido no actual RGR,
poderá ser necessária a adopção de medidas de

These
limits
are
related
to
existing
environmental noise levels and, according to
their compliance with the current Noise Code,
noise
mitigation
measures
should
be
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minimização do ruído.

implemented.

A execução dessas medidas de minoração recai
sobre as seguintes entidades:

The adoption of such mitigation measures falls in
the following entities:

− a EP – Estradas de Portugal, SA;

− the Portuguese roads authority;

− as concessionárias rodoviárias;

− the road concession holders;

− os municípios.

− the municipalities.

Neste contexto, o governo português tentou
transferir a responsabilidade de alguns destes
custos sociais para as autoridades locais
(municípios) e, ainda, diferir no tempo o
investimento em medidas de mitigação do ruído ao
transferir para as concessionárias rodoviárias esse
encargo.

In this context, the Portuguese government
transferred the responsibility of some of these
social costs to local authorities (municipalities) and
also differed in time the investment in noise
mitigation measures transferring to the road
concession holders the implementation of those
measures.

Os custos sociais do ruído rodoviário foram estimados
por três métodos distintos apresentados no projecto
HEATCO que tiveram de ser ajustados atendendo aos
dados disponíveis.

The social costs of road traffic noise were
estimated for three different approaches
included in the EU project HEATCO and adjusted
for the available data.

Essas três metodologias “nova abordagem”, “valores
centrais” e “valores elevados” apresentavam como
principal elemento diferenciador o método utilizado
para determinação do valor do dB(A) em relação à
incomodidade e aos problemas de saúde relacionados.

Those three approaches “new approach”, “central
values” and “High values” have as distinctive
factor the method used to achieve the cost of a
dB(A) concerning annoyance and health related
problems.

Os “valores elevados” tiveram como base estudos
de Preços Hedónicos; os “valores centrais” derivam
de estudos de Preferência Declarada e a “nova
abordagem” que se refere a uma metodologia que
está a ser introduzida na EU, também associado a
métodos de Preferência Declarada mas, neste caso,
combinado
com
as
curvas
dose-resposta
recomendadas pela Comissão Europeia, que foram
“calibradas” em seis países europeus (Alemanha,
Hungria, Noruega, Espanha, Suécia e Reino Unido).

The “high value” is based on Hedonic Pricing
studies; the “central values” from the analysis of
Stated Preference studies and the “new approach”
in a methodology being introduced in EU also
based on Stated Preference methods but, in this
case, combined with the dose-response functions
recommended by the European Commission and
“calibrated” for six European countries (Germany,
Hungary, Norway, Spain, Sweden and the United
Kingdom).

Considerando estas três estimativas de custo anual
das externalidades do ruído rodoviário, obtiveramse os seguintes resultados:

Regarding these three estimates of noise
externalities cost per year, the following results
were obtained:

− “nova abordagem”: 0.08% PIB2007;

− “new approach”: 0.08% GDP2007;

− “valores centrais”: 0.25% PIB2007;

− “central values”: 0.25% GDP2007;

− “valores elevados”: 0.67% PIB2007.

− “central values”: 0.67% GDP2007.

Estes
custos
sociais
serão
“parcialmente
convertidos”
em
custos
de
investimento
(concessionárias rodoviárias) e custos relativos à
perda potencial de receitas de IMI (municípios).

These social costs will be “partially converted”
into investment costs (road concessionaires) and
the costs related to the potential loss of tax
revenue (municipalities).

A perda potencial de receita de IMI foi descrita

The potential loss of real estate tax revenue was
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nos capítulos IV e VI e refere-se a um ponto
particular do actual RGR no qual se proíbe a
construção de novos edifícios habitacionais em
zonas de conflito sonoro.

described in chapters IV and VI and refers to a
particular section in RGR where is stated the
prohibition to build new housing buildings in noise
conflict areas.

Com esta nova restrição que nega o direito à
construção exclusivamente devido a ruído
ambiente,
introduziu-se
uma
janela
de
oportunidade para que os proprietários possam
solicitar às Direcções de Finanças a alteração da
classificação das suas propriedades de “prédio
urbano como terreno para construção” para
“prédio urbano como outros prédios (sem
capacidade construtiva)”.

With this new restriction that denies the right to
build exclusively due to environmental noise, a
window of opportunity is opened and land owners
will have the possibility of applying to the
Directorates of Finance for a change in the
classification of their properties from "urban
properties as land for construction" into "urban
properties as other property” with no construction
potential).

Esta alteração na classificação dos prédios urbanos
poderá ter implicações importantes nas finanças
municipais uma vez que este custo não será
financiado pelo governo central.

This change in urban property classification may
have important repercussions on municipal
finances as this cost will not be refunded by
central government.

O custo relativo à alteração da classificação fiscal
foi calculado em duas situações, antes e após a
implementação de medidas de minoração do ruído.

The cost related to these tax classification changes
was calculated for two situations, before and after
the implementation of noise mitigation measures.

Para cada situação, a determinação deste custo
envolveu a identificação dos terrenos disponíveis
para construção em zona de conflito sonoro. Assim,
considerando a respectiva capacidade construtiva,
foram determinadas a área bruta de construção
total permitida e a área de terreno sobrante
(exterior à área de implantação). Posteriormente,
estas áreas (área bruta de construção privada (Aa) e
dependente (Ab); área de terreno de proximidade
(Ac) e distante (Ad) foram consideradas no cálculo
do valor patrimonial (Vt).

For each situation, the determination of this
cost involved the computation of the available
“land for construction” under noise conflict.
Then, considering the construction potential,
the total construction area and the remaining
property area (outside the building footprint)
were derived. Later, the different areas (private
(Aa) and dependant (Ab) construction areas;
proximity (Ac) and distant (Ad) land areas) were
used in the assessment of the patrimonial value
(Vt).

Considerando as duas situações analisadas,
obtiveram-se os seguintes resultados anuais em
relação à perda potencial de receitas fiscais de IMI:

Regarding the two situations analyzed, the
following yearly results for the potential loss of
real estate tax were achieved:

− “antes” da implementação de medidas de minoração
do ruído: 0.071% PIB2007;

− “before” noise mitigation measures: 0.071%
GDP2007 ;

− “após” a implementação de medidas de minoração:
0.070% PIB2007.

− “after” noise mitigation measures: 0.070%
GDP2007

Tendo em atenção que:

Bearing in mind that:

− a representatividade da receita de IMI é cerca de
20% na maioria dos municípios portugueses;

− the representativeness of the revenue of IMI is
about 20% in most Portuguese municipalities,

− a alteração da classificação fiscal dos prédios
urbanos representa uma “perda quase total” das
receitas de IMI.

− a change in the tax classification of urban
properties represents “almost the total loss” of
tax revenue from IMI (real estate tax).

será de esperar um agravamento das dificuldades

municipalities are expected to face increasing
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financeiras dos municípios.

financial difficulties

O principal objectivo destas restrições à
construção refere-se ao controlo de um potencial
aumento dos custos sociais do ruído (problemas de
saúde devidos ao ruído e reclamações de
incomodidade, i.e. externalidades do ruído) ao
proibir a construção em zonas de conflito sonoro.

The main goal of these building restrictions is to
control a potential amplification of noise social
costs
(noise-related
health
effects
and
annoyance complaints, e.g. noise externalities)
by preventing the construction in areas under
noise conflict.

O investimento em medidas de minoração do ruído
foi descrito nos capítulos V e VI. Refere-se às
medidas de mitigação cuja implementação é
necessária para cumprir os limites de ruído
ambiente definidos no actual RGR.

The investment in noise mitigation measures was
described in chapters V and VI. It refers to
mitigation measures whose implementation is
needed to comply with the environmental noise
levels stated in the present RGR.

Quantificar o custo de investimento implicava que
fossem conhecidas as medidas de minimização
implementadas bem como a despesa real efectuada
que seria actualizada para o ano de 2007.

Quantifying the investment cost demanded the
knowledge of the existing mitigation measures as
well as of the real expenditure that should be
updated to the base year 2007.

Como não foi possível obter o investimento
efectivamente realizado, a solução passou pela
consideração dos valores de mercado actuais
(2007) para todos os tipos de medidas de
minimização identificados em Portugal.

As the real expenditure was not known, the
solution
for
this
problem
involved
the
consideration of the present market price (2007)
for all types of noise mitigation measures whose
construction was identified in Portugal.

O investimento total em medidas de minoração do
ruído, para um horizonte de 20 anos, relativo a:

The global investment in noise mitigation measures,
for a period of twenty years, concerning:

− barreiras acústicas;

− noise barriers;

− pavimentos menos ruidosos (incluindo operações de
manutenção e eventual substituição da camada de
desgaste).

− low-noise pavements (including maintenance
operations and, eventually, the replacement of
the road surface).

ascendeu a cerca de 230 milhões de euros que
representa aproximadamente 0,14% do PIB2007 e a
um investimento anual “equivalente” de 0,01% do
PIB2007.

was computed in approximately 230 million Euros
which represents about 0.14% of PIB2007 and an
annual "equivalent" investment in the order of
0.01% of PIB2007.

Analisando o custo de investimento e os benefícios
daí decorrentes, é possível concluir que, mesmo
para o “cenário mais desfavorável” – a estimativa
mais reduzida do valor das externalidades obtida
com o método da “nova abordagem”, a despesa
em medidas de minimização foi recuperada uma
vez que a redução das externalidades e da
potencial perda de receita de IMI estavam em
equilíbrio com esse investimento.

Analyzing the investment cost and the related
benefit it is possible to conclude that, even in
the “worst case scenario” – the lowest
externalities cost derived from the “new
approach” estimate, the expenditure in
mitigation measures was recovered as the
reduction in noise externalities and the
potential loss of real estate tax were in
equilibrium with that investment.

7.2. Desenvolvimentos Futuros

7.2 Future Developments

7.2.1. Introdução

7.2.1 Introduction

No decurso deste trabalho de investigação tornou-

During the development of the present research, it
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se evidente que o seu âmbito de análise ainda está
parcamente explorado.

has become noticeable that the scope of analysis
is still underdeveloped.

O deficit de informação existente nos assuntos
conexos a esta dissertação foi frequente e
relevante, obrigando a que em muitas das
avaliações efectuadas tivesse sido obrigatória a
adopção de alguns pressupostos e simplificações.

The deficiencies in existing information on
subjects related to this thesis were common and
significant, forcing the acceptance of certain
assumptions and simplifications in several of the
evaluations.

7.2.2. Externalidades associadas ao ruído

7.2.2 Noise Externalities

De entre as várias lacunas detectadas salienta-se,
a avaliação dos malefícios do ruído em termos de
saúde pública, nomeadamente, na identificação e
quantificação dos “óbitos associados ao ruído”.

Among the detected weaknesses, the assessment of
negative noise effects associated with public health,
including the identification and quantification of
“deaths related to noise”, is emphasized.

Esta informação deveria ser complementada com a
identificação das despesas de saúde associadas a
transtornos originados por ruído excessivo e, ainda,
uma verificação da adequabilidade dos critérios de
incomodidade utilizados e considerados pela União
Europeia de aplicação universal.

This information should be complemented with the
detection of health expenses associated with
excessive
noise
pathologies
as
well
as
investigations into the suitability of the adopted
annoyance criteria and that suggested by the
European Union for general use.

As curvas dose-resposta (curvas de incomodidade)
definidas para a Europa serão de aplicar nos
países do sul da Europa, onde Portugal se
enquadra, ou deverão ser quantificadas novas
curvas de incomodidade que reflictam uma forma
diferente de utilização dos espaços exteriores?

Are the dose-response curves (“annoyance”
curves) defined for Europe also appropriate for
southern European countries, including Portugal,
or should new dose-response curves be quantified
which reflect the different lifestyle and use of
outdoor spaces?

Considera-se que estes modelos de incomodidade
deveriam ser validados para Portugal, assim como, os
respectivos métodos de quantificação económica.

It is considered that these annoyance models
should be validated for Portugal, together with the
related valuation techniques.

7.2.3. Exposição da população ao ruído

7.2.3 Population noise exposure

Actualmente, os dados existentes e comunicados à
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) foram os
Mapas Municipais de Ruído calculados para LAeq,
diurno e LAeq, nocturno.

Currently, the existing and reported data held by
the Portuguese Environmental Agency (PEA)
includes municipal noise maps calculated for LAeq,
daytime and LAeq, night.

Para alguns municípios já foram fornecidos à APA
novos Mapas de Ruído recalculados para os actuais
indicadores Lden e Ln, mas sem alteração dos dados
de base, a menos do ajuste de tráfego proposto
pela APA e que passava pela consideração de um
período do entardecer (com duração de 3h) cujo
tráfego médio horário foi calculado considerado
uma parte do período diurno (duas horas) e parte
do nocturno (uma hora).

Some municipalities have already provided PEA
with new noise maps recalculated for the present
noise indicators, Lden and Ln, but with no changes
in traffic related data except for the traffic
adjustment, suggested by APA, concerning the
evening period (three hours long), for which the
average traffic flow should be calculated using
part of the daytime traffic flow (two hours) and
part of the night-time period (one hour).
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Sobre estes novos Mapas, a APA ainda não
disponibilizou novas projecções da população
exposta por classes de ruído.

PEA has not yet released new estimates of the
noise exposed population by noise classes based on
these recalculated maps.

Salienta-se que esta atribuição da população
exposta por classes de ruído teve como base os
dados do Instituto Nacional de Estatística (INE)
relativos aos Censos 2001.

It should be noted that calculations for the noiseexposed population were supported by population
data provided by Statistics Portugal (SP) based
upon the 2001 Census.

Acresce ainda, por razões de simplificação de
procedimentos, a consideração da população a 4
m de altura (altura de cálculo dos mapas de
ruído) e não a sua distribuição pelos edifícios de
habitação e por andar, o que resultaria num
resultado
mais
fidedigno
da
realidade
portuguesa em termos de exposição ao ruído
ambiente.

Furthermore, for procedure simplification reasons,
the concentration of the population at a height of
4m (noise maps calculation height) was used
rather than their distribution by residential
buildings and by floor. The latter would represent
a more accurate and reliable picture of the
Portuguese situation in terms of environmental
noise exposure.

7.2.4. Medidas de Minoração do Ruído

7.2.4 Noise mitigation measures

Outra
linha
de
investigação
interessante
corresponde à inventariação de todas as medidas de
minimização rodoviárias instaladas em Portugal.

Another interesting line of research refers to the
inventory of all road noise mitigation measures
already installed in Portugal.

Numa primeira fase, deve ser avaliada a base de
dados MIA, elaborada pelo LNEC (Laboratório
Nacional de Engenharia Civil) para a EP - Estradas
de Portugal, SA.

Initially, an evaluation of the MIA database,
prepared by NLEC (National Laboratory of Civil
Engineering) for EP – Estradas de Portugal, SA
should be accomplished.

Seguidamente deverá ser analisado o potencial da
base de dados MIA para ser complementada com
nova informação relativa a fontes de ruído
associadas às medidas de minoração adoptadas e
às características intrínsecas das barreiras e de
pavimentos pouco ruidosos.

Then, should be analyzed the potential of MIA
for being complemented with new information
on the noise sources related to those
mitigation measures and to the intrinsic
characteristics of the noise barriers or lownoise pavements.

Deverá ainda ser possível a introdução de dados de
monitorização acústica e de todos os dados
relevantes relacionados com essas medições
(condições meteorológicas, volume de tráfego e
percentagem de pesados, velocidade, etc.).

It should also be possible to introduce data regarding
the monitoring noise measurements and all the
relevant data related to those measurements
(meteorological conditions, traffic volume and
percentage of heavy vehicles, speed, etc.).

Poderá, ainda, ser conveniente acrescer alguns
dados relativos à eficácia esperada e real das
Medidas de Minimização, bem como dos
respectivos pressupostos de cálculo.

It would also be convenient to accrue further data
regarding the expected and real effectiveness of
those mitigation measures, as well as the related
calculation assumptions.

Deste “completar” da base de dados existente
poder-se-ão realizar estudos estatísticos para
ajuizar do comportamento acústicos de pavimentos
rodoviários, além de se tornar possível a sua
comparação em termos de eficácia inicial e em
termos de perda de eficácia ao longo do tempo.

From this “completion” of the existing database,
it might be possible to perform some statistical
analysis to assess the acoustical characteristics of
road surfaces and to make possible the comparison
of initial acoustical characteristics and their loss
of effectiveness over time.
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Estas informações permitirão responder a questões
associadas com a distinção e selecção dos
pavimentos
rodoviários
mais
convenientes,
atendendo ao seu comportamento acústico, tendo
em atenção dados comparativos das diversas
soluções que tenham sido acompanhadas ao longo
do tempo.

This information will enable a well-informed
response to questions associated with the
distinction and selection of the most appropriate
road
pavements
regarding
their
acoustic
behaviour, taking into account comparative data
for diverse surface dressings whose acoustic
performance have been evaluated over time.

Quanto às barreiras acústicas já implementadas,
será conveniente verificar se estão a apresentar o
resultado esperado, atendendo às simulações
efectuadas, ou se existe algum desvio significativo
procurando-se, desde logo, identificar as causas
prováveis de tal situação:

As for noise barriers already in place, it would be
useful to verify whether the attenuation expected
from modelling/simulations was achieved, or if
there are any significant deviations, in which case
the most probable causes for such situation should
be identified. These might include:

− Critérios de projecto desadequado;

− Inadequacy of design criteria;

− Alterações de tráfego não previsíveis (volume,
composição e/ou velocidade de circulação);

− unforeseeable traffic changes (number of vehicles,
composition and/or circulation speed);

− Alterações das características das camadas de
desgaste
e
consequente
deterioração
das
características de comportamento acústico.

− Alterations in surface dressing characteristics and
consequent deterioration in their acoustical
properties.

Ainda neste domínio, poderão ser analisados os
métodos de avaliação do comportamento acústico das
barreiras, de forma a ser possível a proposta de
critérios precisos e fiáveis que permitam identificar ou
auxiliar na identificação das causas de incumprimento.

Additionally, the methods available to assess the
acoustical behaviour of noise barriers can also be
analysed, in order to propose accurate and
reliable criteria, which would enable or assist in
identifying the causes of failure.

Para as medidas de minimização do ruído, nas quais
se englobam as soluções de pavimentação, poder-seão propor algumas directivas de actuação para
determinar a conformidade com as especificações
técnicas indicadas no caderno de encargos. Estas
directivas poderão avaliar o desempenho inicial, e
periódico, por exemplo a 1 ano, 5 anos, etc.

For noise mitigation measures, in which are
included low-noise road surfaces, might be given
some guidelines for determining compliance with
contract specifications might be prepared. These
might
address
initial
performance
and
performance after defined periods of time, e.g. 1
year, 5 years, etc.

Procedimentos em uso ou em desenvolvimento
noutros países ou a nível europeu deverão ser
analisados como parte desta actividade.

Procedures in use or in development in other
countries or at a European level would require to
be reviewed as part of this activity.

No domínio do Ordenamento do Território, poderse-ão introduzir alguns contributos para uma
“melhor”
Avaliação
Ambiental
Estratégica,
contemplando não só a avaliação da saúde humana
(já instituída mas desprezada em inúmeros casos)
mas também os efeitos na desvalorização das
propriedades.

In the field of Territorial Management, it would be
beneficial to introduce some improvements for a
“better” strategic environmental assessment,
encompassing not only assessments of human
health (already established but disregarded in
many cases) but also the consequences on
property value depreciation.

Esta desvalorização está associada a níveis
excessivos de ruído que, como foi sendo descrito
ao longo deste documento, têm implicações
significativas na capacidade construtiva dos
terrenos identificados como solo urbano nos

This land devaluation is associated with excessive
noise levels which, as has been described
throughout this document, have significant
implications on the construction potential of
properties identified as “urban areas” in territorial
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instrumentos
de
gestão
territorial
ao
inviabilizarem a construção de edifícios com
ocupação
sensível
ao
ruído
(inclui
uso
habitacional, escolar, de saúde, etc.).

management plans. According to RGR, the
construction of new buildings for noise sensitive
occupation (includes housing, schools, healthcare
facilities, etc.) is prohibited in such areas.

7.3. Conclusão

7.3 Conclusion

Do anteriormente exposto, conclui-se que a
abordagem científica da presente dissertação não
se esgotou. Constitui uma abertura de linhas de
investigação pluridisciplinares nos diversos temas
abordados que, futuramente, permitirão uma
análise mais especializada e detalhada dos
factores envolvidos na valoração do ruído
rodoviário.

Regarding these observations, it is possible to
conclude that the scientific approach of this
dissertation is not complete. It constitutes the
opening of multidisciplinary lines of research in
the highlighted subjects that, in future, will allow
more specialized and detailed analysis of the
factors involved in the valuation of road noise.

Como corolário final, mas não menos importante,
refere-se a extensão desta linha investigatória às
remanescentes fontes de ruído de transportes
(aéreo e ferroviário) e, quiçá, à conjugação de
todas as fontes de ruído identificáveis.

As a final remark, but no less important, it should
be noted that the present line of research could
be applied to other transportation noise sources
(airports and rail network) and, perhaps, to the
combination of all noise sources.
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Anexo 1 - Figura 21 – Análise multi-cromática. Variável pivô: Percentagem de superfície de uso industrial
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Anexo 1 - Figura 22 – Análise multi-cromática. Variável pivô: Densidade rodoviária
Annex 1 - Figure 22 – Multi-chromatic analysis. Pivot variable: Road density
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Anexo 1 - Figura 23 – Análise multi-cromática. Variável pivô: Extensão rodoviária
Annex 1 - Figure 23 – Multi-chromatic analysis. Pivot variable: Length of principal road network
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Método de Extracção: Análise de Componentes Principais
a - Comunalidades do Modelo Factorial
b. Resíduos calculados entre correlações observadas e recalculadas.
Existem 55 (21,0%) resíduos não negligenciáveis com valor absoluto superior a 0,05.
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Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. Reproduced communalities
b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations.
There are 55 (21,0%) nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05.
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Anexo 1 - Figura 24 – Análise de Componentes Principais: Matriz de Resíduos (avaliação Inicial)

Annex 1 - Figure 24 – Principal Components Analysis: Residual Matrix (initial evaluation)
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Anexo 1 - Figura 25 – Análise de Componentes Principais: Matriz de Correlação com Modelo Factorial (avaliação Inicial)

Annex 1 - Figure 25 – Principal Components Analysis: Reproduced Correlation Matrix (initial evaluation)
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Anexo 2 - Figura 1 – Modelo de previsão para a estimativa da população exposta ao ruído: todos os 139 concelhos
Annex 2 - Figure 1 - Prediction model for the estimate of population exposed to noise: all 139 municipalities
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Anexo 2 - Figura 2 – Modelo de previsão para a estimativa da população exposta ao ruído: parâmetros de qualidade do ajuste
Annex 2 - Figure 2 - Prediction model for the estimate of population exposed to noise: goodness of fit parameters
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Anexo 2 - Figura 3 – Modelo de previsão para a estimativa da população exposta ao ruído: parâmetros de qualidade do ajuste

Annex 2 - Figure 3 - Prediction model for the estimate of population exposed to noise: goodness of fit parameters
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Anexo 2 - Figura 4 – Modelo de previsão para a estimativa da população exposta ao ruído: 111 concelhos
Annex 2 - Figure 4 - Prediction model for the estimate of population exposed to noise: 111 municipalities
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Densidade Rodoviaria, Densidade de edifícios (edificios/km2), Densidade populacional (hab/km2)
b. Dependent Variable: P_60-65

Model Summaryb
Model

1

R

R Square Adjusted Std. Error of the Change Statistics
R Square
Estimate
R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change

0,834916 0,697085 0,682661

1,617992331

0,697085098

48,3264

5 105

DurbinWatson

1,02674E-25 2,323396

a. Predictors: (Constant), percentagem de uso de solo urbano em PMOT, Densidade de alojamentos (alojamentos/km2),
Densidade Rodoviaria, Densidade de edifícios (edificios/km2), Densidade populacional (hab/km2)
b. Dependent Variable: P_maior de 65

Anexo 2 - Figura 5 – Modelo de previsão para a estimativa da população exposta ao ruído: parâmetros de qualidade do ajuste
Annex 2 - Figure 5 - Prediction model for the estimate of population exposed to noise: goodness of fit parameters
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Anexo 2 - Figura 6 – Modelo de previsão para a estimativa da população exposta ao ruído: parâmetros de qualidade do ajuste

Annex 2 - Figure 6 - Prediction model for the estimate of population exposed to noise: goodness of fit parameters
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a. Dependent Variable: P_maior de 65
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Anexo 3 - Figura 1 - Determinação da população exposta a LAeq > 65 dB por município (1/5)
Annex 3 - Figure 1 - Calculation of population exposed to noise levels LAeq > 65 dB, by municipality (1/5)
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Anexo 3 - Figura 2 - Determinação da população exposta a LAeq > 65 dB por município (2/5)
Annex 3 - Figure 2 - Calculation of population exposed to noise levels LAeq > 65 dB, by municipality (2/5)
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Anexo 3 - Figura 3 - Determinação da população exposta a LAeq > 65 dB por município (3/5)
Annex 3 - Figure 3 - Calculation of population exposed to noise levels LAeq > 65 dB, by municipality (3/5)

Cecília Rocha
Pag. A.47

O Custo do Ruído no Planeamento das Infra-estruturas
de Transporte Rodoviário

Noise Cost Evaluation on Road Planning

Anexo 3 - Figura 4 - Determinação da população exposta a LAeq > 65 dB por município (4/5)
Annex 3 - Figure 4 - Calculation of population exposed to noise levels LAeq > 65 dB, by municipality (4/5)
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Anexo 3 - Figura 5 - Determinação da população exposta a LAeq > 65 dB por município (5/5)
Annex 3 - Figure 5 - Calculation of population exposed to noise levels LAeq > 65 dB, by municipality (5/5)
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Anexo 3 - Figura 6 - Mapa da percentagem de população exposta a LAeq > 65 dB por município
Annex 3 - Figure 6– Map of the percentage of population exposed to noise levels LAeq > 65 dB, by municipality
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Anexo 4 - Figura 1 – Determinação da valoração económica das externalidades do ruído por município (1/5)
Annex 4 - Figure 1 – Calculation of the economic value of noise externalities by municipality (1/5)
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Anexo 4 - Figura 2 – Determinação da valoração económica das externalidades do ruído por município (2/5)
Annex 4 - Figure 2 – Calculation of the economic value of noise externalities by municipality (2/5)
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Anexo 4 - Figura 3 – Determinação da valoração económica das externalidades do ruído por município (3/5)
Annex 4 - Figure 3 – Calculation of the economic value of noise externalities by municipality (3/5)
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Anexo 4 - Figura 4 – Determinação da valoração económica das externalidades do ruído por município (4/5)
Annex 4 - Figure 4 – Calculation of the economic value of noise externalities by municipality (4/5)
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Anexo 4 - Figura 5 – Determinação da valoração económica das externalidades do ruído por município (5/5)
Annex 4 - Figure 5 – Calculation of the economic value of noise externalities by municipality (5/5)
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Anexo 4 - Figura 6 – Mapa da valoração económica das externalidades do ruído por município: 2001
Annex 4 - Figure 6 – Map of the economic value of noise externalities by municipality: 2001
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Anexo 4 - Figura 7 – Mapa da valoração económica das externalidades do ruído por município: 2001 com Medidas de Minimização
Annex 4 - Figure 7 – Map of the economic value of noise externalities by municipality: 2001 with Mitigation Measures
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Anexo 4 - Figura 8 – Mapa da valoração económica das externalidades do ruído por município: 2007
Annex 4 - Figure 8 – Map of the economic value of noise externalities by municipality: 2007
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Anexo 4 - Figura 9 – Mapa da valoração económica das externalidades do ruído por município: 2007 com Medidas de Minimização
Annex 4 - Figure 9 – Map of the economic value of noise externalities by municipality: 2007 with Mitigation Measures
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Anexo 5 - Figura 1 – Mapa da receita anual de IMI por município: 2004
Annex 5 - Figure 1 – Map of the IMI yearly income by municipality: 2004
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Anexo 5 - Figura 2 – Mapa da receita anual de IMI por município: 2005
Annex 5 - Figure 2 – Map of the IMI yearly income by municipality: 2005
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Anexo 5 - Figura 3 – Mapa da receita anual de IMI por município: 2006
Annex 5 - Figure 3 – Map of the IMI yearly income by municipality: 2006
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Anexo 5 - Figura 4 – Mapa da receita anual de IMI por município: 2007
Annex 5 - Figure 4 – Map of the IMI yearly income by municipality: 2007
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Anexo 5 - Figura 5 – Mapa da contribuição das receitas de IMI no valor das receitas globais dos municípios: 2004
Annex 5 - Figure 5 – Map of the IMI income contribution in the overall municipal revenue value: 2004
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Anexo 5 - Figura 6 – Mapa da contribuição das receitas de IMI no valor das receitas globais dos municípios: 2005
Annex 5 - Figure 6 – Map of the IMI income contribution in the overall municipal revenue value: 2005
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Anexo 5 - Figura 7 – Mapa da contribuição das receitas de IMI no valor das receitas globais dos municípios: 2006
Annex 5 - Figure 7 – Map of the IMI income contribution in the overall municipal revenue value: 2006
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Anexo 5 - Figura 8 – Mapa da contribuição das receitas de IMI no valor das receitas globais dos municípios: 2007
Annex 5 - Figure 8 – Map of the IMI income contribution in the overall municipal revenue value: 2007
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