
O ruído 
de vizinhança 

tem um estatuto 
diferente das 

outras atividades 
ruidosas

Porque tem características 
particulares
Chama-se ruído de vizinhança a 
todo o ruído associado apenas ao 
uso habitacional e às atividades 
que normalmente caracterizam 
tal uso. Trata-se, assim, de um tipo 
de ruído que pode ser produzido 
diretamente por alguém ou por 
intermédio de outrem, por qual-
quer tipo de equipamento ou ani-
mal sob sua responsabilidade que, 

pela sua ocorrência ou intensida-
de, seja suscetível de causar inco-
modidade para quem habite nas 
proximidades. 
Ex: o ruído produzido por eletro-
domésticos, animais domésticos, 
festas, crianças, instrumentos mu-
sicais, televisão, etc.

Para mais informações, consultar o Regula-
mento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo 
DL 09/2007 de 17 de janeiro, retificado pela 
DR 18/2007 de 16 de março e alterado pelo DL 
278/2007 de 1 de agosto.

Porque só pode ser fiscalizado 
pelas entidades policiais 
A CML, como entidade adminis-
trativa, não têm competências 
para intervir no ruído produzi-
do no interior de habitações ou 
em espaço aberto associado às 
mesmas, como jardins. 
Assim, só é possível apresentar 
uma reclamação junto das au-
toridades policiais, que podem 
ordenar a adoção de medidas 

para a cessação da incomodida-
de produzida pelo ruído de vizi-
nhança.
No artº 24 do RGR está definido 
que, entre as 23 e as 7 horas, as 
autoridades policiais podem or-
denar ao produtor de ruído de 
vizinhança a cessação imediata 
da emissão de ruído, enquan-
to que, entre as 7 e as 23 horas, 
pode fixar-se um prazo para  
fazer cessar a incomodidade.

PORQUÊ?

Porque as obras não precisam 
de LER mas têm restrição de 
horário 
Fazer obras em casa não carece 
de  Licenciamento Especial de Ruí-
do sendo que esta atividade ape-
nas poderá ser realizada nos dias 
úteis, entre as 8 e as 20 horas. Para 
tal, deve afixar-se em local visí-
vel, a duração prevista das obras 
e o horário em que possa ocorrer 
maior intensidade de ruído.

Porque não se enquadra  
no regime de licenciamento  
especial de ruído
O ruído de vizinhança não se 
encontra enquadrado por qual-
quer regime de licenciamento 
não sendo, assim, possível pedir 
uma Licença Especial de Ruído 
(LER) à CML.
Estas licenças só são exigíveis 
para Atividades Ruidosas Tem-
porárias (Artº 3 do RGR).

Porque pode ser resolvido 
amigavelmente
Quando há incómodo causado-
por ruído de vizinhança, deve-se 
adotar uma postura amigável e o 
bom senso deve imperar no diá-
logo entre vizinhos. Caso o diálo-
go não seja possível ou frutuoso, 
poder-se-á recorrer a uma media-
ção por terceiros. Na ausência de 
resultados, será necessário apelar 
às autoridades competentes.


