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Relativamente ao Plano supracitado, vimos por este meio remeter as apreciações produzidas 

em matéria de REN, de Regulamento e de Ruído. 

1. Regulamento do Plano 

Do ponto de vista formal o Regulamento tem uma estrutura consentânea com os seus 

objectivos e com a natureza de documento legal que é. 

Afigura-se-nos que o Plano deve conter uma norma onde se conceptualize o que se entende 

por "regeneração profunda" para efeitos de aplicação do n° 6 do art0 13°. 

2. REN 

Analisado o Relatório do Plano, cumpre desde logo salientar que a avaliação apresentada no 

âmbito da REN tem por base o DL 166/2008 de 22/08, o que se afigura desajustado tendo por 

base o pressuposto de que este plano será publicado antes das orientações estratégicas da 

REN previstas no citado diploma legal. 

De referir ainda a relação que se faz entre a REN e as componentes ambientais urbanas 

identificadas no PDM em vigor e definidas com base no Plano Verde de Lisboa da autoria do 

ProF Ribeiro Telles, ou com o Sistema de Protecção de Valores e Recursos Ambientais definido 

no âmbito da revisão do PDM, justifican~o desta forma a protecção conseguida sobre as áreas 

existentes no concelho com valências, ecológica, ambiental, ou paisagística. 

Neste âmbito importa ter presente que independentemente da forma como se vão tratar 

eventuais áreas existentes no território em causa com características de REN, o certo é, que, se 
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estas áreas existirem, há lugar a um procedimento de delimitação da REN que inicia com a 

delimitação de uma carta de REN Bruta. 

Desta forma, a análise que é feita no âmbito da REN deve ser revista à luz do DL 93/90 de 

19/03, ou seja, considerando as tipologias de áreas de REN e as correspondentes definições, 

enunciadas nos anexos I e III deste diploma. 

Nesta óptica, o relatório deve referir, relativamente a cada uma das tipologias identificadas no 

referido anexo, se existe ou não existe, na área abrangida pelo PP. Caso exista(m) uma ou 

mais áreas, deverá(ão) a(s) mesma(s) ser apresentada(s) numa carta de REN Bruta com a 

correspondente legenda, devendo a sua delimitação ser fundamentada em memória descritiva. 

Considerando que a delimitação da REN é um processo com alguma complexidade, e que 

sobre algumas das matérias inerentes, existem estudos cientificamente sustentados, sugere-se 

que nomeadamente no que respeita às zonas ameaçadas pelas cheias, sejam consultados o 

INAG e o LNEC no sentido de confirmar da existência ou inexistência destas áreas no território 

afecto ao presente PP. 

Caso se venha a concluir pela inexistência de REN Bruta, ou REN Final na área em estudo, 

afigura-se que deverá haver lugar à publicação de documento formal informando deste facto, 

ficando esta área automaticamente avaliada no âmbito da Revisão da REN do concelho. 

3. Ruído 

Objectivos de qualidade acústica - classificação de zonas sensíveis e mistas 

A classificação de zonas sensíveis e mistas, de acordo com os critérios definidos no RGR, foi 

efectuada e faz parte dos elementos constituintes - o Regulamento classifica toda a área de 

intervenção como zona mista. 

Em função da classificação atribuída, e de acordo com o previsto no n°1 do artigo 11° do RGR 

(DL n° 9/2007, de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação n° 18/2007, de 16 

de Março, e alterado pelo Decreto-Lei n° 278/2007, de 1 de Agosto) , a área de intervenção não 

deve ficar exposta a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, 

e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 
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Informação acústica 

Os mapas de ruído fazem parte dos elementos que acompanham o PP, dando cumprimento ao 

estabelecido na Portaria n°138/2005, de 2 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo 

RGR. 

A realização dos mapas de ruído visou apoiar a elaboração da Proposta e teve em conta 

informação acústica obtida por técnicas de modelação apropriadas. Os mapas são sempre 

acompanhados, para todas as situações estudadas, dos mapas de conflitos que identificam as 

áreas onde é necessário reduzir o ruído ambiente exterior e quantificam, para essas mesmas 

áreas, a redução global de ruído ambiente exterior necessária à conformidade legal, em função 

da classificação atribuída -zona mista. 

Os mapas de ruído, relativos aos dois indicadores regulamentares e reportados a uma altura de 

4m acima do solo, traduzem: 

• a situação de referência e os conflitos existentes antes da introdução do novo "esquema 

de circulação de trânsito na Baixa"-situação reportada a Julho de 2008; 

• as situações acústicas e os conflitos que persistem após concretização do novo 

esquema de circulação de trânsito e das medidas correctivas complementares, 

designadamente redução da velocidade média de circulação para 30 km/h e adopção de 

pavimento poroso com características absorventes na Rua da Prata, Rua do Ouro, 

Rossio, Rua da Conceição, Rua dos Fanqueiros, Praça da Figueira e Rua da Madalena. 

A apresentação dos mapas de ruído foi melhorada da anterior para a actual versão do 

Relatório, permitindo transmitir uma informação geral sobre a caracterização acústica e 

evidenciar algumas conclusões. Ainda assim, a leitura de pormenor mantém-se comprometida 

pelo facto da apresentação não ser consentânea com a escala utilizada (1 :5.000). Por esta 

razão, recorreu-se aos "quadros comparativos dos níveis sonoros em pontos de referência nas 

vias consideradas", constantes da avaliação acústica. 

A avaliação acústica que integra o Relatório do Plano permite concluir: 

• a área objecto de plano integra-se numa zona urbana consolidada, classificada como 

zona histórica - Baixa Pombalina - onde o tráfego rodoviário, principalmente o tráfego de 

atravessamento, constitui a principal fonte sonora com contributo para a perturbação do 

ambiente sonoro; 
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• sem a introdução do "novo esquema de circulação de trânsito na Baixa", os níveis 

máximos de exposição ao ruído ambiente exterior aplicáveis são, de um modo geral, 

ultrapassados em toda a área do Plano e em especial, na envolvente das principais vias 

de tráfego. A redução global de ruído ambiente exterior necessária à conformidade legal 

excede os 5 dB(A) numa área significativa da área de intervenção; 

• com a concretização da solução viária e a aplicação das medidas correctivas 

complementares previstas na Proposta, obtém-se uma melhoria significativa do 

ambiente sonoro; contudo, persistem, para ambos os indicadores, áreas de clara 

violação aos limites regulamentares. Da análise do "quadro comparativo de níveis 

sonoros em pontos de referência nas vias consideradas", verifica-se que os níveis 

sonoros previstos para a situação futura reduzem entre 2 a 12 dB(A) relativamente à 

situação de referência. No entanto, para os mesmos pontos de referência ainda se 

mantêm violações que atingem os 7dB(A); 

• apesar da melhoria significativa decorrente da concretização da solução viária e da 

aplicação das medidas correctivas complementares previstas na Proposta, as violações 

que persistem excedem os limites legais em mais de 5 dB(A), numa área com 

expressão. 

Disciplina da área de intervenção em função da sua classificação 

Como resultado da avaliação acústica efectuada no âmbito da elaboração da Proposta e 

atendendo às características e objectivos da Plano - em que a recuperação do parque 

habitacional deve ser uma prioridade, proporcionando condições dignas e atractivas para 

acolher população residente - a Câmara Municipal estabeleceu a disciplina da área de 

intervenção. 

O Regulamento do Plano submete a Rua da Prata, Rua do Ouro, Rossio, Rua da Conceição, 

Rua dos Fanqueiros, Praça da Figueira e Rua da Madalena à adopção de pavimento poroso 

com características absorventes e à redução de velocidade para 30Km/h. 

Considera-se de realçar que não foram identificados os mecanismos de imposição que tornam 

viável o controlo de velocidade. 

Tendo em conta as características da área de estudo, e esgotadas as medidas tendentes à 

minimização dos níveis de exposição ao ruído ambiente exterior, cuja concretização tem lugar 
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no âmbito da execução do Plano, é assumido no Regulamento que "no âmbito da execução 

faseada e programada do Plano Municipal de Redução do Ruído para a cidade de Lisboa, 

serão realizadas outras acções integradas nas obras de intervenção na Rede Viária 

Distribuidora Principal de modo a assegurar a conformidade legal na Avenida Ribeira das Naus 

e Av. Infante D. Henrique". 

Relativamente a esta medida, releva o facto de já ter expirado a 1 de Fevereiro de 2009, o 

prazo legal estabelecido para a execução dos Planos Municipais de Redução de Ruído (n° 2 do 

artigo 8° do RGR) e, como tal , já deverem ter sido estudadas medidas concretas com eficácias 

previstas, possíveis de integrar a presente proposta. 

Não obstante persistirem valores de ruído ambiente exterior que excedem em mais de 5 dB(A) 

os valores limite fixados, a Câmara Municipal assume que, "como medida de recurso para 

minimizar o ruído no interior das edificações deverá proceder-se ao reforço do isolamento de 

fachada dos edifícios de forma a garantir que o índice de isolamento sonoro a sons de 

condução aérea (D 2m,n,T,W), seja superior ou igual a 40dB". Esta medida, está prevista no 

regime de excepção criado pelo n°4 do artigo 19° do RGR e nas competências atribuídas à 

autarquia via deste regime. O valor proposto para o índice de isolamento (superior ao 

estabelecido) deve-se ao facto da situação não se enquadrar nas condições excepcionais -

desde que não subsistam valores de ruído ambiente exterior que excedam em mais de 5 dB(A) 

os valores limite fixados, podem ser adoptadas medidas nos receptores sensíveis que 

proporcionem conforto acústico acrescido no interior dos edifícios adoptando valores do índice 

de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, D 2m,n,T,W, superiores em 3 dB 

aos valores constantes da alínea a) do n°1 do artigo 5°.do Regulamento dos Requisitos 

Acústicos dos Edifícios. 

Considera-se que a integração desta medida nas Regras Gerais de construção e reconstrução 

(à semelhança do previsto para a optimização do desempenho energético do edificado) e 

eventualmente nas condições de autorização das obras de alteração de fachadas, permitiria 

uma maior coerência do Regulamento. 

Atendendo às implicações da concretização desta medida, designadamente de ordem 

financeira, considera-se que não ficou suficientemente claro a quem cabe a sua execução. 
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Conclusões 

Da análise efectuada, conclui-se que a proposta de Plano teve em consideração as orientações 

transmitidas e integra a componente acústica de acordo com o estipulado no RGR. 

Com a concretização da solução viária - "novo esquema de circulação de trânsito na Baixa" e a 

aplicação das medidas correctivas complementares previstas na Proposta, o Relatório prevê 

uma melhoria significativa do ambiente sonoro relativamente à situação acústica de referência. 

Tendo em conta as características da área de estudo e a avaliação acústica, o Plano esgota as 

medidas de aplicação directa à área de intervenção. Não obstante a melhoria prevista, 

constata-se que ainda persistem áreas em violação dos limites legais. 

Assim, o licenciamento de novos edifícios habitacionais só será possível, desde que 

enquadrado no regime de excepção previsto no n° 7 do artigo 12° do RGR; ou seja, se localize 

em zona abrangida por Plano Municipal de Redução de Ruído ou que não exceda em mais de 5 

dB(A) os valores limite fixados na alínea a) do artigo 11 o do RGR e o projecto acústico 

considere valores do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, D 

2m,n,T,W, superiores em 3 dB aos valores constantes da alínea a) do n°1 do artigo 5°.do 

Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo DL n° 96/2008, de 9 de 

Junho. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Vice-Presidente 

Paula Santana 
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