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CONCLUSÕES 

 

Decorreram no passado dia 12 de Março no Auditório da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa, as 4ªs 

Jornadas de Engenharia Acústica, sob o tema “As diferentes vertentes da Engenharia Acústica e as 

suas ligações à Sociedade”, organizadas pela respectiva Comissão de Especialização. 

Este evento contou com a participação dos especialistas em Engenharia Acústica, de colegas de 

diversas especialidades e de outros profissionais com actividade ou interesse na Engenharia 

Acústica. 

Na sessão de abertura, o senhor vice-Presidente Nacional, Eng. Vitor Gonçalves de Brito, chamou a 

atenção para a importância desta actividade como especialização horizontal e salientou o apoio que 

a Ordem tem conferido a estas especializações, nomeadamente a de Engenharia Acústica, 

encorajando os colegas que se encontram em condições de submeter os respectivos processos para 

outorga do grau de especialista a que o façam. O Coordenador da Especialização, Eng J. L. Bento 

Coelho, apresentou uma resenha do percurso da Especialização e o enquadramento das Jornadas 

anteriores, referindo a variedade de vertentes de acção da Engenharia Acústica, cuja actividade 

enforma sempre uma busca pela optimização da percepção acústica, contribuindo para a melhoria 

da qualidade de vida, e convidando a assistência a debater os temas que se centravam, neste evento, 

nas suas distintas ligações à sociedade.  

Foram, então, iniciadas as actividades, estruturadas em formato aberto, tipo 'workshop', em torno de 

três painéis: “A Engenharia Acústica e o edificado”, “A Engenharia Acústica e o meio ambiente” e 

“A Engenharia Acústica e as qualificações profissionais para o seu exercício”. Estes painéis foram 

dinamizados por personalidades ligadas às temáticas em discussão, designadamente a Drª Rosa 

Batanete, do Município de Coimbra, a Engª Catarina Freitas, do Município de Almada, o Eng Jorge 

Fradique, da Direcção Regional de Energia de Lisboa e Vale do Tejo, o Eng Francisco Ferreira, da 

Secção regional da Madeira, e os colegas Eng Pedro Martins da Silva e Eng Octávio Inácio.  

Os dinamizadores dos painéis de debate trouxeram distintas visões da actividade profissional do 

Engenheiro de Acústica, perspectivas do exterior desta profissão, um olhar particular sobre a 

realidade da acústica e do ruído na Região autónoma da Madeira e apresentaram diversas questões 

relaccionadas com a prática corrente de Engenharia Acústica que permitiram uma activa e 

consistente participação da assistência em todos os painéis. 

No final, foi possível elencar um conjunto de linhas de acção relativas a questões pertinentes e 

enquadradas na regulamentação acústica: 

1) Apresentar à Ordem uma proposta de reformulação do artº 3º do RRAE, no sentido de 

incluir esta especialidade no domínio de aplicação da Lei 31/2009, definindo para o efeito as 

categorias de obra, à semelhança do constante da Portaria 701-H/2008. 

2) Solicitar à Ordem que diligencie no sentido de harmonizar os critérios das diferentes secções 

regionais, no que concerne o reconhecimento da qualificação profissional para subscrever 

projectos de condicionamento acústico de edifícios, nos termos do disposto no artº 3º do Dec 

Lei 96/2008 (Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios – RRAE). 

3) Solicitar à Ordem o envio à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de Nota Técnica, no 

sentido de  



1. Solicitar da APA o esclarecimento no âmbito de aplicação da alínea a) do nº 1 do artº 13º 

do Dec Lei 9/2007 (Regulamento Geral do Ruído, RGR), por forma a resultar claro que, 

sendo o critério de exposição, um instrumento de controlo de ruído à escala do território, 

será dispensável a verificação do seu cumprimento quando se trate de actividades 

ruidosas permanentes afectas ao pequeno comércio e serviços, assim como às indústrias 

do tipo 3. Com efeito, a exigência de integrar o critério de exposição na avaliação 

acústica deste tipo de atividades, cumulativamente com o critério de incomodidade (este 

sim, adequado ao fim em vista), onera a avaliação acústica sem lhe aportar mais valia 

técnica, favorecendo a percepção social de entrave injustificado à iniciativa empresarial. 

2. Solicitar à APA alteração ou esclarecimento relativo à exigência do indicador LAeq se 

reportar a um valor médio no “período de um mês”, conforme especificado no ponto 4 

do Anexo I do Regulamento Geral do Ruído (RGR), para aplicação da alínea b) do n.º 1 

e do n.º 5 do seu artigo 13º, na medida em que, na generalidade das situações, tal 

procedimento não contribui para a protecção ds populações. Com este reconhecimento, 

verificou-se, aliás, que algumas entidades não seguem tal procedimento. 

 

 

Lisboa, 12 de Março de 2010 

A Comissão de Especialização em Engenharia Acústica 

 


