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Se for cumprida a lei, as reclamações
não têm qualquer validade

Ruído temporário perto 
de habitações é permitido 
em “casos excepcionais”

 Com a aproximação do Verão co-
meçam também a surgir diversas ac-
tividades ruidosas temporárias, tais 
como as festas dedicadas ao Divino 
Espírito Santo e respectivas festas 
populares e festivais, caracterizadas 
como actividades que “não constituin-
do um acto isolado, tenham carácter 
não permanente e que produzam ruí-
do nocivo ou incomodativo para quem 
habite ou permaneça em locais onde 
se fazem sentir os efeitos dessa fonte 
de ruído”. 

A lei em vigor tem como principal 
objectivo prevenir o ruído e controlar a 
poluição sonora, com o intuito de “sal-
vaguardar o bem-estar das populações 
e garantir a saúde de quem é exposto 
ao ruído”, sendo ainda aplicável às ac-
tividades de ruído permanente quando 
estas ocorrem em zonas urbanas – 
mesmo que provenham da vizinhança 
–, ou quando ocorrem em zonas de 
campo aberto, actuando ainda sobre 
grandes infra-estruturas de transporte 
rodoviário, aéreo ou portuário.

Assim, o Regulamento Geral do 
Ruído prevê, no que diz respeito às 
actividades de ruído temporário, que 
é proibido o exercício de actividades 
ruidosas temporárias em zonas que fi-
quem a menos de 100 metros de edifí-
cios de habitação aos sábados, domin-
gos e feriados, assim como nos dias 
úteis entre as 20h00 e as 08h00.

É também proibida a actividade 
ruidosa temporária “em zonas de pro-
tecção aos edifícios escolares duran-
te o respectivo horário de funciona-
mento”, bem como “a menos de 200 
metros de hospitais, centros de saúde 
com internamento ou estabelecimen-
tos similares”, podendo no entanto ser 
“autorizado em casos excepcionais e 
devidamente justificados, mediante 
emissão de licença especial de ruído 
pelo respectivo município”.

A licença especial de ruído poderá 
ser requerida pelo interessado através 
da RIAC ou através da autarquia local, 
desde que com uma antecedência mí-
nima de 15 dias úteis relativamente à 
data de início da actividade, devendo 
indicar a localização exacta ou o per-
curso que irá seguir a actividade, bem 
como as respectivas datas de início e 
de termo e o horário em que se irá in-
serir, entre outros dados.

De acordo com o respectivo regu-
lamento, a licença especial de ruído 
quando emitida por um período su-
perior a 30 dias, “fica condicionada 
ao respeito nos receptores sensíveis 
do valor limite do indicador do ruído 
ambiente exterior de 60 dB(A) no pe-

ríodo do entardecer e de 55 dB(A) no 
período nocturno”.

No entanto, não necessita de li-
cença especial de ruído “o exercício 
de uma actividade ruidosa temporária 
promovida pelo município, (…) as 
actividades de conservação e manu-
tenção rodoviária ou de instalação, 
reparação ou remodelação de redes 
de distribuição de água, de recolha de 
águas residuais, de energia eléctrica 
ou de telecomunicações, salvo se as 
referidas operações forem executadas 
durante mais de 10 dias na proximida-
de do mesmo receptor”.

No caso de ocorrer a violação das 
disposições do diploma em causa, es-
tão ainda previstas contra-ordenações 
de diferentes níveis, podendo causar o 
ressarcimento de prejuízos causados a 
terceiros ou a liquidação de coimas.

Neste sentido, no Regulamen-
to Geral do Ruído, definem-se como 
fontes de ruído susceptíveis a acção 
das entidades competentes: obras 
de construção civil, nomeadamente 
as de construção, reconstrução, am-
pliação, alteração ou conservação de 
edificações; laboração de estabeleci-
mentos industriais, comerciais e de 
serviços; equipamentos para utilização 
no exterior; infra-estruturas de trans-
porte, veículos e tráfego, incluindo 
os portos e aeroportos; espectáculos, 
diversões, manifestações desportivas, 
feiras e mercados; sistemas sonoros de 
alarme.

De acordo com o regulamento em 
questão, alterado pela última vez em 
Junho de 2010, competirá então às en-
tidades públicas, “no quadro das suas 
atribuições e das competências dos 

respectivos órgãos, promover as me-
didas de carácter administrativo e téc-
nico adequadas à prevenção e controlo 
da poluição sonora, nos limites da lei e 
no respeito do interesse público e dos 
direitos dos cidadãos”.

É também às entidades públicas, 
com especial enfoque nas autarquias 
locais, que cabe “tomar todas as me-
didas adequadas para o controlo e 
minimização dos incómodos causados 
pelo ruído resultante de quaisquer ac-
tividades, incluindo as que ocorram 
sob a sua responsabilidade ou orienta-
ção”, prevendo-se assim que as fontes 
de ruído que causem incomodidade 
“sejam submetidas a regimes de ava-
liação de impacto ambiental ou a um 
parecer prévio”.

Sendo que esta é encarada 
como uma “formalidade essencial 
dos respectivos procedimentos de 
licenciamento, autorização ou apro-
vação”, é ainda prevista pela lei a ne-
cessidade da obtenção de uma licen-
ça especial de ruído, que poderá ser 
alcançada através da rede RIAC ou 
através das autarquias, prevendo-se 
ainda na lei várias cauções e medidas 
cautelares.

No que diz respeito ao papel das 
autarquias e das entidades privadas, 
todos os anos são elaborados planos de 
acção que deverão ser aprovados pela 
assembleia municipal sob proposta da 
câmara municipal, assegurando assim 
“a gestão dos problemas e efeitos do 
ruído, incluindo a redução de ruído em 
municípios em cujo território se loca-
lizem grandes aglomerações”.

                            Joana Medeiros

 Através de uma nota de imprensa, a Socicorreia revela 
que acaba de adquirir um terreno para realizar um investimen-
to que irá atingir os 1,7 milhões de euros, para a construção 
de um empreendimento de luxo com 6 habitações (área de 
implantação de 344 metros quadrados), mais concretamente 
junto ao Portinho de São Roque, revelou ontem o Diário de 
Noticias do Funchal.

O Grupo adianta que este é o segundo investimento da So-
cicorreia em Ponta Delgada, depois dos 8 milhões investidos 
na execução da obra do ‘Neo Palacete Caetano de Andrade’, 
localizado no centro da cidade.

Além disso, refere que “o mercado açoriano está, assim, a 
revelar-se altamente estratégico para a empresa liderada por 
Custódio Correia, onde acaba de abrir, em Ponta Delgada, um 
novo escritório da Socicorreia para dar suporte a todas as suas 
operações e assegurar uma relação de proximidade com os 
clientes”.

“Entramos nos Açores para ficar, pois trata-se de um mer-
cado com um potencial de crescimento na área da construção 
e promoção imobiliária, onde queremos ser uma referên-
cia, fortalecendo o nosso triângulo entre capitais nacionais: 
Funchal e Lisboa”, afirma Custódio Correia, Presidente do 
Grupo Socicorreia.

Recorda ainda que o grupo, composto por 10 empresas, 
todas elas ligadas à construção e imobiliário, apresentou um 
volume de negócios de €40 milhões no ano de 2018.

Vai ser construído
empreendimento  
de luxo junto 
ao Portinho 
em São Roque
Investimento da Socicorreia
é de 1,7 milhões de euros

Foguetes causam transtornos... 

Avião declarou emergência 
após descolar devido a 
doença súbita de passageira
e regressou a Ponta Delgada

 Um avião da EuroAtlantic com partida de Ponta Delgada 
agendada para as 8h45 de ontem  foi obrigado a regressar ao aero-
porto pouco depois da descolagem, devido a doença de uma pas-
sageira. 

Segundo fonte da companhia, o comandante declarou emergên-
cia para que a passageira, uma mulher na casa dos 30 anos, pudesse 
ser assistida na sequência de “problemas cardíacos”.

O avião, um Boeing 767 com 158 passageiros a bordo, tinha 
como destino o aeroporto Sá Carneiro, no Porto. 

Voltou a descolar ao final da manhã, depois de a passageira ter 
sido retirada da aeronave.

Diário de Trás-Os-Montes


