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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Associação ambientalista Zero promoveu um estudo relativo aos movimentos aéreos

nocturnos no Aeroporto de Lisboa, tendo concluído que em sete dos dez dias (hiato temporal do

estudo) foi ultrapassado o limite diário, sendo que o total semanal foi acima do dobro do previsto

pela respectiva legislação.

A legislação do ruído publicada no ano de 2000 prescreve que, no período entre a meia-noite e

as 6 da manhã, não é suposto ocorrer qualquer movimento aéreo no Aeroporto de Lisboa.

Concomitantemente, foi criado um regime de excepção que permite neste período nocturno um

máximo de 91 movimentos por semana e 26 por dia.

Ora, no estudo mencionado, constatou-se que, num total de dez dias entre 5 e 14 de Julho, em

sete foi ultrapassado o número máximo permitido de movimentos aéreos diários. No que

respeita ao total semanal, o valor é assustador, na medida em que o valor médio de quatro

períodos de sete dias é de 184 voos, mais do dobro dos 91 presentes na legislação, atingindo

em dois casos 188 voos.

Conclui-se que este regime de excepção, já por si muito permissivo, não está a ser

minimamente respeitado.

Vejamos o que estatui este regime de excepção, que permite um enorme número de

movimentos ao longo de toda a noite e ainda autoriza aterragens e descolagens, bem para além

dos números anunciados, por via de duas alíneas do nº 9 do Artigo 2º da Portaria 303-A/2004 de

22 de Março:

"Sem prejuízo do cumprimento do disposto nos n.os 2 e 8, as restrições de operação contidas

no presente número não se aplicam aos seguintes casos de força maior:

d) Movimentos aéreos relativamente aos quais tenha existido uma alteração horária imprevista

provocada por uma anormal perturbação no controlo do tráfego aéreo e

e) Movimentos aéreos realizados até à 1 hora em voos programados para períodos até às 0



horas, devido a atrasos não imputáveis à entidade gestora aeroportuária ou ao operador.”

Sublinha- se que as premissas legais imediatamente acima citadas, permitem justificar a

ocorrência de voos a qualquer hora da noite, ao contrário do que acontece em outros países

onde o período de encerramento do aeroporto apenas salvaguarda movimentos de emergência,

a fim de zelar pela saúde da imensa massa populacional que reside perto dos aeroportos.

Por conseguinte, deveria o tráfego aéreo nocturno ser restringido durante um período de seis

horas (onde só as efectivas emergências representariam excepções à regra) , à semelhança do

que ocorre em diversos aeroportos europeus, com o escopo de salvaguardar o descanso/saúde

da miriade de cidadãos afectados pelo ruído do tráfego aéreo no aeroporto Humberto Delgado.

Sublinhamos a existência de variada jurisprudência que enaltece a importância do direito ao

repouso e ao sossego. A título de exemplo, trazemos à colação o acórdão do Supremo Tribunal

de Justiça, de 29 de Junho de 2017, o qual dita que:

" dos direitos fundamentais de personalidade, consagrados, desde logo, no texto constitucional –

direito à integridade física e moral e ao livre desenvolvimento da personalidade ( arts. 25º e 26º,

nº1) e reiterados naturalmente no CC, ao contemplar, no art. 70º, a tutela geral da personalidade

dos indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou

moral – sendo óbvio e inquestionável que o direito ao repouso, ao sono e à tranquilidade de vida

na sua própria casa se configuram manifestamente como requisitos indispensáveis à realização

do direito à saúde e à qualidade de vida, constituindo emanação do referido direito fundamental

de personalidade".

Assim, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vem

o signatário, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

solicitar as seguintes informações ao Ministério do Ambiente e da Transição Energética:

1- Tem o Governo conhecimento desta conjuntura?

2- Se sim, que medidas tomou para resolver esta questão?

3- Se não, que medidas equaciona tomar relativamente a esta questão?

4- Quais e quantas acções de fiscalização foram efectivadas neste âmbito?

5- Quantos incumprimentos foram detectados aquando da concretização das acções de

fiscalização?

6- Foram levantados autos de contraordenações à ANA Aeroportos, como entidade gestora da

infraestrutura aeroportuária?

7- Quantos e em que termos?

8- Que medidas equaciona a Agência Portuguesa do Ambiente, de modo a garantir o

cumprimento integral dos valores da legislação, no que diz respeito ao ruído nocturno e também

para o total do dia (período de 24 horas)?



Palácio de São Bento, 16 de julho de 2019

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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