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RELATÓRIO E PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 145/XIV (PAN) – “DETERMINA A 

RESTRIÇÃO DA REALIZAÇÃO DE VOOS NOTURNOS, SALVO POR MOTIVO DE 

FORÇA MAIOR” 

 
 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 
___________________________________________________________________________ 

A Subcomissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho procedeu à 

apreciação, relato e emissão de parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência 

a Presidente da Assembleia Legislativa, sobre o Projeto de Lei 145/XIV (PAN) – 

“Determina a restrição da realização de voos noturnos, salvo por motivo de força 

maior”. 

O supramencionado Projeto de Lei deu entrada na Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores a 12 de dezembro de 2019, tendo sido enviado à Comissão de 

Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho para apreciação, relato e emissão de 

parecer. 

 

Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

___________________________________________________________________________ 

A audição dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores 

relativamente às questões de competência dos órgãos de soberania que digam respeito 

à Região exerce-se por força do disposto no n.º 2 do artigo 229.º da Constituição da 

República Portuguesa e na alínea g) do n.º 1 do artigo 7.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores. 

Tratando-se de atos legislativos, compete à Assembleia Legislativa a emissão do 

respetivo parecer no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do disposto nos artigos 116.º 

e 118.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores.  
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A emissão do parecer da Assembleia Legislativa cabe à comissão especializada 

permanente competente em razão da matéria, nos termos da alínea e) do artigo 42.º do 

Regimento. 

Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, alterada pela Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 22/2019/A, de 26 de novembro, a 

matéria em apreço é da competência da Comissão de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Trabalho. 

 

Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 

___________________________________________________________________________ 

a) Na generalidade 

 

Em sede de exposição de motivos refere-se que “A Organização Mundial de Saúde defende 

que, para evitar incomodidade elevada, o ruído ambiente exterior no período diurno na 

proximidade de edifícios de habitação deve situa-se abaixo de 55 dB/dia. No período noturno, 

para evitar distúrbios no sono, o ruído ambiente no interior dos quartos não deve exceder os 30 

dB(A).” e que “Na verdade, o ruído é uma das principais causas da degradação da qualidade 

do ambiente urbano, sendo os transportes os principais responsáveis, embora o ruído de 

atividades industriais e comerciais possa assumir relevo. De acordo com vários estudos, é 

reconhecido que, para um mesmo nível sonoro, a percentagem de pessoas incomodadas é mais 

elevada relativamente ao tráfego aéreo, seguido do rodoviário e, por último, o ferroviário.” 

O proponente prossegue indicando que “O ruído ambiente provoca perturbações 

psicológicas ou fisiológicas associadas a reações de 'stress' e cansaço. Também interfere com as 

comunicações e provoca perturbações no sono, na capacidade de concentração e hipertensão 

arterial.”  

Para concluir, afirma que “É, assim, notária a necessidade de o Governo rever as restrições 

de operações relacionadas com o ruído nos aeroportos, de acordo com os princípios do 

Regulamento (UE) n.º 598/2014, com a maior urgência, com vista à salvaguarda da saúde e 
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bem-estar das pessoas.” e que “Conforme estatuído no artigo 64.º da Constituição da República 

Portuguesa, “Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover”, 

incumbindo ao Estado garantir essa proteção.”, rematando “Ora, o número de voos tem vindo 

sistematicamente a aumentar e, como se sabe, a previsão é que essa tendência se mantenha, 

aumentando assim também o risco para a saúde daqueles que se encontrem na proximidade dos 

aeroportos, sendo o caso de Lisboa um dos exemplos mais evidentes de sérios impactos da 

população.” 

 
b) Na especialidade 

Na análise na especialidade não foram apresentadas propostas de alteração. 

 

Capítulo IV 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

___________________________________________________________________________ 

O Grupo Parlamentar do PS absteve-se quanto à iniciativa por entender que na Região 

Autónoma dos Açores vigora o Regulamento Geral de Ruído e de Controlo da 

Poluição Sonora, que foi aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 23/2010/A, 

de 30 de junho, que transpôs para a ordem jurídica regional a Diretiva n.º 2002/49/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa à avaliação e gestão 

do ruído ambiente, a Diretiva n.º 2002/30/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 26 de março, relativa ao estabelecimento de regras e procedimentos para a 

introdução de restrições de operação relacionadas com o ruído nos aeroportos 

comunitários, e a Diretiva n.º 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

6 de fevereiro, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de 

exposição dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído. 

O Grupo Parlamentar do PSD emitiu parecer desfavorável quanto à iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do BE emitiu parecer favorável quanto à iniciativa. 

A Deputada Independente não se pronunciou quanto à iniciativa. 
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Nos termos do n.º 4 do artigo 195.º do Regimento da Assembleia Legislativa, a 

Comissão promoveu, ainda, a consulta ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e às 

Representações Parlamentares do PCP e do PPM, que não se manifestaram sobre a 

iniciativa em apreço.  

 

Capítulo V 

CONCLUSÕES E PARECER 

_________________________________________________________________________ 
 
Com base na apreciação efetuada, a Subcomissão de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Trabalho deliberou, por maioria, emitir parecer desfavorável quanto ao 

Projeto de Lei 145/XIV (PAN) – “Determina a restrição da realização de voos noturnos, 

salvo por motivo de força maior”. 

 

Madalena do Pico, 15 de abril de 2020 

A Relatora, 

         
Marta Ávila Matos 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

A Presidente, 

 
Maria da Graça Silva 


