
O Departamento de Edifícios (DED) do 
LNEC está a promover sessões técnicas 
e informativas sobre a actividade de 
Ciência e Tecnologia desenvolvida no 
Departamento. Estas sessões serão 
realizadas no LNEC.

O regulamento dos requisitos 
acústicos dos edifícios (RRAE)
Conceitos e aspectos interpretativos

síntese temática
Na presente sessão técnica serão abordados os conceitos 
fundamentais relativamente ao condicionamento acústico 
dos edifícios, nomeadamente o que se refere aos indicadores 
de desempenho para efeitos de observância regulamentar, 
enquadrando os respectivos princípios numa linha de conforto no 
uso habitacional ou no exercício de actividades de concentração 
e sossego.
Concomitantemente, e tendo em atenção a publicação recente 
de legislação sobre urbanização e edificação, serão abordadas 
nesta sessão técnica as interacções daí resultantes, tanto 
em termos de procedimentos de licenciamento como das 
responsabilidades decorrentes.
Por último, será dada uma panorâmica sobre as tendências 
actuais no campo da harmonização dos indicadores de 
comportamento acústico, tanto para o edificado como para o 
ambiente envolvente.

destinatários
Esta Sessão Técnica destina-se a engenheiros civis, arquitectos e 
outros técnicos ligados ao projecto e a Laboratórios de Ensaios 
de Acústica, bem como a Técnicos das Autarquias.
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nome

empresa / instituição qualificações académicas

endereço e-mail

localidade código postal -

tel. fax

pagamento
por cheque - passado ao FUNDCIC - Fundo para o Desenvolvimento das Ciências da Construção

cheque n.º valor € banco

por transferência bancária

para a conta com o NIB: 0018 0365 002000 10582 22 - Banco Santander (juntar cópia do talão comprovativo)

recibo em nome de n.º contribuinte

envie para: LNEC – Apoio à Organização de Reuniões | AV DO BRASIL 101 | 1700-066 LISBOA | PORTUGAL

docência
Eng.º Jorge Patrício – Investigador 
Principal do LNEC
Eng.ª Odete Domingues – Técnica 
Superior do LNEC 

local, data e horário
A Sessão Técnica terá lugar no Centro de 
Congressos do LNEC, no dia 19 de Janeiro 
de 2012 entre as 14:00 e as 17:30.

inscrição e pagamento
O custo de cada Sessão Técnica é de:

61,50 euros (IVA incluído) – 
inscrição normal;
30,75 euros (IVA incluído) – para 
estudantes universitários e de 
politécnicos.

As inscrições só serão consideradas 
quando acompanhadas do pagamento, o 
qual poderá ser efectuado:
por cheque
em nome FUNDCIC - Fundo para o 
Desenvolvimento das Ciências da 
Construção
por transferência bancária
NIB: 0018 0365 002000 10582 22
NIF: 502972076
O valor da inscrição inclui as 
apresentações em formato pdf, cafés e o 
certificado de presença. 
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informações
Correspondência e pedidos de 
esclarecimento devem ser dirigidos a:
LNEC | Apoio à Organização de Reuniões
AV DO BRASIL 101 | 1700-066 LISBOA
tel.: 21 844 34 83 | fax: 21 844 30 14
cursos@lnec.pt

acessibilidade
O LNEC é facilmente acessível através de 
transportes públicos.
Carris (http://www.carris.pt/pt/carreiras)
carreiras 31, 83, 717, 745, 750
Metro Lisboa (http://www.metrolisboa.pt)
estação de Metro de Alvalade, percurso 
de dez minutos até ao LNEC
Os participantes podem estacionar 
gratuitamente no parque do Campus do 
LNEC.

bibliografia sobre a temática 
da Sessão disponível na 
livraria do LNEC:

 • PATRÍCIO, Jorge – Isolamento 
sonoro a sons aéreos e de 
percussão: Metodologias de 
caracterização. Lisboa, LNEC, 1999 
(actualizado em 2008). Informação 
Técnica de Edifícios, ITE 45.

 • PATRÍCIO, Jorge – Acústica de 
edifícios. Guia para quantificação 
da transmissão marginal. Lisboa: 
LNEC, 2000 (actualizado em 
2009). NS 83.

 • PATRÍCIO, Jorge – Condicionamento 
acústico de estabelecimentos de 
restauração e unidades similares. 
Lisboa: LNEC, 2001 (actualizado em 
2010). NS 87.

 • DOMINGUES, Odete – A Acústica 
nos Edifícios. Materiais e Sistemas 
Absorventes Sonoros. Coeficientes 
de absorção sonora. Lisboa:  LNEC, 
2005 (actualizado em 2007). NS 
103.

 • DOMINGUES, Odete – A Acústica 
nos Edifícios. Pavimentos e 
revestimentos de pavimentos. 
Isolamento a sons de percussão. 
Lisboa: LNEC, 2009. NS 116.


