
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este vigésimo sexto número dá continuação à publicação quadrimestral do 

Boletim Informativo da Sociedade Portuguesa de Acústica (SPA). Os boletins já 

publicados, bem como o presente, encontram-se disponíveis no website da SPA, 

na secção Publicações – Boletim SPA. Este número contempla os assuntos 

indicados no item “Nesta Edição” (do lado esquerdo). 

Os Boletins Informativos da SPA são difundidos por via eletrónica para um número 

significativo de pessoas, instituições e entidades, designadamente para os sócios 

desta Sociedade, Municípios, Universidades e Institutos Politécnicos, assim como 

organizações internacionais de que a SPA é membro efetivo, como a EAA e a FIA. 

O Boletim é uma publicação da SPA dirigida a todos os que se interessam pelos 

diferentes aspetos da acústica e vibrações. Assume-se como um espaço 

dedicado à divulgação de informação, ideias e opiniões, bem como novidades 

na normalização e anúncio de eventos.  

Sobre o Boletim  

Notícias 

 • EURONOISE 2021 Report 

Euronoise 2021 that was organized by the Portuguese Acoustical Society (SPA), on 

behalf of the European Acoustics Association (EAA), took place between the 25th 

and 27th October 2021. 

 

Snapshots from the “Opening Session” 
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A Sociedade Portuguesa de Acústica é 

membro efetivo das seguintes organizações:  

 EAA (European Acoustics 

Association), 

 ICA (International Commission for 

Acoustics),  

 FIA (Federação Ibero-Americana de 

Acústica),  

 I-INCE (International Institute of Noise 

Control Engineering). 

Site: 

www.spacustica.pt 

 

http://www.spacustica.pt/euronoise2021/index.html
http://www.sea-acustica.es/index.php?id=436
http://www.spacustica.pt/boletimspa.html
http://www.spacustica.pt/index.html
http://www.spacustica.pt/
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Around 300 participants were 

involved in the technical part of 

Euronoise, one third being 

students. 

Euronoise 2021 also integrated the Iberian Encounter of Acoustics and the 52nd 

Spanish Congress of Acoustics – Tecniacústica 2021, in cooperation with the Spanish 

Acoustical Society (SEA). Initially planned as an in-person congress, in the Island of 

Madeira, the international conditions related to the COVID-19 pandemic forced the 

organization to turn it into an online event. 

The Congress was a privileged Forum for the adjournment of many scientists and 

researchers working in the different areas of acoustics and vibrations, allowing them 

to have very lively and fruitful discussions. Around 300 participants were involved in 

the technical part of Euronoise, one third being students. 

The opening session of the congress was held on Monday, October 25th, with the 

participation of representatives from different institutions. Short interventions were 

made by Jorge Patrício (President of the Portuguese Acoustical Society, and 

Congress President), Manell Zakharia (President of the European Acoustics 

Association), Antonio Pedrero (President of the Spanish Acoustical Society), Luís 

Godinho (Technical Chair of Euronoise 2021), Michael Taroudakis (IYS Coordinating 

Committee) and Sónia Antunes (Euronoise 2021 General Secretary). 

 

Images from the last plenary lecture, by Prof. Sergio Luzzi 



 

 

PÁGINA 3   BOLETIM DA SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The congress counted with four plenary talks, all of them dealing with advanced and 

up-to-date research topics on acoustics. The first one was given by Valtteri Hongisto, 

from the Turku University of Applied Sciences, Finland, entitled “Office Noise - Effects 

and control”; a second one was given by Kristian Jambrošić, from University of Zagreb, 

in Croatia, about “Theory vs. Practical Cases in Room Acoustics”; the third was 

lectured by Xavier Serres-Créixams, from Vall d'Hebron Hospital, in Barcelona Spain, 

regarding “Diagnostic and therapeutic applications of ultrasound in medicine”; and 

the fourth was given by Sergio Luzzi, focusing “Acoustics and Environmental Comfort”. 

Besides the plenary lectures, a large number of parallel sessions also took place. In 

total, 21 general sessions covering the different areas of acoustics, vibrations or noise 

control were held, hosting a total of 99 papers. 21 structured sessions were organized 

by different researchers, proposed by members of the EAA Technical Committees, 

and incorporating a total of 126 papers. Together, all these sessions allowed 

presentations of around 225 scientific and technical papers, with the contribution of 

approximately 610 different authors from 31 countries. To help in the concretization of 

these sessions, collaboration from 46 different session chairs was necessary. It was 

interesting to note that the authorship of the presented works included not only 

researchers from Europe but also from many other countries outside Europe. 

Although this congress was an online-only event, the link between practical 

applications and research in the covered topics was clearly present, and allowed a 

virtual technical exhibition to take place, also online, with 6 exhibitors. 

 

Image from the online Technical Exhibtion 

The conference ended on October 27th, with a closing session. In this session, 

interventions were made by Jorge Patrício (President of the Portuguese Acoustical 

Society, and Congress President), Manell Zakharia (President of the European 

Acoustics Association), Luís Godinho (Technical Chair of Euronoise 2021) and Sónia 

Antunes (General Secretary of Euronoise 2021). Included in the closing ceremony 

there was also the presentation of the Best Paper Presentation Awards sponsored by 

the Head Genuit Foundation, by the president of the EAA Manell Zakharia, and of the 

“Andres Lara” and “Cátedra Luis de Camoens UC3M” awards, by the president of the 

SEA, Antonio Pedrero. 

(continua ) 
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next congresses to be 

organized in the near future 

are “The Acoustics of 

Ancient Theaters”, to be 

held in 2022 in Verona, Italy, 

the “Euroregio 2022”, to 

occur in Aalborg, Denmark, 

and the “Tecniacustica 

2022”, to take place in Elche, 

Spain 

 

Snapshot from the Closing Session showing the “EAA Best Paper Winners” 

After this ceremony, a brief presentation of the next congresses to be organized in the 

near future was done. These events are “The Acoustics of Ancient Theaters”, to be 

held in 2022 in Verona, Italy, the “Euroregio 2022”, to occur in Aalborg, Denmark, and 

the “Tecniacustica 2022”, to take place in Elche, Spain. 

The organizers want to thank all those who have contributed for the success of this 

Congress which has accomplished its mission by gathering scientists and researchers 

from different countries focused in the different areas of acoustics and vibrations. 

On behalf of the Congress Organizing Committee, 

Jorge Patrício and Luís Godinho 

 

• International Year of Sound (IYS 2020-2021) 

 IYS 2020-2021 Student competition 

Announcement of the winners and schools receiving special awards and mentions 

The students’ competition was launched in the framework of the International Year of 

Sound 2020-2021 aimed at encouraging youth to consider and express the 

importance of sound in their world. It was coordinated by Sergio Luzzi and his team 

consisting of Chiara Bartalucci, Sara Delle Macchie, Rossella Natale and Paola Pulella. 

Despite the pandemic that had direct effect on the educational procedures in all 

countries, the competition coordinators received contributions from 16 Nations from 

around the world. More than 650 items were sent to National Representatives for the 

first category of the competition (drawings – primary school) and more than 50 items 

for the second category (stanzas - middle and secondary schools). 

The winners were selected by the IYS 2020-2021 expert jury plus the public vote. The 

IYS 2020-2021 steering committee also decided to give one special award and a 

number of special mentions to schools that contributed to the promotion of the 

message of the competition by special means or reached the final evaluation stage. 

The winners and the schools receiving special mentions and awards are listed below. 

The winning entries can be found at https://sound2020.org/society/winners/ 

The student competition coordinator Sergio Luzzi and his team are now working on 

the production of a short and a long video, which will summarize the story of the 

competition. These videos will include the winning entries along with interviews, 

pictures, etc. 

(continua ) 
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The ICA wishes to express their sincere thanks to Sergio Luzzi and his team for the 

excellent work they have done in coordinating the student competition under very 

difficult situations due to the pandemic. 

The student competition was sponsored by the HEAD-Genuit foundation. 

Winners 

Category I – DRAWINGS (Primary Schools) 

1) Turkey (Instanbul), Student: Neslÿ Ergün, School: Gekmekoy 

2) Chile (Melipilla), Student: Laura Isabel Paredes Catalan, School: Colegio Melipilla 

3) Hong Kong (Tung Chung), Student: Cheung Han Ching, School: Ching Chung Hau 

Po Woom 

Category II – STANZAS (Middle and Secondary Schools) 

1) Italy (Florence), Students: class 3°E, School: IC “Puccini” 

and (ex aequo) 

1) Spain (Besalù), Students: Roger Cortés, Laia Cuesta, and Coral Coll, School: Institut 

Escola Salvador Vilarrasa 

3) Spain (Valladolid), Student: Leader Alba Sánchez Domínguez Class 3rd D/E.S.O., 

School: I.E.S. La Merced 

Special Award 

• Spain - School: CCEE Padre Apolinar 

Special Mentions 

Category I – DRAWINGS (Primary Schools) 

• Croatia (Hrvatska) - Lotrščak primary school 

Category II – STANZAS (Middle and Secondary Schools) 

• Egypt (Cairo) - School: EBIS (Egypt British International School) 

• Greece (Corfù) - School: 5° Senior High school – 1° Technical school of Corfù 

• Portugal (Manteigas) - School: Escola Básica e Secundária de Manteigas 

• Russia (Kurchatov) - School: School 46 

• Serbia (Belgrade) - School: British International school 

• Spain (Valladolid) - School: I.E.S. La Merced 

• Thailand (Bangkok) - School: The demonstration school of Ramkhamhaeng University 

– DS.RU. Acapella 

• Thailand (Bangkok) - School: Bangkok Christian College – The 1852 

• Thailand (Bangkok) - School: Horwang school - Supawit 

• USA (Quincy) - School: McNally Home School 

• Italy (Florence) - School: IC Puccini 

• Italy (Florence) - School: Istituto Salesiano dell’Immacolata 

IYS 2020-2021 Student 

competition winners and the 

schools receiving special 

mentions and awards 
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CEN/TC126 - Acústica de 

Edifícios 

• Reunião Plenária do CEN/TC126 - Acústica de Edifícios 

A reunião plenária nº 30 do Comité Europeu de Normalização, CEN/TC 126, que se 

encontrava prevista realizar em Portugal, por ocasião do Euronoise2021, quando este 

estava previsto para ocorrer na Madeira, foi adiada para o dia 20 de janeiro do corrente 

ano, tendo sido, uma vez mais, concretizada de modo virtual devido à atual situação 

pandémica. 

Esta reunião plenária teve por objetivo fundamental aprovar as linhas estratégicas do CEN 

e dos seus vários Working Groups em termos de criação de novos projetos de normas, 

atualização das já existentes,  ratificação de decisões tomadas pelo secretariado do CEN, 

estabelecimento de ligações institucionais entre diferentes comités técnicos relacionados 

com outras temáticas, mas que de alguma forma se relacionem com a acústica de 

edifícios, tanto em termos de processos de ensaio como de normas de produto, 

deliberação sobre a entrada de novos membros institucionais (no caso, a Grécia), e 

apreciação do desenvolvimento de projetos normativos em curso. 

Estiveram presentes na reunião 12 delegações de organismos de normalização nacionais 

(de entre os quais a SPA, como ONS, representando o IPQ), e 16 participantes de outra 

natureza (coordenadores de working groups, especialistas e observadores).  

A próxima reunião plenária do CEN/TC 126, assim como de alguns comités técnicos 

associados, ficou agendada para o decurso da última semana de janeiro de 2023. 
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A atividade da CT 28 incide 

na normalização sobre 

Acústica, Vibrações e 

Choques, 

incluindo a eventual 

preparação de 

especificações técnicas 

Comissão Técnica de Normalização CT28 - 

Acústica, Vibrações e Choques 

 

Organograma da Comissão Técnica 

de Normalização CT28. 

No ano 2021 foram publicadas as seguintes normas elaboradas pela CT28: 

•  NP EN ISO 389-1:2021 “Acústica – Zero de referência para a calibração de 

equipamento audiométrico. Parte 1: Níveis limiares de pressão sonora equivalentes de 

referência de sons puros, para auscultadores supra-aurais (ISO 389-1:2017) (SC1) 

• NP ISO 10847:2020 “Acústica – Determinação in situ da perda por inserção de barreiras 

acústicas exteriores de qualquer tipo” (ISO 10847:1997) (SC1 + SC3) 

•  NP EN ISO 16283-2:2021 “Acústica – Medição in situ do isolamento sonoro em edifícios 

e de elementos de construção. Parte 2: Isolamento a sons de percussão (ISO 16283‐

2:2020) (SC2) 

•  NP EN ISO 717-1:2021 “Acústica – Determinação do isolamento sonoro em edifícios e 

de elementos de construção. Parte 1: Isolamento a sons de condução aérea (ISO 717-

1:2020) (SC2) 

•  NP EN ISO 717-2:2021 “Acústica – Determinação do isolamento sonoro em edifícios e 

de elementos de construção. Parte 2: Isolamento sonoro a sons de percussão (ISO 717-

2:2020) (SC2) 

• NP ISO 1996-1:2021 “Acústica – Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. 

Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação” (ISO 1996-1:2016) (SC3) 

• NP ISO 1996-2:2021 “Acústica – Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. 

Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora” (ISO 1996-2:2017) (SC3) 

• NP ISO 4866:2021 “Vibrações mecânicas e choques – Vibrações em estruturas fixas – 

Guia para a medição de vibrações e a avaliação do seu efeito em estruturas” (SC4) 

 

 

 

Nesta rubrica apresenta-se uma resposta da Comissão Técnica da SPA a uma questão 

técnica considerada de interesse geral para os associados da SPA. 

 Questão: 

“À Sociedade Portuguesa de Acústica, 

Boa Tarde, 

Após consulta do vosso portal online surgiu-me uma dúvida como projetista de acústica, 

membro SPA, e venho por este meio pedir o vosso auxílio.  

O artigo 2º da Portaria 305/2019 que fixa as normas técnicas dos requisitos acústicos em 

edifícios habitacionais existentes será aplicável a unidades hoteleiras ? Uma vez que o artigo 

5º do RRAE engloba os edifícios habitacionais e unidades hoteleiras na mesma categoria 

acho que seria útil também a portaria ser aplicável a Hotéis. 

 Justifico esta afirmação porque muitas vezes os edifícios existentes são transformados em 

hotéis com arquiteturas com claustros e outras aberturas comunicantes que dificultam em 

grande escala a aplicação de isolamento entre corredores e zonas de estar, bem como 

pés direitos elevados e revestimentos decorativos a manter que não permitem boas 

condições de reverberação dificultando muito o trabalho de compatibilização 

Arquitetura/Acústica. 

Com os melhores cumprimentos, …” 

 

(continua ) 

 

Questões Técnicas de Interesse Geral 

Respostas das Comissões 

Técnicas da SPA questões 

técnicas consideradas de 

interesse geral para os seus 

associados. 

www.spacustica.pt 

http://www.spacustica.pt/comissao_tecnica.html
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 Resposta: 

Caro colega… 

No RRAE, os requisitos acústicos para edifícios hoteleiros estão integrados no capítulo 

dos edifícios habitacionais. 

Para efeitos de licenciamento, os Municípios também costumam equiparar as 

unidades hoteleiras ao uso habitacional, em vez de comércio/serviços. 

Pelo que se afigura que a portaria também é aplicável a unidades hoteleiras. 

Atentamente, 

Luís Santos Lopes 

(Coordenador da área ‘Acústica de Edifícios’ da comissão técnica da SPA) 

 

 

 

 

 

 

Foi recentemente disponibilizado o último boletim/newsletter da European Acoustics 

Association (EAA) de Janeiro - Fevereiro 2022. Mantêm-se disponíveis, e com acesso livre, 

os números anteriores no link. 

Está disponibilizado, para consulta eletrónica livre, o link para o índice da Revista "Acta 

Acustica", desde o volume 5 (open volume), n.º 1 (2021) (Clicar para mais informação).  

Encontram-se também disponíveis online os n.ºs 2 e 3 do volume 29 da revista NOISE/NEWS 

INTERNATIONAL NNI do International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), relativos 

aos meses de junho e setembro de 2021 (em acesso livre) (Clicar para mais informação). 

 

…Pelo que se afigura que a 

Portaria 305/2019 também 

é aplicável a unidades 

hoteleiras 

Números recentes de revistas divulgadas 

neste boletim 

 

https://euracoustics.org/products/nuntius/nuntius-jan-feb-2022/
https://euracoustics.org/products/nuntius/
https://acta-acustica.edpsciences.org/articles/aacus/abs/2021/01/contents/contents.html
http://noisenewsinternational.net/past-issues/
https://euracoustics.org/
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Devido à pandêmica covid-19 em curso, vários eventos agendados foram ou 

estão a ser adiados para uma data posterior ou transferidos para on-line. 

 

 

• The Acoustics of Ancient Theatres 6-8/7/2022, Verona, Itália (Clicar para mais 

informação). 

• FIA 2020/22 – XII Congresso Iberoamericano de Acústica - XXIX Encontro da 

SOBRAC, 28-31/8/2022, Florianópolis-SC, Brasil (Clicar para mais informação). 

• EAA EUROREGIO 2022 / BNAM 2022 – 9-11/05/2022, Aalborg, Dinamarca (Clicar 

para mais informação). 

• 182nd Meeting of the ASA – Acoust. Soc. America, 23-27/05/2022, Denver, 

Colorado, EUA (Clicar para mais informação). 

• ICSV28 – The 28th International Congress on Sound and Vibration, 24-28/7/2022, 

Singapura (Clicar para mais informação). 

• Inter-noise 2022 – 21-24/8/2022, Glasgow, Reino Unido (Clicar para mais 

informação). 

• ICA 2022 – 24th International Congress on Acoustics, 24-28/10/2022, Gyeongju, 

Korea (Clicar para mais informação). 

• TECNIACUSTICA 2022 – 53.º Congresso Espanhol de Acústica e XII Congresso 

Ibérico de Acústica, 2-4/11/2022, Elche, Espanha (Clicar para mais 

informação). 

• ASSA 2022 – Autumn School Series in Acoustics,  7-11/11/2022, Eindhoven, Países 

Baixos (Clicar para mais informação). 

• FIA 2022 – XIII Congreso Iberoamericano de Acústica, 5-7/12/2022, Santiago, 

Chile (Clicar para mais informação). 

• Noise and Vibration: Emerging Methods (NOVEM 2023) 10-12/1/2023, Auckland, 

New Zealand (Clicar para mais informação). 

 

 

 

 

Calendário de eventos e oportunidades  
FEVEREIRO 2022 

D S T Q Q S S 

     1  2 3  4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26  

27 28           

 
 MARÇO  2022 

D S T Q Q S S 

      1  2 3  4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26  

27 28 29 30   31     

 
 

 

 

ABRIL 2022 

D S T Q Q S S 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

MAIO 2022 

D S T Q Q S S 

1  2 3  4   5  6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28  

29 30 31         

            

         

 

https://acustica-aia.it/en/event/verona2020/
https://acustica-aia.it/en/event/verona2020/
http://www.fia2020.com.br/
https://bnam2022.org/
https://bnam2022.org/
http://acousticalsociety.org/asa-meetings/
http://www.iiav.org/
https://internoise2022.org/
https://internoise2022.org/
https://ica2022korea.org/
http://www.sea-acustica.es/index.php?id=570#c805
http://www.sea-acustica.es/index.php?id=570#c805
https://assaeindhoven.org/
http://www.socha.cl/
http://www.novem2021.ac.nz/
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www.silentsystems.pt 

 
 

 
http://www.specman.pt 

 

 

 
www.cdm-stravitec.com 

 

 

 
www.esml.ipl.pt 

 
 

 

 

https://www.kistler.com/pt/en/ 

 

 

 
 

   

   

 

A SPA é uma associação não lucrativa que tem por objetivo "difundir, promover e 

incentivar, por todos os meios ao seu alcance, o conhecimento, investigação e 

aplicações da Acústica". 

Esta Sociedade integra sócios singulares e coletivos/empresas, conduzindo estes links às 

suas listagens, constantes na página web desta Sociedade. Em apreço pelo contributo 

acrescido que os sócios coletivos/empresas prestam à nossa Sociedade, de seguida 

indicam-se os sócios coletivos que autorizaram explicitamente a sua referência, através 

de link dirigido. 

Para se registar como associado da SPA e poder usufruir de inscrições mais favoráveis 

em Congressos nacionais e internacionais, assim como em eventos técnico-científicos 

de vária ordem, organizados ou coorganizados pela SPA, pode efetuá-lo através de 

um dos seguintes links: para sócio singular e para sócio coletivo. 

Para além do exposto, poderá receber toda a informação pertinente e atualizada 

sobre a área da Acústica e das Vibrações, e ter a possibilidade de aceder às revistas 

editadas pelo International Institute of Noise Control Engineering, à base de dados de 

cerca de 20.000 "papers" da série INTER-NOISE, à revista Acta Acustica, editada pela 

European Acoustics Association, e à revista editada pela Sociedade Espanhola de 

Acústica. 

 

 

 Comentários e contribuições podem ser enviados à Coordenação do Boletim: 

 Miguel de Matos Neves (IST, UL), Paulo Amado Mendes (UC) e Diogo Alarcão(ESML) 

 E-mails:  

 miguel.matos.neves@tecnico.ulisboa.pt; pamendes@dec.uc.pt e dalarcao@esml.ipl.pt 

 

 

 

 

 

 

 
Sociedade Portuguesa de acústica  

 

Contactos: 

Sociedade Portuguesa de 

Acústica 

Av. do Brasil, 101 

1700-066 Lisboa 

 

e-mail: spacustica@lnec.pt  

website: 

http://www.spacustica.pt  

 

Facebook: 

www.facebook.com/SPA-

Sociedade-Portuguesa-de-

Acústica-253459945081910/ 

A Sociedade Portuguesa de Acústica (SPA) 

http://www.silentsystems.pt/
http://www.specman.pt/
http://www.cdm-stravitec.com/
http://www.esml.ipl.pt/
https://www.kistler.com/pt/en/
http://www.spacustica.pt/associadosSingular.html
http://www.spacustica.pt/associadosColectivo.html
http://www.spacustica.pt/associadosSingular.html
http://www.spacustica.pt/associadosColectivo.html
mailto:miguel.matos.neves@tecnico.ulisboa.pt
mailto:pamendes@dec.uc.pt
mailto:dalarcao@esml.ipl.pt
http://www.spacustica.pt/index.html
mailto:spacustica@lnec.pt
http://www.spacustica.pt/
https://www.facebook.com/SPA-Sociedade-Portuguesa-de-Ac%C3%BAstica-253459945081910/
https://www.facebook.com/SPA-Sociedade-Portuguesa-de-Ac%C3%BAstica-253459945081910/
https://www.facebook.com/SPA-Sociedade-Portuguesa-de-Ac%C3%BAstica-253459945081910/

