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Departamento de Engenharia e Ciências Nucleares 

Curso de Protecção Radiológica para operação de pórticos detectores de 

radiação. 
Cumprindo o disposto no Decreto-Lei nº 227/2008 de 25 de Novembro, na Portaria nº 195/2015 de 30 de 
Junho e no Decreto-Lei nº 184/2015 de 31 de Agosto para a atribuição da qualificação em Técnico 
Operador. 

Objectivos do curso 
Compreender a natureza e propriedades das radiações ionizantes. 
Compreender os efeitos biológicos das radiações ionizantes. 
Compreender e conhecer as disposições normativas. 
Conhecer os princípios básicos da protecção radiológica e a importância de manter as doses tão baixo 
quanto possível. 
Compreender os princípios básicos da protecção radiológica operacional. 
Ser capaz de planificar e implementar um plano de emergência e intervenção radiológica. 
Ser capaz de planificar e implementar a cultura de segurança e um programa de protecção radiológica. 

Programa 
1. Física das radiações ionizantes (2 h) 

A matéria e a radiação. A estrutura da matéria e a radioactividade. Interacção da radiação com a matéria. 

2. Dosimetria das radiações ionizantes. Grandezas e unidades (1h) 
Grandezas e unidades de dosimetria física, de protecção e operacionais. 

3. Controlo e detecção da radiação ionizante. Monitorização (1 h). 
Funcionamento de detectores de radiação. Tipos de detectores. Calibração e verificação de equipamentos. 
Procedimentos de monitorização de radiação. 

4. Princípio de funcionamento de pórticos detectores de radiação (1 h). 
5. Dosimetria individual (1 h) 

Tipos de dosímetros. Funcionamento de equipamento. Determinação da dose individual. Registos de dose 

6. Fundamentos da Protecção Radiológica (1 h) 
O risco radiológico. O quadro conceptual e o sistema da protecção radiológica. Princípios básicos. Justificação, 
optimização e limitação de doses. 

7. Efeitos biológicos das radiações ionizantes (2 h) 
A acção biológica das radiações sobre os organismos vivos. Efeitos estocásticos e determinísticos. Relação dose-efeito. 

8. Percepção do risco radiológico e comunicação com o público (1h) 
Factores que influenciam a percepção do risco. Comunicação do risco ao público. Primeiros socorros psicológicos. 

9. Organismos internacionais em protecção e segurança radiológica (1 h) 
Princípios do Direito nuclear. Organismos internacionais: AIEA, OCDE, ICRP. Direito nuclear europeu, directivas 
europeias. 

10. Legislação. Autorização de instalações e actividades radiológicas (1 h) 
Direito nuclear nacional. Impulso das directivas europeias. Sistema regulador. Autorização de instalações e actividades. 

11. Transporte de fontes radioactivas (1 h) 
Classes de mercadorias perigosas. Regulamentos modais. Sinalização e etiquetagem. Definições relevantes. Números 
ONU e Tipos de Pacote. Segurança no transporte e abertura de pacotes. 

12. Resíduos radioactivos (1 h) 
Legislação sobre resíduos radioactivos. Gestão e eliminação de resíduos radioactivos. 

13. Intervenção em caso de acidente/incidente. Plano de emergência radiológica (1 h) 
Legislação e Autoridades Técnicas de Intervenção. Notificações. Tipos de acidentes e consequências. Objectivos da 
resposta a emergências. Medições a efectuar numa emergência. Material comum para a intervenção. Planos de 
emergência. Casos típicos de emergência e exemplo de intervenção. Remoção de resíduos radioactivos. Relatório de 
intervenção. 

14. A cultura de segurança e o programa de protecção radiológica (1 h) 
O sistema de protecção radiológica e a implementação da cultura de segurança. O programa de protecção radiológica. 

15. Práticas de monitorização (2h) 
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Horário (18 horas) 

5 de Março 

Horas Sessão Formador 

13:45 – 14:00 Apresentação do curso Augusto Oliveira 

14:00 – 16:00 Física das radiações ionizantes António Falcão 

16:00 – 16:30 Intervalo  

16:30 – 17:30 Dosimetria das radiações ionizantes. Grandezas e unidades Augusto Oliveira 

6 de Março 

Horas Sessão Formador 

09:30 – 10:30 Controlo e detecção da radiação ionizante. Monitorização Alfredo Baptista 

10:30 – 11:00 Intervalo  

11:00 – 12:00 Princípio de funcionamento de pórticos detectores de radiação Alfredo Baptista 

12:00 – 13:00 Dosimetria individual Miguel Pereira 

13:00 – 14:00 Almoço  

14:00 – 15:00 Fundamentos da protecção radiológica Augusto Oliveira 

15:00 – 15:30 Intervalo  

15:30 – 17:30 Efeitos biológicos das radiações ionizantes 
Octávia 
Monteiro Gil 

7 de Março 

Horas Sessão Formador 

09:30 – 10:30 Percepção de risco radiológico e comunicação com o público Ana Rita Melo 

10:30 – 11:00 Intervalo   

11:00 – 12:00 
Organismos internacionais em protecção e segurança 
radiológica 

Maria Manuel 
Meruje 

12:00 – 13:00 
Legislação. Autorização de instalações e actividades 
radiológicas 

Maria Manuel 
Meruje 

13:00 – 14:00 Almoço  

14:00 – 15:00 Transporte de fontes radioactivas Alfredo Baptista 

15:00 – 15:30 Intervalo  

15:30 – 16:30 Resíduos radioactivos Alfredo Baptista 

16:30 – 17:30 
Intervenção em caso de acidente/incidente. Plano de 
emergência radiológica 

Alfredo Baptista 

8 de Março 

Horas Sessão Formador 

09:30 – 10:30 A cultura de segurança e o programa de protecção radiológica Augusto Oliveira 

10:30 – 11:00 Intervalo  

11:00 – 13:00 Práticas de monitorização Alfredo Baptista 

13:00 – 14:00 Almoço  

14:00 – 15:00 Teste  

15:00 – 15:30 Avaliação do curso  
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Local 

As aulas serão realizadas em instalações do Campus Tecnológico e Nuclear (CTN), Pólo de Loures 

do Instituto Superior Técnico. 

 

Data 
5 a 8 de Março de 2018. 

 

Coordenação do curso 

Augusto D. Oliveira (adoliv@ctn.tecnico.ulisboa.pt) 

 

Secretariado do curso 
Patrícia Russo (patricia.russo@ctn.tecnico.ulisboa.pt) 

Telefone: 219946183 

 

Preço de inscrição 

 350 € por formando. 

 

mailto:adoliv@ctn.tecnico.ulisboa.pt
mailto:patricia.russo@ctn.tecnico.ulisboa.pt

