
Dez mil fontes de radiação vão ser
fiscalizadas por equipa do ambiente
Vão ser contratados 12 inspectores para equipa especial da Inspecção do Ambiente. Cerca de 86% das
fontes de radiação são de muito baixa emissão e risco, como é o caso dos aparelhos de RX em consultórios

inspecção
Sônia Trigueirão

A Inspecção-Geral da Agricultura, do

Mar, do Ambiente e do Ordenamen-
to do Território (IGAMAOT) vai con-
tratar 12 inspectores para a equipa
que fará a fiscalização dos equipa-
mentos radiológicos em Portugal em
todos os sectores da medicina, da

indústria, da investigação e do ensi-

no. Mais de cem candidatos já pres-
taram provas.

Ao todo, segundo dados da IGA-

MAOT, existem 10.401 fontes de radia-

ção ionizante, das quais 70% são

equipamentos médicos. As fontes da

protecção radiológica mais críticas
são 1407: braquiterapia (68), labora-
tório de radioisótopos (44), medicina
nuclear (38), radioterapia externa
(60) e radiologia industrial (1197). As

menos críticas, 8944, são de equipa-
mentos utilizados em radiodiagnós-
tico (1908), radiologia dentária (6506)
e radiologia veterinária (530) .

Acresce que existem ainda cerca
de 50 instalações de tratamento de
resíduos radioactivos licenciadas

pela Comissão Reguladora para a

Segurança das Instalações Nucleares

(Comrsin).
"Cerca de 86% das fontes são de

muito baixa emissão e risco, como é

o caso do RX em consultórios dentá-

rios, veterinários e de radiodiagnós-
tico; e cerca de 12% correspondem a

fontes de radiologia industrial, que
incluem as fontes mais activas, peri-
gosas, sendo que o maior problema
existente são as falhas na implemen-
tação de procedimentos" , refere fon-
te da IGAMAOT.

A atribuição das novas competên-
cias de fiscalização à IGAMAOT foram
determinadas no âmbito da publica-
ção do Decreto-Lei n.° 108/2018, que
procedeu à transposição de uma
directiva europeia que fixa as normas
de base relativas à protecção contra
radiações. Equipamentos de radiologia estão entre os que vão ser analisados



Este diploma veio actualizar o orde-
namento jurídico nacional de acordo
com as obrigações mais recentes da
União Europeia, em matéria de segu-

rança relativa à protecção contra os

perigos resultantes da exposição a

radiações ionizantes.

E o que mudou? Veio concentrar
numa só autoridade inspectiva as

competências de autoridade regula-
dora em matéria de protecção contra

radiações que se encontravam disper-
sas por diversas entidades de vários
ministérios.

Este diploma actualiza o regime
jurídico que regula as actividades que
envolvem a utilização de radiações
ionizantes, em todos os sectores da
medicina, da indústria, da investiga-
ção e do ensino. No que concerne à

IGAMAOT, determina que esta sucede

à Comrsin nas atribuições e compe-
tências associadas à sua actividade
inspectiva, cabendo-lhe inspeccionar
todas as práticas abrangidas pelo
âmbito do diploma, designadamente
o funcionamento de instalações e

equipamentos que prossigam práti-
cas e actividades ali previstas; a apli-
cação de regulamentos; os termos e

condições das autorizações emitidas;
bem como exigir a demonstração do
seu cumprimento.

Caberá também à IGAMAOT orde-
nar medidas correctivas, incluindo a

alteração ou revogação das licenças
ou registos emitidos, das condições
de funcionamento ou dos procedi-
mentos de funcionamento, ou o
encerramento temporário ou defini-
tivo das instalações, com as imposi-

ções que entender necessárias à pro-
tecção dos trabalhadores, do público
em geral e do ambiente e à mitigação
dos riscos radiológicos associados às

práticas. Será também esta inspecção
que vai aplicar as contra-ordenações
necessárias em caso de incumpri-
mento.

De acordo com o mesmo decreto-

lei, a IGAMAOT herdou as competên-
cias de inspecção/fiscalização ante-
riormente atribuídas às administra-

ções regionais de saúde, referente a

instalações médicas, à Agência para
a Competitividade e Inovação (refe-
rentes a instalações industriais) e ao
IST - Instituto Superior Técnico/CTN
- Campus Tecnológico e Nuclear
(referentes a instalações de investiga-

ção e ensino e fontes radioactivas
seladas). Esta passagem de compe-
tências vaijá ter uma avaliação exter-
na no primeiro semestre de 2020.

Está previsto vir uma missão IRRS

(Integrated Regulatory Review Servi-

ce), da Agência Internacional de Ener-

gia Atómica a Portugal, nomeada-
mente aos serviços da IGAMAOT e da

Agência Portuguesa do Ambiente,
que substituiu a Direcção-Geral de
Saúde na atribuição das autorizações
para utilização de equipamentos.

Em resposta ao PÚBLICO, a IGA-
MAOT afirmou que as novas compe-
tências "constituem um enorme desa-

fio, desde logo na formação de um

corpo de inspectores vocacionados

para essa nova área, o que implica
uma interacção muito próxima e

urgente com as organizações interna-
cionais capacitadas nesta área espe-

cífica, nomeadamente da Agência
Internacional de Energia Atómica" .

Considerando que o risco ligado a

essas unidades varia em razão da sua
natureza e utilização, e, ainda, o
número elevado desses equipamen-
tos, a IGAMAOT referiu que vai des-
envolver "um sistema de análise de

apoio ao planeamento das acções de

inspecção que contemple a periodi-
cidade inspectiva de cada um desses

equipamentos ou instalações em fun-

ção, nomeadamente do grau de risco
associado ao mesmos, tendo por base

a legislação nacional e europeia e as

publicações de organismos interna-
cionais nesta área específica, nomea-
damente da Agência Internacional de

Energia Atómica" .
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Cerca de 12%
correspondem a
fontes de radiologia
industrial, que
incluem as fontes
mais activas e
perigosas. O maior
problema são
as falhas de
procedimentos
I nspecção do Ambiente


