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1. Introdução  

O presente documento constitui o relatório ambiental (RA) preliminar do processo de Avaliação 
Ambiental (AA) do Programa Nacional de Gestão do Combustível Irradiado e dos Resíduos 
Radioativos (PNGCIRR) para o período de 2015-2019. O PNGCIRR constitui um instrumento de 
referência da política de gestão responsável e segura do combustível irradiado (CI) e dos resíduos 
radioativos (RR) em Portugal desde a produção até à eliminação. 

A Avaliação Ambiental (AA) dos efeitos de planos e programas encontra-se consubstanciada no 
regime jurídico nacional pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho (alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 58/2011, de 4 de maio), que procedeu à transposição para a ordem jurídica interna, quer da 
Diretiva n.º 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho, relativa à 
avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, quer da Diretiva n.º 
2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio, que reforça os mecanismos 
de participação pública na UE, em alinhamento com a Convenção de Aarhus (Convenção da 
Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa sobre o acesso à informação, a 
participação do público e o acesso à justiça do domínio do ambiente). 

A presente AA, através da participação do público e de entidades com responsabilidades em 
matérias ambientais específicas (ERAE), tem como propósito assegurar que as consequências 
ambientais do Programa Nacional de Gestão dos Combustíveis Irradiados e dos Resíduos 
Radioativos para 2015/2019, adiante designado PNGCIRR, são identificadas e avaliadas antes da 
sua adoção. No entanto, neste contexto há que ter em consideração que algumas medidas 
preconizadas pelo programa já se encontram implementadas à data da presente avaliação, na 
medida em que o programa respeita ao período 2015-2019. 

O presente relatório foi precedido pelo relatório de ‘Fatores Críticos para a Decisão’ (RFCD) no 
qual se definiu o âmbito e a focagem estratégica da avaliação. O RFCD foi submetido à consulta 
das ERAE tendo os contributos recebidos sido ponderados no âmbito do presente relatório. 

O RA é constituído por seis capítulos e dois Anexos: 

� Introdução - apresenta o relatório, explicita o enquadramento legal e define o contexto de 
realização da AA; 

� Objetivos e Metodologia da AA - desenvolve os objetivos do processo de AA e a 
metodologia a utilizar; 

� Objeto de Avaliação - descreve de forma objetiva e sumária o que se vai avaliar (PNGCIRR), 
focando os aspetos essenciais, nomeadamente os objetivos estratégicos e as opções 
necessárias para atingir esses objetivos; 

� Fatores Críticos para a Decisão – apresenta os Fatores Críticos para a Decisão (FCD) 
propostos, respetivos critérios e indicadores de avaliação; 

� Análise e Avaliação Estratégica - além da análise tendencial por fator crítico para a decisão 
(utilizando os critérios e indicadores temáticos) e da análise SWOT, avalia as oportunidades 
e os riscos decorrentes da implementação do PNGCIRR com base nas sinergias e potenciais 
conflitos com objetivos setoriais; 

� Plano de seguimento - apresenta um programa de seguimento no qual constam um 
conjunto de recomendações da AA e de medidas de controlo de forma a avaliar os efeitos 
ambientais resultantes da implementação do PNGCIRR; 
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� Anexo I - Apresenta uma tabela síntese do Quadro de Referência Estratégico (QRE) que 
enquadra o PNGCIRR com orientações e objetivos de sustentabilidade. 

� Anexo II - Relatório de Ponderação das consultas às ERAE no âmbito do relatório de Fatores 
Críticos para a Decisão 
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2. Objetivos e Metodologia da Avaliação Ambiental 

2.1 Objetivos da Avaliação 

Por Avaliação Ambiental entende-se “a identificação, descrição e avaliação dos eventuais efeitos 
significativos no ambiente, resultantes de um plano ou programa, realizada durante um 
procedimento de preparação e elaboração do plano ou programa e antes de o mesmo ser 
aprovado ou submetido a procedimento legislativo, concretizada na elaboração de um relatório 
ambiental e na realização de consultas, e a ponderação dos resultados obtidos na decisão final 
sobre o plano ou programa e a divulgação pública de informação respeitante à decisão final.” 
(alínea a, Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 232/2007). 

Segundo a Diretiva 2001/42/CE, relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e 
programas no ambiente, o objetivo global de uma avaliação ambiental consiste em “estabelecer 
um nível elevado de proteção do ambiente e contribuir para a integração das considerações 
ambientais na preparação e aprovação de planos e programas, com vista a promover um 
desenvolvimento sustentável” (Artigo 1.º). 

A avaliação de planos e programas assume assim uma função estratégica, de análise das grandes 
opções, e, por isso, os objetivos gerais da AA são: 

1. Assegurar a visão estratégica e perspetiva alargada dos desafios ambientais num quadro 
de sustentabilidade;  

2. Assegurar que os temas ambientais sejam integrados no processo de decisão; 

3. Identificar, selecionar e justificar situações win-win;  

4. Detetar ameaças e oportunidades, sugerir programas de gestão e monitorização 
estratégica;  

5. Assegurar processos participados e transparentes que envolvam todos os agentes 
relevantes;  

6. Criar condições de implementação mais adequadas às propostas de desenvolvimento 
sustentável. 

Deste conjunto de objetivos importa realçar dois tipos de influência que se pretende conseguir 
com a AA. O primeiro, orientado para a fase de elaboração do programa, relaciona-se com os 
objetivos 1, 2 e 3 acima referidos, consubstanciados na natureza estratégica deste instrumento e 
na capacidade que tem de influenciar a elaboração do Programa, criando condições para que este 
privilegie eixos e medidas que potenciem impactes ambientais positivos. A avaliação das sinergias 
e conflitos permite comparar as soluções propostas, entre elas e com os objetivos nacionais para 
as respetivas áreas. 

De referir, no entanto, que a presente AA se realiza num momento em que já existe uma proposta 
de programa para o período de 2015-2019, não ocorrendo assim em simultâneo com a 
elaboração do programa. Esta situação compromete a capacidade da presente AA influenciar as 
opções do programa na medida em que estas já se encontram tomadas. Todavia, e não obstante 
essa situação, a AA procurará influenciar o programa através da proposta de recomendações que 
possam ainda ser tidas em conta. 

O segundo tipo de influência, orientada para a fase de implementação do Programa e relacionada 
com os pontos 4 e 6, baseia-se na definição de programas de gestão, de monitorização e de 
acompanhamento, bem como de critérios para seleção de projetos no âmbito do PNGCIRR. Esta 
influência, já muito específica, permitirá às equipas que trabalham na implementação do 
Programa, disporem de orientações que assegurem a adequada integração dos objetivos de 
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natureza ambiental, devidamente avaliados ao longo do tempo, permitindo eventuais ajustes às 
estratégias inicialmente definidas. 

2.2 Metodologia 

A abordagem adotada para a presente AA suporta-se nas recomendações da Diretiva nº 
2001/42/CE, de 27 de junho, nas disposições do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho e nas 
orientações metodológicas da Agência Portuguesa do Ambiente constantes do “Guia de melhores 
práticas para Avaliação Ambiental Estratégica”1. 

Neste quadro, a AA centra-se na análise aprofundada da tipologia de intervenção proposta para o 
PNGCIRR, começando pela apreciação do diagnóstico da situação de partida (principais problemas 
e oportunidades), que deve fundamentar as prioridades propostas. 

A AA, enquanto abordagem metodológica de natureza estratégica, permitirá: 

� A preparação de um Relatório Ambiental (RA) focalizado nos fatores críticos para a decisão, 
o qual explicita os efeitos sobre o ambiente considerados significativos e as alternativas 
identificadas; 

� A realização de consultas às entidades com responsabilidades ambientais específicas (ERAE) 
e ao público em geral; 

� Que o RA e os resultados das consultas são tidos em consideração antes da aprovação do 
PNGCIRR; 

� Que depois da aprovação do PNGCIRR, a informação relevante será disponibilizada aos 
interessados; 

� A monitorização dos efeitos ambientais resultantes da aplicação do PNGCIRR. 

A AA focaliza-se nos aspetos considerados relevantes evitando descrições demasiado detalhadas 
tendo em conta a escala de elaboração do Programa. Sempre que possível a AA utiliza os 
elementos de trabalho do Programa, nomeadamente no que respeita aos elementos de 
diagnóstico da situação atual, e tem conta os resultados obtidos no âmbito dos processos de 
consulta realizados. 

Pretende-se com esta aproximação avaliar como as estratégias do PNGCIRR integram as 
dimensões ambientais e de sustentabilidade relevantes, e de que forma se adequam para dar 
resposta às ameaças e oportunidades associadas à temática da gestão do combustível irradiado e 
dos resíduos radioativos, contribuindo em simultâneo para o cumprimento dos objetivos e metas 
de macropolítica europeia, nomeadamente no âmbito das estratégias de gestão eficiente de 
recursos. 

Neste sentido, a abordagem proposta assenta no desenvolvimento de um conjunto de atividades 
alocadas a 4 componentes fundamentais do processo de AA (Figura 2.1): 

� Contexto para AA e Fatores Críticos para a Decisão; 

� Análise e Avaliação Estratégica; 

� Consulta às ERAE e Consulta Pública; 

� Declaração Ambiental. 

                                                 
1
 Partidário, M.R. (2012). Guia de melhores práticas para Avaliação Ambiental Estratégica – orientações metodológicas para um pensamento 

estratégico em AAE. Agência Portuguesa do Ambiente. 
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Do desenrolar deste processo resultam os seguintes documentos: 

� Relatório de Fatores Críticos para a Decisão; 

� Relatório Ambiental Preliminar (corresponde ao presente documento); 

� Relatório Ambiental Final; 

� Relatório da Consulta Pública; 

� Declaração Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Faseamento da AA e respetivas consultas. 

 

Contexto para a AA 

(Relatório de Fatores Críticos para a Decisão) 

Análise e Avaliação Estratégica 

(Relatório Ambiental Preliminar) 

Consulta às ERAE – 20 dias  
(n.º 4 do art.º 5º do DL 

232/2007) 

Consulta às ERAE – 30 dias  
(n.º 3 art.º 7º do DL 

232/2007) 

Ponderação dos pareceres das ERAE e 
consulta pública 

(Relatório Ambiental Final) 

Consulta pública - 30 dias 
(n.º 3 art.º 7º do DL 232/2007) 

Preparação da 
Declaração Ambiental  

Ponderação dos pareceres da consulta 
pública 

(Relatório Consulta pública) 
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2.2.1 Contexto para AA e Fatores Críticos para a Decisão 

Nesta primeira fase, já finalizada, pretendeu-se estabelecer o contexto da avaliação, assegurando 
a focalização apenas no que é realmente importante, que compreende e se adapta ao contexto 
natural, social, cultural, político e económico do objeto em avaliação. Foi nesta fase que se 
procedeu à identificação, justificação e apresentação dos Fatores Críticos para a Decisão (FCD). 

Os FCD consistem nos temas fundamentais em que é necessário concentrar a atenção da AA para 
compreender estrategicamente o contexto, analisar os problemas e estabelecer escalas 
relevantes que permitam uma avaliação adequada. Identificam assim os aspetos que devem ser 
considerados no processo de tomada de decisão e na própria conceção da estratégia e das ações 
a implementar. 

A identificação dos FCD resultou da análise integrada dos seguintes elementos: 

� Questões estratégicas (QE) relacionadas com o objeto da avaliação, as quais correspondem 
às questões políticas fundamentais que configuram os objetivos estratégicos ou desafios do 
PNGCIRR e que devem ser asseguradas para atingir uma visão de futuro; 

� Quadro de referência estratégico (QRE), o qual estabelece as macro orientações de política 
nacional e internacional, objetivos e metas de longo prazo estabelecidos em matéria de 
ambiente e sustentabilidade (que estrategicamente devem enquadrar o PNGCIRR); 

� Questões ambientais e de sustentabilidade (QAS), as quais correspondem às questões 
ambientais que definem o âmbito ambiental relevante para a avaliação, selecionadas em 
face do alcance e da escala do Programa, tendo por base os fatores legalmente definidos no 
Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho. 

Com a identificação dos FCD procedeu-se ao estabelecimento de critérios e indicadores de 
avaliação por FCD, os quais são utilizados na avaliação do PNGCIRR. 

A definição do âmbito da avaliação materializou-se no ‘Relatório de Fatores Críticos para a 
Decisão’ que foi submetido à consulta das ERAE, dando assim cumprimento ao estipulado no n.º 3 
do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho. No Anexo II apresenta-se o relatório 
de ponderação da consulta às ERAE. 

Durante o período de consulta às ERAE e previamente à emissão dos respetivos pareceres, foi 
realizada, no dia 14 de março no Teatro Thália, do Palácio das Laranjeiras em Lisboa, uma sessão 
de esclarecimentos dirigida às ERAE, relativamente ao PNGCIRR e ao relatório de FCD. 

2.2.2 Análise e Avaliação Estratégica 

A análise e avaliação estratégica centram-se nas opções estratégicas constantes do PNGCIRR. 
Desta avaliação focada nos FCD, resultam um conjunto de diretrizes e indicadores para o 
seguimento e implementação do Programa. 

Os contributos recebidos no âmbito da consulta às ERAE são fundamentais para consolidar e 
objetivar o caminho a seguir nos trabalhos de análise e avaliação estratégica. Neste âmbito 
destaca-se a realização das seguintes atividades: 

� Análise dos contributos resultantes da consulta às entidades realizada no âmbito da 
definição dos Fatores Críticos para a Decisão, identificando claramente os contributos cuja 
análise deverá integrar o Relatório Ambiental (RA), consolidando assim a definição dos FCD 
da AA do PNGCIRR; 
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� Análise de tendências - com base nos critérios e indicadores de avaliação estabelecidos 
para cada um dos FCD, nos casos em que existe informação quantitativa analisam-se as 
tendências evolutivas. Esta análise resulta num diagnóstico estratégico; 

� Avaliação de impactes de natureza estratégica - baseia-se no diagnóstico estratégico 
realizado e pretende avaliar as oportunidades e os riscos decorrentes dos princípios de 
gestão preconizados pelo PNGCIRR, assim como eventuais sinergias e conflitos. Esta 
avaliação é realizada tendo por base as questões relevantes que são refletidas através dos 
FCD; 

� Definição de diretrizes de planeamento, gestão e monitorização – apresenta as medidas 
destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, evitar quaisquer efeitos adversos 
significativos no ambiente, resultantes da aplicação do PNGCIRR, bem como um programa 
de seguimento baseado em indicadores de avaliação. É ainda definido um quadro de 
governança institucional para a implementação e monitorização do PNGCIRR. 

A informação foi coligida no presente Relatório Ambiental Preliminar que será adicionado de um 
Resumo Não Técnico. 

2.2.3 Consulta às Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE) e Consulta 
Pública 

Nos termos do regime jurídico da AA, o processo da AA será submetido a consulta, quer das 
entidades que, tendo responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos 
ambientais resultantes da aplicação do PNGCIRR, quer do público em geral. 

Presentemente o RFCD foi já submetido à consulta das ERAE, tendo os pareceres emitidos sido 
analisados no âmbito da presente avaliação e as sugestões mais relevantes sido integradas no 
presente RA. No Anexo II apresenta-se a análise e ponderação dos contributos recebidos. 

O presente RA será agora submetido à consulta das ERAE e a consulta Pública. De acordo com o 
Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, o prazo da consulta será de 30 dias. Na sequência dos 
contributos recebidos, os quais serão devidamente analisados e ponderados, proceder-se-á à 
redação do Relatório Ambiental Final. 

 

2.2.4 Declaração Ambiental 

Terminada a consulta pública e finalizado o relatório ambiental procede-se à preparação da 
proposta de declaração ambiental (DA). 

A DA conterá, entre outros aspetos, a forma como as considerações ambientais e o RA foram 
integrados no Programa, assim como os resultados da consulta pública e respetiva ponderação. 

Emitida a DA, a entidade promotora do Programa inicia uma nova fase, denominada fase de 
seguimento, que corresponde à avaliação e controlo da implementação do PNGCIRR, cujos 
resultados deverão ser divulgados, com uma periodicidade mínima anual. 
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3. Objeto de Avaliação 

O programa nacional de gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioativos (PNGCIRR) é o 
instrumento de referência da política de gestão responsável e segura do combustível irradiado 
(CI) e dos resíduos radioativos (RR) em Portugal desde a sua produção até à eliminação. 

O PNGCIRR pretende dar resposta ao estipulado pelo Decreto-Lei n.º 156/2013, de 5 de 
novembro, o qual transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/70/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho (EURATOM), Diretiva esta que visa atingir e 
manter normas de elevada segurança na gestão do combustível irradiado e dos resíduos 
radioativos através do reforço de medidas nacionais e da cooperação internacional. 

Face à natureza dos resíduos radioativos produzidos em Portugal, o Programa Nacional segue 
uma abordagem graduada que se baseia, fundamentalmente, na natureza dos riscos associados 
aos resíduos radioativos existentes e dos que se espera que venham a ser produzidos. 

Neste sentido, as soluções técnicas existentes e propostas vão de encontro às práticas 
internacionalmente aceites. Considerando que Portugal optou por não armazenar RR do tipo ‘Alta 
Atividade’ em território nacional e o volume de RR do tipo ‘Atividade Intermédia’ existente é 
reduzido, o Programa aposta na eliminação à superfície como opção para a gestão dos RR. 

Este Programa, que tem como referência um período de 4 anos (2015-2019), integra os objetivos 
globais da política nacional em matéria de gestão do combustível irradiado e dos resíduos 
radioativos, estabelecendo as etapas significativas e respetivos calendários, um inventário de 
todo o combustível irradiado e de todos os resíduos radioativos existentes em Portugal, os 
conceitos ou planos e soluções técnicas para a gestão dos CI e RR desde a produção até à 
eliminação e desmantelamento de instalações e equipamentos. 

À semelhança do que se verifica nos restantes países, em Portugal, são produzidos resíduos 
radioativos em diversas áreas de atividade, como sejam a saúde, a indústria, a investigação e 
ensino, os quais, de acordo com a Lei 19/2014, de 14 de abril, não podem ser introduzidos nas 
águas, no solo, no subsolo ou na atmosfera. 

Considerando a realidade nacional, tendo em conta o inventário de RR e a ausência em Portugal 
de instalações nucleares, à exceção do Reator Português de Investigação (RPI) sediado no Campus 
Tecnológico e Nuclear (CTN) do Instituto Superior Técnico (IST), e seguindo recomendações da 
Agência Internacional de Energia Atómica, o Programa Nacional visa descrever as soluções 
técnicas para três categorias de resíduos radioativos: 

i) resíduos radioativos de muito baixa atividade; 

ii) resíduos radioativos de baixa atividade; 

iii) resíduos radioativos de atividade intermédia. 

Atendendo a que das práticas descritas não resultarão resíduos de muito alta atividade, estas três 
categorias de resíduos radioativos podem ser eliminadas de forma segura no Pavilhão de Resíduos 
Radioativos do Instituto Superior Técnico, sito na Bobadela, concelho de Loures (única instalação 
existente no país há mais de cinquenta anos). 

A inexistência de resíduos provenientes da produção de energia elétrica produzida por via nuclear 
em território nacional reduz em muito a necessidade de infraestruturas específicas para a 
eliminação quer do combustível irradiado quer dos resíduos radioativos. 
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De referir que o Programa Nacional não se aplica aos RR eventualmente resultantes de acidentes, 

tais como definidos no artigo 3.º, alínea b), do Decreto- Lei n.º 262/2012, de 17 de dezembro2 
nem aos resíduos das indústrias extrativas que sejam radioativos, abrangidos pelo disposto 
no Decreto-Lei 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei 31/2013, de 22 de fevereiro. 

Dado o contexto técnico muito específico do presente programa considera-se relevante definir 
alguns dos conceitos técnicos utilizados ao longo do relatório. 

Combustível irradiado – O que é? 

Considera-se combustível irradiado, o combustível nuclear que foi irradiado no núcleo do reator e 
permanentemente removido do mesmo. O combustível irradiado pode ser considerado quer 
como um recurso reutilizável que pode ser reprocessado, quer como um recurso destinado à 
eliminação, se for considerado como um resíduo radioativo3. 

Em Portugal este resíduo é produzido no Reator Português de Investigação (RPI) sediado no 
Campus Tecnológico e Nuclear (CTN) do Instituto Superior Técnico (IST). 

Resíduo Radioativo – O que é? 

Resíduos radioativos são todos os materiais que contenham ou se encontrem contaminados por 
radionuclídeos e para os quais não se encontra prevista qualquer utilização podendo encontrar-se 
sob forma gasosa, líquida ou sólida, independentemente da sua origem e que sejam regulados 
como resíduos radioativos pela autoridade reguladora competente ao abrigo do quadro 
legislativo e regulamentar em vigor. 

Em Portugal, os RR provêm de atividades médicas, industriais, investigação e ensino. 

Como se podem classificar os resíduos radioativos? 

Os resíduos classificados nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 156/2013 como resíduos 
radioativos, podem tecnicamente ser subdivididos nos seguintes tipos: 

� Resíduos de Semi-vida Muito Curta (VSLW): Resíduos que podem ser armazenados para 
decaimento durante um período de até alguns anos e posteriormente liberados. Como 
exemplo deste tipo de RR têm-se tipicamente os radionuclídeos de semi-vida muito curta, 
inferior a 100 dias, usados em particular nas áreas médica (diagnóstico e terapia) e de 
investigação. Estes podem ser armazenados no produtor até decaírem para valores abaixo 
dos níveis de liberação ou de descargas autorizadas. 

� Resíduos de Muito Baixa Atividade (VLLW): Resíduos com concentrações de atividade 
ligeiramente acima dos níveis de liberação, que constituem um risco radiológico muito 
limitado. Não necessitam de um grau elevado de contenção e isolamento e podem, se 
assim entendido, ser adequados para deposição em aterro de resíduos perigosos com 
controlo regulatório limitado. A concentração de radionuclídeos de semi-vida longa é em 
geral muito limitada. Nesta classe podem ser classificados os RR com origem nas operações 
de desmantelamento de instalações radiológicas e nucleares e outros contendo 
radionuclídeos naturais com origem na mineração e processamento de minérios e minerais, 
escórias e solos. 

� Resíduos de Baixa Atividade (LLW): Resíduos com atividade acima dos níveis de liberação 
mas com quantidades limitadas de radionuclídeos de semi-vida longa. Estes resíduos 

                                                 
2 Estabelece as obrigações dos titulares de licenças de instalações nucleares, por forma a que verifiquem e melhorem continuamente a 

segurança das mesmas, sob a supervisão da autoridade reguladora. 
3 Conforme Artigo 3 (d) do Decreto-Lei n.º 156/2013. 
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necessitam de isolamento e contenção por períodos até algumas centenas de anos 
(indicativamente menos de 300 anos). Os LLW podem incluir atividades elevadas de 
radionuclídeos de semi-vida curta e também baixas concentrações de radionuclídeos de 
semi-vida longa, podendo ainda aplicar-se caso necessário o critério indicativo de que a 
taxa de dose ao contacto não exceda o valor indicativo de 2 mSv/h. Em Portugal, 
atualmente a grande maioria dos RR desta classe são fontes seladas. No futuro, alguns RR 
com origem no eventual desmantelamento do RPI também se inserem nesta tipologia. 

� Resíduos de Atividade Intermédia (ILW): Resíduos cujo conteúdo, em particular de 
radionuclídeos de semi-vida longa, necessitam de um grau elevado de contenção e 
isolamento. As taxas de dose ao contacto com os RR dentro da sua blindagem pode exceder 
2 mSv/h mas não são necessárias medidas de dissipação de calor durante a sua 
armazenagem e eliminação. Os ILW podem conter radionuclídeos de semi-vida longa, em 
particular emissores alfa, cuja atividade não decairá significativamente durante um período 
de tempo razoável para garantir o controlo institucional. Em Portugal, poderão ser 

classificados nesta categoria algumas das fontes seladas4 recolhidas como RR. 

� Resíduos de Alta Atividade (HLW): Resíduos com níveis de concentração de atividade 
suficientemente elevados para gerarem quantidades significativas de calor devido ao 
decaimento radioativo (indicativamente acima de 2 kW/m3), ou resíduos com grandes 
quantidades de radionuclídeos de vida longa que devem ser tidos em conta na conceção da 
instalação de eliminação, nomeadamente através da deposição a grandes profundidades 
em zonas geologicamente estáveis, devendo assim ser isolados do contacto com a biosfera 
durante milhares de anos. Atendendo ao contexto nacional não se espera que venham a 
ser geridos RR deste tipo em Portugal. Corresponde ao combustível irradiado quando 
declarado como resíduo radioativo. 

O que se entende por níveis de liberação? 

De acordo com Decreto-Lei n.º 156/2013, níveis de liberação correspondem aos limites expressos 
em termos de concentração de atividade e/ou de atividade total abaixo dos quais os resíduos 
radioativos deixam de estar sob o controlo regulador, podendo ser entregues à gestão de um 
terceiro como materiais legalmente considerados não radioativos. 

O que se entende por níveis de exclusão? 

Níveis de exclusão correspondem aos valores expressos em termos de concentração de atividade 
e/ou de atividade total que as substâncias radioativas ou os materiais que contenham substâncias 
radioativas, resultantes de qualquer prática sujeita à exigência de declaração ou autorização, não 
deverão exceder para serem considerados isentos das exigências do regime jurídico que 
estabelece o quadro legal e regulador para a gestão responsável e segura do combustível 
irradiado e dos resíduos radioativos. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Aplicações na medicina, agricultura, industria, transportes, construção, geologia. Mineração, investigação, etc. Quando deixam de ter a atividade 

necessária aos objetivos previstos podem tornar-se fontes radioativas seladas gastas (spent sources) ou sem aplicação/fora de usos (disused) 
sendo tratadas como resíduos radioativos, caso não haja devolução ao produtor para eliminação ou reciclagem. 
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3.1 Objetivos 

Os princípios gerais e objetivos globais da política nacional em matéria de gestão do CI e dos RR 
decorrem dos principais diplomas legais adotados neste domínio, com destaque para o Decreto-
Lei n.º 156/2013. 

A gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioativos, desde a produção até à eliminação, 
proposta pelo PNGCIRR assenta nos seguintes pilares fundamentais: 

1. O combustível irradiado e os resíduos radioativos são objeto de uma gestão que garanta 
um elevado nível de segurança na proteção do público em geral e do ambiente contra os 
riscos produzidos pelas radiações ionizantes, minimizando-se encargos desnecessários 
para as gerações futuras. 

2. São tomadas todas as medidas para controlar os riscos produzidos nas diversas fases da 
gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioativos, evitando-se a geração de 
novos riscos. 

3. O combustível irradiado e os resíduos radioativos são objeto de uma gestão segura, 
nomeadamente a longo prazo e com características de segurança passiva. 

4. As interdependências entre todas as fases da produção e gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioativos são tomadas em consideração. 

5. A aplicação das medidas de segurança segue uma abordagem graduada e um processo 
de decisão fundamentado e documentado. 

6. A produção de resíduos radioativos é mantida ao nível mínimo que seja razoavelmente 
praticável, tanto em termos de atividade, como de volume, através de medidas de 
conceção e de práticas de exploração e de desmantelamento adequadas, incluindo 
sempre que possível a reciclagem e a reutilização de materiais. 

7. É proibido o abandono e a descarga não autorizada de resíduos radioativos no território 
e espaço sob jurisdição portuguesa. 

8. Os resíduos radioativos produzidos em território nacional são eliminados em território 
nacional, à exceção do combustível irradiado. Pode ainda ser autorizada a exportação de 
outros resíduos radioativos, em conformidade com a legislação em vigor, sendo esta a 
solução preferencial para fontes seladas. 

9. Os resíduos radioativos não são objeto de importação, exceto quando autorizado pela 
autoridade reguladora competente. 

10. Os resíduos radioativos para eliminação em território nacional são colocados junto à 
superfície. 

11. Fornecem-se aos trabalhadores e ao público em geral todas as informações relevantes 
sobre a gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioativos, em conformidade 
com a legislação aplicável e as obrigações internacionais. 

12. Os custos de gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioativos, incluindo o seu 
transporte, ficam a cargo daqueles que produziram esses materiais. 

13. As pessoas que desenvolvam atividades que produzam combustível irradiado ou resíduos 
radioativos, ou que sejam titulares de instalações de gestão destes materiais, são as 
principais responsáveis pela segurança destas atividades e instalações, não podendo 
esta responsabilidade ser delegada ou transferida. 

14. Cabe ao Estado, em última instância, a responsabilidade pela gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioativos gerados em território nacional. 
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3.2 Princípios de Gestão 

Portugal, como muitos outros países Europeus, adota uma abordagem graduada na gestão dos RR 
que tem em conta dois aspetos: 

� O risco associado a determinado resíduo que é função da concentração de atividade, 
natureza da radiação (α,β,γ), semi-vida, probabilidade de contaminação e toxicidade em 
termos químicos e biológicos; 

� A situação ou a prática em que o resíduo é produzido. 

Uma gestão de RR adaptada ao risco tem em conta o princípio da proporcionalidade e o impacto, 
bem como uma otimização de custos (financeiros e humanos) relativamente aos benefícios 
esperados, o que por vezes é difícil de aplicar na medida em que os custos e os benefícios se 
realizam em escalas temporais diferenciadas. 

Por outro lado uma gestão de RR adaptada deve diferenciar a regulação de instalações nucleares 
das instalações destinadas a práticas médicas ou de investigação e indústrias não nucleares, onde 
as fontes de radiação mais intensas que se usam são em geral fontes seladas ou fontes não 
seladas que virão a gerar RR de ‘Atividade Intermédia’. 

No Quadro 3.1 apresenta-se a estratégia que o Programa Nacional adota para gestão do RR em 
Portugal. 

Quadro 3.1- Vias adotadas para gerir os RR  

Classificação 
Semi---Vidas Muito 

Curtas 

<100 dias 

Semi---Vidas Curtas 

<31 anos 

Semi---Vidas Longas 

>31 anos 

Atividade Muito Baixa 

(VLLW) Gestão por decaimento 
radioativo no local da 

produção 
 

Eliminação por via de 
Canais dedicados aos 

resíduos convencionais 

Instalação de eliminação à superfície (PRR/IST) com 
possibilidade de liberação futura, ou deposição em aterro 

de resíduos 

Atividade Baixa (LLW) 

Instalação de eliminação à 
superfície (PRR/IST) com 

possibilidade de liberação 
futura 

Instalação de eliminação à 
superfície (PRR/IST) 

Atividade Intermédia 

(ILW) 
Instalação de eliminação à superfície (PRR/IST) 

Atividade Alta (HLW) Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

 

Resíduos de ‘atividade muito baixa (VLLW)’ e de ‘atividade baixa (LLW)’  

Para os RR dos tipos VLLW e LLW, pretende-se estabelecer como método de referência uma 
hierarquia para a gestão de RR, à semelhança do que se aplica na gestão de resíduos 
convencionais. Este procedimento é internacionalmente considerado como uma boa prática de 
gestão de RR de forma a reduzir o impacto ambiental e as necessidades de armazenamento, 
permitindo a utilização por mais tempo dos repositórios nacionais para RR. 

Para este tipo de resíduos o programa adota o seguinte critério hierárquico de gestão de RR: 

� Evitar a produção de RR; 

� Minimizar a produção de RR; 

� Reutilizar; 

� Reciclar; 

� Armazenar. 
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Quadro 3.2- Estratégia de atuação na Gestão de resíduos de ‘atividade muito baixa’ e de ‘atividade baixa’ 

Critérios de 
Gestão 

Estratégias de atuação 

Evitar a 
produção 

o Evitar a produção de RR é um princípio fundamental no desenho e operação de todas 
as instalações nucleares e práticas envolvendo a manipulação de materiais 
radioativos devendo ser tido em conta no planeamento do desmantelamento de 
instalações nucleares e na gestão de RR. 

Minimização 

o Dar preferência a atividades que usem isótopos radioativos com semi-vida curta, em 
detrimento de outros de semi-vida-longa, que permitam atingir os mesmos objetivos 

o Implementar um sistema de caracterização e segregação desde a origem que facilite 
a descontaminação dos materiais, equipamentos e vestuário protetor eventualmente 
usados, bem como a armazenagem temporário dos mesmos para decaimento. 

o Limitar práticas que possam conduzir à disseminação de RR, evitando o contacto de 
materiais não essenciais com os RR. 

o Evitar a mistura de RR com materiais tóxicos ou perigosos. 

Reutilização 

o Materiais resultantes do desmantelamento de instalações podem ser reutilizados 
desde que os seus potenciais utilizadores sejam informados previamente da sua 
existência e características. O mesmo se passa com equipamentos e instalações, 
desde que devidamente descontaminados. 

Reciclagem 
o Em processos de desmantelamento de instalações, a reciclagem de materiais 

constitui uma prática a desenvolver, sobretudo no que respeita a materiais 
metálicos. 

Armazenagem 

o Recorrer à redução de volume dos resíduos, sempre que possível, através de 
compactação ou tratamento térmico, usando incineração ou pirólise.  

o Todos os resíduos devem ser caraterizados, segregados por radionuclídeos, e o seu 
volume reduzido (quer por remoção dos materiais não radioativos ou contaminados, 
quer por compactação) e posteriormente acondicionados em bidões de 220 L. 

o O Armazenamento de RR é realizado à superfície 

 

Os resíduos com semi-vidas muito curtas são preferencialmente armazenados para decaimento 
pelos produtores, período após o qual serão eliminados como descargas autorizadas ou como 
resíduos liberados do controlo regulador. Caso o produtor não disponha de condições adequadas 
ao armazenamento para decaimento, estes resíduos serão armazenados para decaimento no PRR 
do Campus Tecnológico e Nuclear do IST e posteriormente liberados. 

Os resíduos do tipo VLLW com semi-vidas curtas e longas são armazenados no PRR 
acondicionados em bidões de 220 L. Contudo, não será de excluir: 

� Deposição preferencialmente em aterros de resíduos perigosos os quais já possuem 
sistemas de contenção que podem garantir um adequado nível de segurança dos resíduos 
no ambiente; 

� ou, em alternativa, poderão ter autorização para reutilização por incorporação em 
materiais de construção de estradas por exemplo, garantindo neste último caso que não 
haverá posterior concentração dos radionuclídeos, eventualmente no caso dos NORM. 

Os resíduos NORM produzidos em Portugal suscetíveis de conduzir à exposição dos trabalhadores 
ou dos elementos da população a níveis que não possam ser ignorados do ponto de vista da 
proteção contra radiações poderão ter origem em vários sectores de atividade, nomeadamente a 
produção de adubos fosfatados ou de cimento, a manutenção de fornos de clínquer e caldeiras, a 
extração de minérios que não urânio, entre outras. Confirmando-se após caracterização 
adequada que os níveis de liberação não são aplicáveis e atendendo a que estes RR são 
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habitualmente classificados como VLLW, o seu destino final poderá ser a deposição em aterro, 
eventualmente de resíduos perigosos. Deverá, no entanto ser garantindo que durante as 
operações de gestão do resíduo: 

� Antes e após a deposição no aterro, as doses de radiação envolvidas são suficientemente 
baixas para que os trabalhadores não careçam de classificação como trabalhadores 
expostos, ou seja a dose estimada nunca será superior a 1 mSv por ano; 

� Após a deposição em aterro, a dose ambiente no local não seja significativamente 
superior à situação anterior; 

� Seja efetuado o controlo periódico dos eventuais efluentes da instalação para garantir 
que não existe incremento dos níveis de radioatividade dos mesmos; 

� Seja garantida a segurança efetiva dos materiais; 

� Não exista possibilidade de concentração de materiais que possa resultar num 
incremento da dose ambiente e da concentração da atividade. 

Resíduos de ‘Atividade Intermédia’ (ILW)  

Os atuais RR do tipo ILW já acondicionados resultam, na sua quase totalidade, de fontes seladas 
para as quais o atual Programa Nacional pretende estimular o retorno ao fabricante, ao invés do 
seu armazenamento no país. 

As fontes seladas serão sempre que possível e necessário, mantidas dentro das suas blindagens 
originais, reduzindo assim o número de operações com risco de exposição dos trabalhadores. 

Tendo em conta o volume baixo deste tipo de resíduos, os mesmos são armazenados no PRR à 
superfície depois de devidamente realizada a segregação por radionuclídeos e acondicionados em 
matriz de cimento dentro de bidões em aço de 220 L. Este tipo de acondicionamento garante a 
robustez e segurança necessárias para este tipo de RR, para além de limitar a atividade contida 
em cada bidão e reduzir a taxa de dose à superfície dos mesmos. 

Resíduos de ‘Atividade Alta’ (HLW) 

Os resíduos HLW produzidos em Portugal correspondem ao CI do Reator Português de 
Investigação. Para a gestão deste resíduo existe um contrato com o Departamento de Energia dos 
EUA, o qual permite a devolução do atual combustível aos EUA até maio de 2019. 

No caso do CI não ser enviado para os EUA, por decisão nacional ou por incapacidade de receção 
nos EUA, o CI será exportado para França ou Inglaterra para reprocessamento. Mesmo nestas 
circunstâncias, Portugal não terá de construir em território nacional nenhuma instalação dedicada 
à armazenagem de longa duração de RR de alta atividade (HLW). Apenas será necessário, no que 
respeita ao CI do RPI, o armazenamento temporário na piscina do reator até à sua expedição para 
França regressando a Portugal por volta de 2040. O CI após o seu reprocessamento terá nível de 
atividade consideravelmente inferior, estimando-se que seja armazenado por um período de 300 
anos. 

Proposta de atuação para a Gestão dos resíduos atualmente armazenados no PRR 

Todos os materiais radioativos sem utilização posterior prevista têm vindo a ser considerados 
automaticamente RR. Dada a inexistência de níveis de exclusão ou liberação, desde a década de 
1960 que esses resíduos têm vindo a ser armazenados no Pavilhão de Resíduos Radioativos (PRR). 

Na sequência da publicação da Portaria n.º 44/2015, de 20 de fevereiro que estabelece os níveis 
de exclusão ou liberação, previstos no Decreto-Lei n.º 156/2013, esta situação irá modificar-se. 
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Desta forma, a aplicação dos níveis de liberação aos resíduos históricos do Pavilhão de Resíduos 
Radioativos, que já não representam qualquer perigo, permitirá diminuir a pressão no que 
respeita à capacidade de armazenamento. 

Neste contexto o Programa contempla: 

� A realização de uma caracterização detalhada de cada contentor (bidão de 220 L), sob 
controlo regulador da COMRSIN, para efeitos de eventual liberação e consequente 
deposição em aterro, eventualmente em aterro de resíduos perigosos. Este processo 
decorrerá ao longo do período 2016-2020; 

� A racionalização da eliminação de resíduos radioativos (por aplicação dos níveis de 
exclusão, igualmente introduzidos pelo Decreto-Lei n.º 156/2013 e pela Portaria nº 
44/2015) o que permitirá excluir do controlo regulador os resíduos com baixa 
perigosidade, que no passado tinham que ser recolhidos, aumentando as necessidades de 
armazenamento. 

Sendo a transparência uma componente fundamental para a garantia da segurança e da proteção 
da população e do meio ambiente contra os riscos da radiação ionizante, o programa promove 

uma política de transparência nomeadamente, através da disponibilização do acesso à 
informação, da promoção da informação a determinados grupos alvo ou da população 
em geral sobre riscos, medidas de segurança e dispositivos de reação e através da 
participação democrática que fomente a participação dos interessados nas tomadas de 
decisão. 

3.3 Metas 

O Programa estabelece as seguintes metas:  

� Implementação pela COMRSIN de uma base de dados contendo informação sobre o tipo e 
o volume de resíduos radioativos que se estimam ser produzidos anualmente por cada 
operador, bem como o destino dos mesmos, tal como previsto no artigo 8º do Decreto-
Lei n.º 156/2013 de 5 de novembro; 

� Estabelecimento pela COMRSIN e pelo IST de procedimentos para a gestão de materiais 
NORM com valores de concentração de atividade ligeiramente superiores aos níveis de 
liberação, mas que não apresentem perigosidade – até final de 2016; 

� Confirmação pelo IST de concentração de atividades dos RR históricos armazenados no 
IST, tendo como objetivo a sua possível liberação – até final de 2020, com uma meta 
intermédia de 50% dos contentores confirmados até ao final de 2018. 
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4. Fatores Críticos para a Decisão 

Conforme descrito na metodologia, a identificação dos FCD resultou da análise integrada dos 
elementos de base estratégica: Questões Estratégicas do PNGCIRR, Questões Ambientais e de 
Sustentabilidade relevantes que refletem os problemas críticos acima identificados e Quadro de 
Referência Estratégico que exprime as macropolíticas de referência, bem como planos e 
programas. Os FCD constituem os temas fundamentais para a decisão sobre os quais a AA se deve 
debruçar, estruturando a análise e a avaliação de oportunidades e riscos. 

4.1 Elementos de base estratégica 

4.1.1 Questões Estratégicas 

As questões estratégicas (QE) são as normas de elevada segurança na gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioativos por forma a garantir a proteção do ambiente e da saúde pública 
num quadro de macropolítica ambiental europeia. 

As QE correspondem a questões políticas fundamentais/desafios associados ao Programa em 
Avaliação que devem ser assegurados para atingir uma visão de futuro e que contribuem para a 
definição dos FCD. Neste contexto, as QE são as seguintes: 

� Garantia de um elevado nível de proteção da saúde pública e do ambiente em geral; 

� Garantia de um elevado nível de segurança pública (security); 

� Promoção da hierarquia de gestão de resíduos tendencialmente promotora da redução da 
quantidade e perigosidade produzidas; 

� Promoção do princípio do poluidor pagador; 

� Promoção da gestão integrada e da capacitação das entidades intervenientes; 

� Promoção de uma cultura de transparência sobre a gestão do CI e dos RR. 

4.1.2 Questões Ambientais e de Sustentabilidade 

Os FCD identificados asseguram o tratamento das Questões Ambientais e de Sustentabilidade (QAS) 
consideradas relevantes no âmbito do PNGCIRR, assegurando uma forte focagem nas questões e nos 
fatores que são decisivos evitando-se a abordagem de um conjunto vasto de fatores ambientais que 
não apresentam relevância para o contexto em avaliação. 

No âmbito da AA, a alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de junho define 
os seguintes fatores ambientais que devem ser objeto de avaliação: 

� Biodiversidade; 

� População; 

� Saúde humana; 

� Fauna; 

� Flora; 

� Solo; 

� Água; 

� Atmosfera; 

� Fatores climáticos; 

� Bens materiais; 

� Património cultural, incluindo o património arquitetónico e arqueológico; 

� Paisagem. 
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Na presente AA as QAS foram selecionadas conforme a sua relevância para a focagem estratégica e 
escala de análise, e assim integradas na definição dos Fatores Críticos para a Decisão. Do ponto de vista 
da presente análise alguns dos fatores ambientais previstos na legislação não são relevantes, 
nomeadamente Património Cultural, incluindo o Património Arquitetónico e Arqueológico, Fatores 
Climáticos, Paisagem e Bens materiais. 

As QAS elencadas para o contexto da presente avaliação foram as seguintes: 

� Qualidade ambiental e saúde pública; 

� Segurança pública; 

� Gestão de resíduos. 

Estas QAS permitem dar resposta aos fatores ambientais previstos na legislação e que são relevantes no 
contexto da presente avaliação (Quadro 4.1). 

Quadro 4.1- Equivalência das QAS e os Fatores Ambientais referidos na legislação. 

QAS para o PNGCIRR Fatores Ambientais 

Qualidade Ambiental e Saúde 

Pública 

Atmosfera 

Biodiversidade 

Fauna 

Flora 

Água 

Solo  

População e saúde humana 

Segurança pública População e saúde humana 

Gestão de Resíduos Todos os anteriores 

4.1.3 Quadro de Referência Estratégico 

O Quadro de Referência Estratégico (QRE) constitui o enquadramento estratégico da AA, reunindo os 
macro objetivos de política ambiental e de sustentabilidade estabelecidos a nível europeu, nacional e 
regional que se relacionam com o PNGCIRR e por isso são relevantes para a sua AA. 

Com o objetivo de manter o foco da avaliação estratégica são consideradas as macropolíticas mais 
importantes que estabelecem as orientações de longo prazo em matéria de ambiente e 
sustentabilidade e que devem ser observadas pelo PNGCIRR. 

Neste processo são evitadas, tanto quanto possível, sobreposições de instrumentos dando-se 
prioridade às políticas que enquadram as Questões Estratégicas e que se revelam pertinentes 
para a presente Avaliação Ambiental, bem como a pertinência com os FCD propostos. 

De seguida apresenta-se a lista de estratégias e orientações pertinentes para a presente AA assim como 
a sua relação de relevância com os FCD propostos, permitindo identificar potenciais sinergias e/ou 
conflitos com o PNGCIRR bem como verificar a coerência entre os objetivos de ambiente e 
sustentabilidade estabelecidos nesses documentos estratégicos de referência e os objetivos do 
PNGCIRR: 

� Tratado EURATOM - tem como missão: Contribuir, pelo estabelecimento das condições 
necessárias à formação e crescimento rápido das indústrias nucleares, para a melhoria do 
nível de vida nos Estados-Membros e para o desenvolvimento das relações com os outros 
países; 

� Tratado de não Proliferação de Armas Nucleares; 

� Diretiva 2011/70/EURATOM do Conselho, de 19 de julho; 
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� Diretiva 96/29/EURATOM do Conselho, de 29 de junho; 

� Diretiva 2013/59/EURATOM do Conselho, de 5 de dezembro; (esta diretiva irá substituir a 
Diretiva 96/29/EURATOM, a partir de 2018, ano em que deverá estar transposta para o 
direito nacional). 

� Decreto-Lei n.º 138/2005, de 17 de agosto - estabelece o sistema de monitorização 
ambiental do grau de radioatividade; 

� Programa Geral de Ação da União para 2020 em matéria de ambiente; 

� Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

� Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015); 

� Plano Nacional da Água 2015; 

� Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR) 2014-2020 

� Plano Diretor Municipal (PDM) de Loures. 

4.2 Fatores Críticos para a Decisão 

Tendo por base a análise integrada dos elementos de base estratégica anteriormente descritos, 
apresentam-se seguidamente os FCD, os quais foram globalmente validados no âmbito do processo de 
consulta às ERAE: 

� Proteção ambiental e saúde humana; 

� Segurança pública; 

� Governança. 

O Quadro 4.2 apresenta a forma como as QAS, as QE e o QRE se relacionam entre si e com os FCD. 

Quadro 4.2- Relação entre os elementos de base estratégica e os FCD propostos. 

Questões Estratégicas do PNGCIRR 
QAS para o 
PNGCIRR 

QRE 
Fatores Críticos 
para a Decisão 

Garantia de um elevado nível de 
segurança na proteção do público e do 
ambiente em geral 

Promoção da hierarquia de gestão de 
resíduos tendencialmente promotora 
da redução da quantidade e 
perigosidade produzidas 

Promoção do princípio do poluidor 
pagador 

Qualidade 

Ambiental e 

Saúde Pública 

 

Gestão de 

Resíduos 

Tratado EURATOM 

Diretiva 2011/70/EURATOM 
Diretiva 2013/59/EURATOM 
Diretiva 96/29/EURATOM  

Decreto-Lei n.º 138/2005, 
Programa Geral de Ação da União 
para 2020 em matéria de 
ambiente 

ENDS 

PNPOT 

PDM Loures 

PNA 

PNGR 

Proteção 

ambiental e 

saúde humana  

Garantia de um elevado nível de 
segurança pública 

Segurança pública 
Tratado EURATOM 

Tratado de não Proliferação de 
Armas Nucleares 

Segurança 

pública 

Promoção da gestão integrada e da 
capacitação das entidades 
intervenientes 

Promoção de uma cultura de 
transparência sobre a gestão do CI e 
dos RR 

Gestão de 

Resíduos 

Tratado EURATOM 

Diretiva 2011/70/EURATOM 
Diretiva 2013/59/EURATOM 
Diretiva 96/29/EURATOM  

Decreto-Lei n.º 138/2005 

Governança 
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4.3 Critérios de Avaliação e Indicadores 

Para cada um dos FCD propostos apresenta-se no Quadro 4.3, os respetivos critérios e indicadores 
que estabelecem o âmbito da avaliação e o nível de pormenor da informação a considerar na 
presente avaliação. 

A lista de indicadores apresentada procura refletir e incorporar as sugestões propostas pelas 
entidades com responsabilidades ambientais específicas no âmbito da consulta realizada ao RFCD. 

Quadro 4.3 - Critérios de avaliação e indicadores por FCD. 

FCD Critérios Indicadores 

Proteção 

ambiental e 

saúde humana 

Gestão de RR – Avalia as opções de gestão de RR 
na ótica de promoção de uma gestão 
hierarquizada de resíduos conducente à proteção 
do ambiente e da saúde humana 

• Produtores de RR 

• Produção de RR por setor 

• Produção de RR por perigosidade 

• Volume armazenado 

Gestão do CI - Avalia as opções de gestão de CI na 
ótica da promoção da proteção do ambiente e da 
saúde humana 

• Produção de CI 

Contaminação radiológica ambiental - Identifica 
os níveis de contaminação radiológica de origem 
artificial existentes em Portugal e a sua potencial 
relação com a gestão de CI e RR avaliando o 
contributo do Programa para minimizar o risco de 
contaminação proveniente da gestão dos 
resíduos. 

• Monitorização nas redes de saneamento 
públicas  

• Concentrações de radionuclídeos de origem 
artificial no ambiente 

Exposição radiológica dos trabalhadores – Avalia 
os mecanismos de proteção dos trabalhadores 
afetos à gestão de CI e RR 

• Trabalhadores expostos 

• Medidas de Proteção 

• Intervalos de dose efetiva anual 

Segurança 

pública 

Controlo dos quantitativos de RR existentes - 
Avalia o contributo do programa para o controlo e 
rastreabilidade dos RR produzidos em Portugal 

• Sistemas de controlo/rastreabilidade 

Segurança do pavilhão de armazenagem de RR - 
Avalia o contributo do programa para o 
estabelecimento de medidas de segurança no 
pavilhão de RR 

• Medidas de segurança 

Governança 

Fortalecimento de Capacidades e coordenação 
institucional - Avaliação da gestão de RR e da 
estrutura organizativa, responsabilidades, 
financiamento para a concretização das políticas e 
do programa 

• Estrutura organizacional 

• Recursos humanos 

• Recursos financeiros 

Capacitação Técnica - Avaliação dos mecanismos 
existentes para a capacitação técnica dos atores 
chave intervenientes na gestão dos RR em 
particular dos produtores e operadores 

• Existência de documentação Técnica de 
apoio à Gestão de RR 

• Ações de formação/sensibilização de atores 
chave 
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5. Análise e Avaliação Estratégica 

Neste capítulo apresenta-se, para cada FCD, a análise tendencial, bem como a análise SWOT que 
sintetiza a situação tendencial. A análise é realizada tendo em atenção os critérios de avaliação 
definidos em cada FCD e respetivos indicadores temáticos que podem ser de natureza qualitativa 
ou quantitativa.  

A esta análise segue-se a avaliação dos efeitos que se preveem vir a ocorrer com a 
implementação do Programa e que tem por base os princípios de gestão de seguida 
apresentados: 

� Gestão hierarquizada dos resíduos (gestão adaptada ao risco): prevenção, minimização, 
reutilização, reciclagem e eliminação; 

� RR com semi-vidas muito curtas são preferencialmente armazenados para decaimento pelos 
produtores no local de produção e posteriormente eliminados por via de canais dedicados aos 
resíduos convencionais; 

� RR VLLW com semividas curtas e longas são eliminados no PRR/IST com possibilidade de 
liberação futura, ou deposição em aterro de resíduos; 

� RR LLW com semividas curtas são eliminados no PRR/IST com possibilidade de liberação futura; 

� RR LLW com semividas longas são eliminados no PRR/IST; 

� RR ILW com semividas curtas e longas são eliminados no PRR/IST; 

� Caracterização detalhada dos RR existentes no PRR; 

� Racionalização da eliminação de resíduos radioativos por aplicação dos níveis de exclusão; 

� Estabelecimento de procedimentos para a gestão dos materiais NORM; 

� Desenvolvimento e implementação de base de dados sobre o tipo e volume de RR; 

� Devolução do CI aos EUA para tratamento 

� Envio do CI para reprocessamento em França ou Inglaterra (Principio alternativo ao anterior); 

� Promoção da política de transparência. 

Tendo em consideração as propostas do PNGCIRR, na avaliação dos efeitos identificam-se os 
objetivos que constituem oportunidades e/ou riscos face aos critérios de avaliação por FCD. 

A metodologia adotada consiste em proceder a uma apreciação orientada por: 

� Sinal (+) - representa uma oportunidade para o critério em causa; 

� Sinal (-) - representa um risco para o critério em causa; 

� Sinal (-/+ ) - representa um risco e uma oportunidade igualmente plausíveis para o critério em 
causa; 

� Sinal (0) - não apresenta relevância significativa para o critério em causa. 
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5.1 Proteção Ambiental e Saúde Humana 

No nosso planeta, os seres vivos, incluindo o ser humano, desde sempre que se encontram 
expostos a elementos radioativos de origem natural. No entanto, as aplicações de radioisótopos 
artificiais em várias atividades promovidas pelo homem vieram introduzir no ambiente 
quantidades importantes de materiais radioativos de origem artificial, afetando os ecossistemas e 
assim todos os seres vivos que neles habitam. 

Do ponto de vista da saúde humana a exposição às radiações ionizantes pode induzir 
modificações na estrutura de uma ou mais células do corpo humano as quais poderão conduzir a 
alterações genéticas (mutações cromossómicas) e ao aparecimento de diversos tipos de 
neoplasias (leucemia, cancros do pulmão, pele, estômago, cólon, bexiga, mama e ovário, etc.). A 
dose de radiação e o tempo de exposição influenciam o tipo e gravidade dos efeitos. 

Deste modo a exposição pode ser direta (nomeadamente por exposição do ser humano à fonte) 
ou por via indireta através do meio ambiente (ar, água, solo, alimentos) devido à introdução 
acidental daquelas substâncias no meio ambiente. 

Neste FCD foram incluídos os aspetos que mais diretamente se relacionam com a qualidade do 
ambiente e que consequentemente podem ter implicações negativas na saúde humana.  

Neste sentido, é necessário garantir um bom desempenho ambiental das opções de gestão do CI 
e dos RR de forma a minimizar os potenciais impactes nos ecossistemas visando a preservação da 
biodiversidade, da fauna e da flora e, por inerência, da saúde humana.  

A avaliação é realizada com base nos critérios: Gestão de RR, Gestão do CI, Contaminação 
radiológica ambiental e exposição radiológica dos trabalhadores. 

5.1.1 Análise tendencial  

Gestão de RR 

Os resíduos radioativos (RR), são definidos como todo o material que contenha ou se encontre 
contaminado por radionuclídeos e para o qual não se encontra prevista qualquer utilização. Os RR 
podem encontrar-se em três formas: gasosa, líquida ou sólida. 

O critério de gestão de RR procura avaliar as opções de gestão de RR na ótica de promoção de 
uma gestão hierarquizada de resíduos, conducente à proteção do ambiente e da saúde humana, 
tendo por base os seguintes indicadores: número de produtores de RR, quantidade de RR 
produzidos por setor, produção de RR por perigosidade e volume de RR armazenado no pavilhão 
de RR. 

Em Portugal, os produtores de RR estão associados fundamentalmente às atividades: médicas, 
industriais, de investigação e de ensino. 

De acordo com o registo da DGS referente ao período entre 2010 e 2015 estavam registados 972 
produtores titulares de licenças para manipulação de materiais radioativos. Desde 2010, que o 
número de novas atribuições tem vindo a diminuir, tendo em 2015 sido atribuídas 114 licenças 
(Figura 5.1). 

Atualmente, ainda não é possível aferir qual a produção de RR por setor, dado que esta 
informação não se encontra sistematizada historicamente. Só recentemente, já no âmbito do 
PNGCIRR, foi elaborada uma base de dados sobre o tipo e volume de RR que se estimam ser 
produzidos anualmente por cada operador. A informação constante da base de dados ainda não 
se encontra tratada passível de poder ser apresentada na presente AA.  

 



 

 

Avaliação Ambiental do PNGCIRR 2015/2019 – Relatório Ambiental Preliminar                                                        Pág. 23 de 74 

 

 
Fonte: DGS 

Figura 5.1 – Número de licenças atribuídas no período 2010 a 2015. 

No entanto, segundo informação da DGS, sobre o número de licenças atribuídas para 
manuseamento de material radioativo, contata-se que a radiologia industrial se destaca das 
restantes atividades, com 85% das licenças emitidas no período de 2010 a 2015. Além da 
radiologia industrial ao nível das indústrias existe ainda produção de resíduos a partir do setor de 
laboratórios de radioisótopos.  

Na área médica os RR provêm essencialmente dos setores de radiodiagnóstico, radiodiagnóstico 
veterinário, radiodiagnóstico dentário (intraoral e ortopantomografia), radioterapia externa, 
braquiterapia e medicina nuclear. Estes RR podem ser sólidos ou líquidos. 

No âmbito das atividades médicas, os RR com vidas médias curtas são armazenados pelo produtor 
em conformidade com as regras estabelecidas no Decreto-Lei n.º 180/2002, de 8 de agosto até 
que decaiam e sejam eliminados na forma de descarga autorizada. 

As instalações associadas à armazenagem e a atividade de gestão são licenciadas pela COMRSIN. 
Nos casos em que os RR sejam armazenados temporariamente por um período que não exceda os 
30 dias ou para efeitos de descargas autorizadas a autoridade reguladora não se pronuncia sobre 
o licenciamento. 

Os resíduos líquidos radioativos que não sejam passíveis de eliminar através de descargas 
autorizadas, são mantidos dentro das suas embalagens originais, segregados por radionuclídeo e 
acondicionados em embalagens de contenção. Posteriormente, estas embalagens são colocadas 
em cubas de 1 m3 com sistema que permite a recolha de derrames que eventualmente possam 
ocorrer. De acordo com o Decreto-Lei n.º 180/2002, de 8 de agosto, todos os RR da atividade 
médica têm de ser registados antes da sua eliminação, devendo estes ser guardados durantes 10 
anos. 

Além dos RR líquidos referidos anteriormente, existem outros provenientes das atividades 
médicas que resultam em RR sólidos, nomeadamente os geradores de Tecnécio-99m, que quando 
não são enviados para o fornecedor para proceder à reciclagem, são recolhidos pelo IST para 
posterior separação da coluna do restante corpo de modo a minimizar o volume do material a 
guardar no Pavilhão de Resíduos Radioativos (PRR) (COMRSIN, 2015). 

Outros materiais provenientes das atividades médicas mas também das atividades industriais e de 
investigação são armazenados no PRR, tais como fontes seladas, detetores de fumo e para raios e 
outros materiais recolhidos em parques de sucatas. Existem também RR armazenados há muitos 
anos que resultaram de manipulação de fontes abertas em instalações e equipamentos 
contaminados e líquidos de cintilação. 
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Na área de investigação e ensino, existe um conjunto de universidades e institutos politécnicos 
que originam este tipo de resíduos. Entre estes destaca-se o Centro de Ciências e Tecnologias 
Nucleares do Instituto Superior Técnico. 

Os resíduos resultantes das várias atividades para os quais não se preveja utilização posterior são 
submetidos a classificação por solicitação do produtor para se proceder à recolha e transporte.  

O transporte de RR em Portugal é efetuado pelo IST e pelas empresas Ambicargo transportes, 
MASCAS, SEVENPROGRESS e TRANSMEDICAL. Os RR que não sejam enviados para reciclagem, são 
encaminhados para o PRR que recebe os RR há cerca de cinco décadas. As condições de 
transporte dos RR regem-se pela legislação específica sobre o transporte de mercadorias 
perigosas (Decreto-Lei n.º 267-A/2003, de 27 de outubro) relativa a cada um dos ramos do setor 
de transportes, e no caso do transporte aéreo pela legislação internacional a que Portugal se 
encontra obrigado. 

Apesar do PRR receber RR há cerca de 50 anos, a inventariação sistematizada dos resíduos apenas 
existe desde 2001. De acordo com os dados constantes do PNGCIRR, a evolução dos RR recolhidos 
desde 2001 aponta para um eventual acréscimo anual de cerca de 8 m3, após acondicionamento 
(Figura 5.2). De realçar que estes valores correspondem à situação atual em que todos os 
materiais radioativos sem utilização posterior prevista têm vindo a ser considerados 
automaticamente RR. 

Contudo, importa referir, que os valores correspondem ao período antes da entrada em vigor da 
Portaria n.º 44/2015, de 20 de fevereiro que estabelece os níveis de liberação e exclusão. Com 
aplicação da Portaria é de prever que o volume de RR a recolher e armazenar reduza 
significativamente.  

Da análise da Figura 5.2, constata-se que o maior número de RR armazenados corresponde aos 
detetores de fumo e aos sólidos. 

 

Fonte: PNGCIRR 2015/2019 

Figura 5.2 - Inventário dos RR recolhidos no período 2001 a 2014 

Os sólidos correspondem a materiais recolhidos contendo radionuclídeos naturais (“Naturally 
Occurring Radioactive Materials”, abreviado NORM) detetados em pórticos de radiação 
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instalados, nomeadamente, em operadores de gestão de resíduos não-radioativos e em 
siderurgias. 

Em termos médios, observa-se que nos últimos 4 anos, comparativamente com a média do 
período de 2001 a 2014, se assistiu a uma diminuição da quantidade de praticamente todos os 
resíduos às exceção dos líquidos que têm vindo a registar um aumento. Contudo, tendo em conta 
a aplicação dos níveis de liberação, estima-se que o volume de RR recolhidos anualmente venha a 
diminuir. 

Em termos de perigosidade, o total de RR produzidos em Portugal integra 4 tipos, 
nomeadamente: 

� Resíduos de semi-vida muito curta (VSLW); 

� Resíduos de muita baixa atividade (VLLW); 

� Resíduos de baixa atividade (LLW); 

� Resíduos de atividade intermédia (ILW); 

Os resíduos de VSLW podem ser armazenados no produtor até decaírem e serem classificados 
como resíduos excluídos do controlo regulador. Os restantes podem ser eliminados no PRR, 
localizado no CTN/IST na Bobadela. 

O referido pavilhão apresenta um volume útil de cerca de 350 m3. O volume armazenado de RR 
representa cerca de 250m3 distribuídos do seguinte modo: 

� 234 m3 de RR classificáveis como VLLW e LLW; 

� 16 m3 de RR classificáveis como ILW. 

Os atuais RR do tipo ILW já acondicionados resultam, na sua quase totalidade, de fontes seladas 
para as quais o PNGCIRR pretende estimular o retorno ao fabricante, ao invés do seu 
armazenamento no país. 

Segundo o PNGCIRR, estima-se que existam atualmente cerca de 15 m3 de ILW por acondicionar. 

Gestão de CI 

O critério Gestão do CI tem como objetivo avaliar as opções de gestão de CI na ótica da promoção 
da proteção do ambiente e da saúde humana. 

O combustível irradiado (CI) é considerado o combustível nuclear que foi irradiado no núcleo do 
reator e permanentemente removido do mesmo. O CI pode ser considerado quer como um 
recurso reutilizável que pode ser reprocessado, quer como um recurso destinado à eliminação, se 
for considerado como um resíduo radioativo. 

Em Portugal a produção do CI, acontece apenas como resultado do funcionamento do Reator 
Português de Investigação (RPI). Este reator é a única instalação nuclear civil do país e o único 
reator de investigação da Península Ibérica. O RPI é operado pelo IST e encontra-se sediado no 
Centro Tecnológico e Nuclear (CTN) na Bobadela, concelho de Loures, situado a 12 km do centro 
de Lisboa e a 30 m acima do nível médio do mar.  

Trata-se de um reator tipo piscina com uma pequena potência de 1 MW. O reator foi construído 
pela empresa norte americana AMF e atingiu a sua criticalidade pela primeira vez em 1961. Em 
2007, no âmbito do projeto de cooperação técnica POR4016 da Agência Internacional de Energia 
Atómica (IAEA) com o Laboratório Nacional de Argonne, EUA, e o Instituto de Proteção Radiologia 
e Segurança Nuclear, França, o seu núcleo foi transformado por forma a operar com urânio pouco 
enriquecido (Low Enriched Uranium, LEU, fuel conversion) (URL1). 
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Ao longo dos anos, o RPI tem sido sujeito a várias inspeções realizadas por instâncias 
internacionais. Em particular, a Comissão Europeia (CE) conjuntamente com a IAEA tem realizado 
anualmente uma inspeção ao material nuclear sujeita ao Acordo de Salvaguardas. Em 2002 e 
2006, a CE realizou um controle de emissões de radioatividade. Em 2004-2005, a IAEA levou a 
cabo uma inspeção aos trabalhos de conversão do núcleo para operar com combustível com 
urânio empobrecido.  

Até 2007, todo o combustível nuclear usado no RPI, foi devolvido aos EUA. O combustível usado 
após esse período poderá ser devolvido aos EUA, em 2019, ao abrigo de um acordo celebrado 
entre o extinto Instituto Tecnológico Nuclear e o departamento de energia dos EUA. Neste 
sentido Portugal não necessita de gerir ou armazenar RR de alta atividade, para além da 
armazenagem temporária do CI na piscina do Reator até ao momento da sua expedição para os 
EUA. 

No entanto, para que este facto seja possível é necessário proceder à cessação da atividade do 
RPI até maio de 2016. Caso o RPI continue em atividade após esta data não será possível devolvê-
lo aos EUA, sendo necessário proceder ao seu reprocessamento ou exportação para um país 
terceiro de modo a que não seja necessário construir em território nacional instalações dedicadas 
à armazenagem de longa duração de RR de alta atividade. Nestas circunstâncias, apenas será 
necessário proceder ao armazenamento temporário do CI na piscina do reator até à sua 
expedição. A expedição será efetuada para França ou Inglaterra ao abrigo dos protocolos 
assinados com a IAEA. 

Caso seja necessário proceder ao reprocessamento do combustível do RPI, esta ação resultará em 
cerca de 0,1 m3 de RR que, no pior dos casos, será de atividade intermédia (tipo ILW), que será 
necessário guardar por mais de 300 anos. Face ao tipo de resíduos, os mesmos são armazenados 
à superfície depois de devidamente acondicionados. De acordo como PNGCIRR, o 
acondicionamento dos RR resultantes do reprocessamento será efetuado em matriz de cimento 
dentro de bidões em aço de 220 L. Este tipo de acondicionamento garante a robustez e segurança 
necessárias para este tipo de RR, para além de limitar a atividade contida em cada bidão e reduzir 
a taxa de dose à superfície dos mesmos. 

Na eventualidade da tomada de decisão de encerrar o RPI em 2016, o CI será devolvido aos EUA 
em 2019, após arrefecimento do combustível. Após a devolução do CI, será necessário proceder 
ao desmantelamento do RPI que acontecerá depois de 2019. 

Contaminação radiológica ambiental 

O critério da ‘contaminação radiológica ambiental’ procura caracterizar/identificar os níveis de 
contaminação radiológica de origem artificial existentes em Portugal e relacioná-los com a gestão 
de CI e RR, avaliando o contributo do Programa para minimizar o risco de contaminação 
proveniente da gestão de resíduos. 

Neste contexto há a referir que entre os produtores de RR se encontram os estabelecimentos 
clínicos (públicos e privados) que aplicam radioisótopos em medicina nuclear (radiodiagnóstico e 
quimioterapia). Desse uso resultam resíduos laboratoriais e efluentes líquidos. Os resíduos 
líquidos com elementos radioativos provenientes desses estabelecimentos com semi-vida muito 
curta são geridos por decaimento radioativo no próprio local de produção e de seguida 
eliminados por via dos canais convencionais nomeadamente através dos sistemas de saneamento 
públicos. 

No entanto, caso o tempo de armazenagem temporária não seja o suficiente para que ocorra o 
decaimento radioativo poderá ocorrer a descarga de elementos radioativos no meio ambiente 
existindo o risco de exposição às radiações ionizantes para os elementos do público. A 
monitorização nas redes de saneamento público constitui assim uma importante ferramenta 
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para verificar o cumprimento dos períodos de decaimento. Contudo, não existe nenhum 
programa de monitorização formal que monitorize a eventual contaminação radiológica dos 
efluentes urbanos ficando essa decisão a cargo de cada uma das entidades gestoras que o deve 
solicitar ao IST. 

No entanto, os produtores e/ou operadores estão obrigados a demonstrar a conformidade com 
os limites autorizados através da monitorização das descargas para o ambiente e/ou através de 
cálculos, devendo manter registos dos resultados dessas monitorizações e cálculos. 

Apesar de desde sempre os seres vivos estarem expostos a elementos radioativos de origem 
natural, atualmente o uso de radioisótopos artificiais em diversas áreas fez com que se 
introduzissem quantidades importantes de materiais radioativos de origem artificial no ambiente. 
A deflagração de bombas atómicas, as descargas de efluentes radioativos de instalações de 
fabrico e reprocessamento de combustível nuclear, ou os acidentes em centrais nucleares 
contribuíram para uma alteração da exposição às radiações ionizantes.  

A necessidade de monitorizar essas substâncias no ambiente passou assim a ser uma rotina sendo 
possível detetar partículas radioativas oriundas de acidentes ou testes nucleares longínquos. No 
entanto, para além dos cenários nucleares, existem outras razões pelas quais a monitorização da 
radioatividade no ambiente deve ser realizada destacando-se a existência de minas de Urânio, a 
existência de resíduos hospitalares dos centros de medicina nuclear, os quais contêm substâncias 
radioativas cuja gestão obedece a normas de segurança radiológica, incineração de resíduos ou 
fundição de sucatas ferrosas onde pode ocorrer a libertação de substâncias radioativas (Carvalho, 
2013)5. 

Perante esta situação, Portugal tem implementado um Programa de Monitorização Radiológica 
Ambiental, cuja implementação é atualmente da responsabilidade do IST através do seu 
Laboratório de Proteção e Segurança Radiológica (LPSR)6. 

Este Programa de vigilância pretende dar resposta às recomendações estipuladas pelo Tratado 
EURATOM, nomeadamente pelo seu Artigo 35.º o qual refere que «Os Estados-Membros 
providenciarão pela criação das instalações necessárias para efectuar o controlo permanente do 
grau de radioactividade da atmosfera, das águas e do solo, bem como o controlo do cumprimento 
das normas de base.» 

Em Portugal, o programa de vigilância radiológica é realizado através de três programas de 
monitorização: 

� Programa de nível nacional que abrange diferentes compartimentos ambientais (ar, água da 
chuva, águas de superfície, águas para consumo humano, produtos alimentares, leite, 
sedimentos e solos); 

� Programa específico para o Campus Tecnológico e Nuclear (CTN) através da avaliação da dose 
gama ambiental recorrendo a medições em contínuo e medições integradas, na monitorização 
da radioatividade atmosférica e na monitorização da transferência de radionuclídeos por 
deposição, através da análise de amostras de água da chuva e da análise de amostras da 
camada superficial do solo. São ainda avaliados os efluentes líquidos que são enviados para a 
Estação de Controlo de Descargas dos Efluentes Líquidos Radioativos; 

� Programa direcionado para as regiões envolventes às minas de urânio.  

                                                 
5 Carvalho, F. 2013. Monitorização da Radioatividade no Ambiente. Industria e Ambiente 79. 
6O LPSR é a única estrutura técnico-científica em Portugal com experiência e "know-how" nas várias áreas da proteção contra radiações 
ionizantes. Procede ao controlo da contaminação radioactiva em alimentos, a dosimetria dos trabalhadores expostos a radiações ionizantes, à 

avaliação e verificação da segurança de instalações, equipamentos e fontes radioactivas usadas em medicina, na indústria e noutras aplicações. 
Procede também à monitorização da contaminação radioactiva no ambiente e nas regiões uraníferas. 
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No caso em avaliação interessa apenas a informação referente ao programa de nível nacional e ao 
programa específico do Campus Tecnológico e Nuclear na medida em que o programa das regiões 
envolventes às minas de urânio não interseta com o objeto em avaliação. 

No global, estes Programas têm por objetivo avaliar a presença de radionuclídeos artificiais e 
naturais na atmosfera, no meio aquático, no meio terrestre e em produtos da cadeia alimentar os 
quais poderão ser transferidos para o homem, permitindo assim acompanhar a exposição efetiva 
da população portuguesa à radioatividade. 

Segundo os dados disponíveis nos relatórios ‘Programas de Monitorização Radiológica Ambiental 
para os anos 2011 (IST, 2012), 2012 (IST, 2014) e 2013 (IST, 2015), as concentrações de 
radionuclídeos de origem artificial no ambiente (137Cs, 90Sr e 3H) são muito baixas e, situam-se 
frequentemente, abaixo dos valores da atividade mínima detetável, com exceção do rio Tejo onde 
os valores em 3H são superiores ao valor normal do fundo radioativo natural mas, sem significado 
do ponto de vista dos efeitos radiológicos. 

No Programa de nível nacional, os resultados obtidos entre 2011 e 2013 estimam que a dose de 
radiação devida à inalação e ingestão de radionuclídeos artificiais por um elemento médio da 
população Portuguesa é de aproximadamente 2,5 µSv a-1, o que representa cerca de 0,25% do 
limite de dose para membros do público (1 mSv a-1) (Diretiva 2013/59 EURATOM). 

Os resultados obtidos entre 2011 e 2013, pelo Programa de Monitorização específico para o CTN 
no qual se localiza no reator Nuclear e o Pavilhão de Resíduos Radioativos mostram que os níveis 
de radioatividade de origem artificial no ambiente exterior do CTN são baixos. As concentrações 
de 137Cs, 90Sr, 131I e 3H mantiveram-se, na maior parte dos casos, abaixo da atividade mínima 
detetável ou em níveis sem significado do ponto de vista da proteção radiológica (IST, 2015). 

A dose de radiação gama ambiental, monitorizada através de detetores passivos e detetores 
ativos (rede de deteção gama em contínuo), manteve-se ao longo de todo o ano em valores 
considerados normais. 

Esta situação ganha particular relevância na ótica da presente avaliação na medida em que o 
Pavilhão de Resíduos, sendo uma estrutura que desde sempre foi considerada como uma 
instalação provisória, poderia apresentar problemas de funcionamento quer no que respeita às 
condições de armazenamento/gestão dos resíduos que aí é realizada, quer às características 
físicas do próprio edifício que, em caso de incidente, poderiam permitir a libertação para o 
exterior de contaminação radioativa. De salientar que a monitorização realizada no Campus até à 
data não detetou qualquer problema a este nível. 

A localização destas infraestruturas no local está contemplada pela Planta de Condicionantes do 
PDM de Loures o qual considera os riscos associados à sua localização, nomeadamente ao nível 
das implicações no território e nos aspetos ambientais que encerra. De destacar que esta área 
apresenta riscos sísmicos elevados e eventuais riscos por tsunami que em caso de ocorrência 
poderão despoletar a libertação de materiais radioativos para o ambiente podendo 
eventualmente afetar a população residente da área envolvente pois a envolvente nascente do 
Campus apresenta uma forte componente residencial. 

Em 2007, o Instituto Tecnológico Nuclear (ITN), ao tempo, o operador do reator, levou a cabo um 
estudo de segurança que foi validado por um perito designado para o efeito pela IAEA. Deste 
estudo, que teve como base um terramoto do mesmo grau que o ocorrido em Lisboa em 1755, 
resultou a conclusão de que, no pior cenário concebível neste contexto, nenhum estrago seria 
produzido no núcleo do reator mesmo em caso de perda total da água da piscina. 
Independentemente do estado do fornecimento da energia elétrica, a temperatura no núcleo do 
reator permaneceria sempre abaixo do limite de segurança (530°C). 
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Neste contexto é de referir que a envolvente nascente do Campus apresenta uma forte 
componente residencial e o próprio Campus Tecnológico e Nuclear do IST é frequentado por 
muitas pessoas que podem assim ser potencialmente afetadas pela emissão acidental de 
contaminação radioativa. No entanto, os dados do programa de vigilância nacional disponíveis até 
à data não indiciam a ocorrência de qualquer anomalia ou emissão acidental. 

No que respeita em particular às concentrações de atividade nos efluentes líquidos descarregados 
para a ETAR, estas situaram-se sempre abaixo do limite de descarga em vigor no CTN que é de 
740 Bq L-1. Ao longo do ano de 2013 a atividade total descarregada foi 222 MBq, inferior à 
atividade total descarregada em anos anteriores (384 MBq em 2012 e 316 MBq em 2011). 

No que respeita às descargas de efluentes dos estabelecimentos hospitalares foram detetados no 
passado, concentrações elevadas de radioisótopos nos sedimentos e mexilhões do estuário do 
Tejo. Segundo um estudo realizado pelo Instituto Tecnológico e Nuclear e pela Câmara Municipal 
de Lisboa (CML) em 2002 que teve por objetivo caracterizar e avaliar a eventual contaminação do 
estuário do Tejo na área ribeirinha do Município de Lisboa, tentando estabelecer uma relação 
com a drenagem dos esgotos urbanos, concluiu-se que «apesar dos esforços para uma gestão 
correta de resíduos e observância criteriosa de regras de segurança no tratamento dos efluentes 
sólidos e líquidos dos estabelecimentos hospitalares, há libertação de efluentes líquidos ainda 
radioativos para a rede de saneamento do município de Lisboa.» (Carvalho et al, 2002). 

O estudo analisou amostras de água, sedimentos e mexilhões sobre as quais se procedeu à 
determinação de radionuclídeos observando-se a presença de vários radionuclídeos utilizados em 
estabelecimentos hospitalares, sobretudo o Iodo-131 (131I) e o Técnécio-99m (99mTc) detetáveis 
principalmente em amostras de água e de bivalves. 

Em comparação com as concentrações obtidas na rede de saneamento próximo dos pontos de 
descarga dos efluentes hospitalares as concentrações no estuário são cerca de 106 vezes 
inferiores, devido ao decaimento radioativo e à diluição ocorrida na rede de saneamento. 

Em estudos anteriores decorridos sobretudo nos anos 90 e realizados pela Divisão de Controlo de 
Qualidade do Departamento de Saneamento da CML em colaboração com o departamento de 
Proteção Radiológica e Segurança Nuclear, a monitorização realizada na proximidade de ramais 
de ligação dos estabelecimentos hospitalares à rede de saneamento detetou atividades muito 
elevadas por vezes excedendo 107 Bq L-1. 

Com a construção do intercetor de descargas da rede de esgotos essa contaminação deverá estar 
hoje mais reduzida. Há, no entanto, que referir que os tratamentos com radioisótopos não param 
de crescer (Carvalho, 2013). 

Exposição radiológica dos trabalhadores 

O critério da ‘Exposição radiológica do trabalhador’ procura avaliar os mecanismos de proteção 
dos trabalhadores afetos à gestão de CI e RR. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 165/2002, de 17 de julho que fixa as normas de base de 
segurança relativas à proteção sanitária da população e dos trabalhadores contra os perigos 
resultantes das radiações ionizantes, são considerados trabalhadores expostos as pessoas 
submetidas durante o trabalho, por conta própria ou de outrem, a uma exposição decorrente de 
práticas laborais suscetíveis de produzir doses superiores a qualquer dos níveis iguais aos limites 
de dose fixados para os membros do público (artigo 3.º), sendo que o limite de dose efetiva para 
membros do público é fixado em 1 mSv por ano (artigo 5º do Decreto lei n.º 222/2008 de 17 de 
novembro). 
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O limite de dose efetiva para os trabalhadores expostos é fixado em 100 mSv por um período de 
cinco anos consecutivos, na condição de esse valor não ultrapassar uma dose efetiva máxima de 
50 mSv em cada ano (cf. artº., 4º do Decreto lei n.º 222/2008 de 17 de novembro). 

De referir que os trabalhadores expostos podem ser ainda eventuais trabalhadores “externos”, ou 
seja trabalhadores subcontratados que prestam serviços específicos em zonas controladas de 
instalações radiológicas. Para estes trabalhadores, a Diretiva 90/641/EURATOM, transposta na 
legislação nacional pelo Decreto-Regulamentar n.º 29/1997, de 29 de julho, determina que devem 
ser monitorizados como trabalhadores expostos. As doses recebidas por estes trabalhadores 
devem ser inseridas na sua caderneta radiológica. 

São consideradas práticas ou atividades de trabalho suscetíveis de envolverem risco de exposição 
profissional a radiações ionizantes ou de contaminação radioativa as que se relacionam com: 

a) “Produção, tratamento, manipulação, utilização, detenção, armazenamento, transporte, 
importação, exportação e eliminação de substâncias radioativas” – artigo 2.º do Decreto- Lei 
n.º 165/2002, de 17 de julho;  

b) “Utilização de qualquer tipo de equipamento elétrico que emita radiações ionizantes e 
componentes que funcionem com uma diferença de potencial superior a 5 kV” – artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 165/2002, de 17 de julho.  

No contexto da presente avaliação apenas interessa avaliar informação que se relacione com os 
trabalhadores expostos no contexto do ponto a) acima apresentado, nomeadamente no que se 
relaciona com a gestão de RR, seja no seu transporte seja no seu tratamento, armazenamento e 
eliminação. 

Os Decretos-Lei 165/2002 e 167/2002 atribuem ao Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN) a criação, 
manutenção e atualização de um Registo Central de Doses (RCD) para os trabalhadores expostos 
com o objetivo de permitir o controlo a qualquer momento das doses acumuladas e realizar 
avaliações estatísticas. Esta função é atualmente desempenhada pelo IST enquanto sucessor do 
ITN (Decreto-Lei n.º 29/2012 de 9 de fevereiro). 

Nesse sentido, encontra-se disponível na página do ITN (www.itn.pt) um conjunto de relatórios 
relativos à ‘Exposição Ocupacional em Portugal entre 2000 e 2008’ (Martins e Alves, 2010a, 
2010b, 2010c). 

Em 2008 foram monitorizados 14.278 trabalhadores nos setores de indústria (1.926 
trabalhadores), investigação (490 trabalhadores), medicina (11.827 trabalhadores) e minas (35 
trabalhadores) sendo que 9,6% tiveram uma dose efetiva anual superior a 1 mSv.a-1, 
considerando-se assim trabalhadores expostos. 

Relativamente à distribuição por intervalos de dose efetiva anual (em mSv), em 2008 verifica-se 
que 67,1 % dos trabalhadores recebeu um valor de dose anual inferior a 0,1 mSv. Entre os 
trabalhadores com dose anual superior a 0,1 mSv, a maioria recebeu doses inferiores a 2 mSv. 
Cerca de 4,5 % receberam uma dose efetiva superior a 6 mSv, dos quais 1,7% (correspondendo a 
34 trabalhadores) recebeu uma dose efetiva superior a 20 mSv, e 0,1% (3 trabalhadores) superior 
a 50 mSv. 

Comparando com anos anteriores verifica-se que em 2007, a percentagem de trabalhadores que 
recebeu uma dose anual efetiva superior a 20 mSv, era de 0,3% e em 2006 era de 0,4% 
observando-se assim um incremento do número de trabalhadores com doses mais elevadas 
relativamente aos últimos dois anos (Martins & Alves 2010c). 
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Quadro 5.1 - Distribuição do número de trabalhadores e respetivas percentagens organizados por 
intervalos de dose efetiva anual expressos em mSv e por setor, em 2008. 

 
Fonte: M.B.Martins e J.G.Alves (2010c).  

Fazendo uma análise por setor verifica-se que o setor da indústria é aquele em a percentagem de 
trabalhadores que receberam uma dose efetiva superior a 6 mSv é maior (5,5%), dos quais 2,2% 
receberam uma dose efetiva superior a 20 mSv, e 0,3% receberam uma dose superior a 50 mSv. Já 
o setor das Minas não apresentou trabalhadores com dose efetiva superior a 0,1 mSv. 

Tendo em conta o Decreto-Lei n.º 222/2008 de 17 de novembro (que transpõe para o 
ordenamento jurídico interno os limites de dose previstos na Directiva 96/29/EURATOM7) o limite 
de dose efetiva para os trabalhadores expostos é fixado em 100 mSv por um período de cinco 
anos consecutivos, na condição de esse valor não ultrapassar uma dose efetiva máxima de 50 mSv 
em cada ano. 

Em 2008 verificou-se que 0,1% dos trabalhadores (3 trabalhadores) excederam aquele valor (2 do 
setor industrial e um do setor da medicina). 

O IST dispõe de um histórico de doses recebidas pelos seus trabalhadores, verificando-se que em 
média o intervalo de doses efetivas anuais da equipa técnica afeta ao Pavilhão de Resíduos 
Radioativos é significativamente inferior a 1 mSv.  

No entanto, os dados disponíveis não permitem concluir acerca da exposição de todos os 
trabalhadores que estão associados à gestão dos resíduos radioativos, nomeadamente gestão no 
local de produção e operação de transporte. 

De acordo com o artigo 12º do Decreto-Lei n.º 222/2008 de 17 de novembro «Para efeitos da 
protecção contra radiações, devem ser tomadas medidas relativamente a todos os locais de 
trabalho onde a exposição a radiações ionizantes resulte na possibilidade de os trabalhadores 
receberem uma dose efectiva superior a 1 mSv por ano, ou uma dose equivalente superior a uma 
décima dos limites de dose para o cristalino, para a pele e para as extremidades estabelecidos no 
artigo 4.º» 

Para os trabalhadores /colaboradores do Campus Tecnológico e Nuclear do IST que não são 
considerados trabalhadores expostos no âmbito da gestão de RR e CI mas que diariamente 
frequentam a Campus, no qual se localiza a instalação de eliminação de RR, não existe informação 
focalizada quanto ao risco de exposição. 

As medidas de proteção devem ser apropriadas às instalações em causa, às fontes de radiação 
utilizadas e à magnitude e natureza dos riscos associados à exposição ocupacional devendo ser 

                                                 
7 A Directiva n.º 96/29/EURATOM, do Conselho, de 13 de Maio, prevê o estabelecimento de limites de dose para membros do público 

e para os trabalhadores profissionalmente expostos, aprendizes e membros do público bem como outras considerações de igual 
importância relativamente à proteção e segurança contra os perigos resultantes da utilização das radiações ionizantes. 
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definidas zonas controladas e zonas vigiadas em função da exposição a que os trabalhadores 
possam estar sujeitos durante o ano. 

Em função da classificação poderão ser implementadas um conjunto de medidas de proteção ao 
trabalhador nomeadamente: áreas de acesso reservado, de acesso controlado por regulamento 
interno, monitorizadas à entrada e saída de pessoas e de mercadorias, sinalização dos riscos, 
instruções de trabalho escritas, utilização obrigatória de dosímetros individuais, etc.  

No âmbito do Programa em avaliação estas situações deverão ser tidas em atenção nos locais 
onde se efetuam a operações de gestão de RR e do CI, destacando-se neste âmbito, pela maior 
concentração de resíduos de natureza distinta o PRR na Bobadela. 

Neste caso, segundo informação do IST, o PRR é uma área controlada, de acesso reservado a 
pessoal autorizado. Em especial e de acordo com o Programa de Proteção Radiológica do PRR, os 
elementos da equipa técnica afetos às atividades relativas à gestão de resíduos radioativos têm 
formação e treino nas matérias de proteção radiológica, e nos procedimentos para o 
desenvolvimento seguro da sua atividade. Nos termos do Decreto-Lei 222/2008, os elementos da 
equipa técnica para efeitos de monitorização e vigilância encontram-se classificados como 
trabalhadores profissionalmente expostos pertencentes à categoria A, estando integrados num 
programa de vigilância médica específico para o Campus Tecnológico e Nuclear do IST. 

De referir, que os operadores de gestão de RR deverão indicar uma pessoa qualificada com a 
responsabilidade do controlo diário da gestão dos RR a qual deve possuir o nível 1 ou 2 de 
Qualificação Profissional em Proteção Radiológica previsto no Decreto-Lei nº 227/2008, 
dependendo do tamanho e complexidade das operações efetuadas na entidade responsável pela 
gestão dos resíduos radioativos. 

Análise SWOT 

No Quadro 5.2 apresenta-se a análise SWOT no que respeita ao FCD ‘Proteção Ambiental e Saúde 
Humana’. 

Quadro 5.2 - Análise SWOT do FCD ‘Proteção Ambiental e Saúde Humana’. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Quadro legal e normativo 

Inexistência de instalações nucleares para produção de 
energia 

Caso o RPI cesse atividade em maio de 2016, CI não é 
eliminado em Portugal 

Existência de uma Entidade Reguladora com atribuições 
bem definidas 

Existência de um programa de vigilância nacional 

Inventariação sistematizada dos RR produzidos em 
Portugal e armazenados no PRR por finalizar 

A instalação de armazenamento dos RR tem sido desde 
sempre considerada como uma instalação provisória 

Localização do PRR num local de riscos sísmicos elevados 
e eventual inundação por tsunami. 

Inexistência de um programa consistente de 
monitorizações nas redes de saneamento/meios 
recetores das descargas controladas 

Inexistência de informação para os trabalhadores afetos 
à gestão de resíduos no que respeita à exposição 
radiológica 

Oportunidades Ameaças 

Reduzir o volume de RR 

Sistematizar toda a informação sobre RR desde a produção 
à eliminação, numa base de dados  

Avaliar as condições quanto ao local de implantação do 
PRR e respetivas condições de segurança ambiental 
avaliando eventuais alternativas  

Localização do PRR num local de riscos sísmicos elevados 

Potencial contaminação do meio ambiente caso as 
descargas controladas não sejam devidamente 
realizadas 

Caso o RPI não cesse atividade em maio de 2016, os RR 
de atividade intermédia resultantes do reprocessamento 
do CI serão eliminados em Portugal. 
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5.1.2 Efeitos decorrentes da implementação do Programa 

Em matéria de ‘Proteção Ambiental e Saúde Humana’, tanto quanto possível o PNGCIRR deverá 
constituir uma oportunidade para: 

� Promover a hierarquia de gestão RR tendencialmente promotora da redução da quantidade e 
perigosidade; 

� Garantir um elevado nível de proteção da saúde pública e do ambiente em geral; 

� Promover o princípio do poluidor pagador. 

De uma forma global, existe uma forte articulação entre o programa e a QE ‘promoção da 
hierarquia de gestão de RR’. No global os princípios de gestão propostos contribuem para reduzir 
a produção da quantidade e da perigosidade dos resíduos, nomeadamente dos que ao longo do 
tempo vão sendo armazenados no PRR. A implementação de medidas relacionadas com a 
possibilidade de liberação permite gerir de forma sustentável o PRR. Embora não esteja 
diretamente explícito pelo programa esta gestão, o Quadro legal em vigor, implica uma forte 
responsabilização do produtor, estando assim, de forma indireta implícito o princípio do poluidor 
pagador. 

Os princípios de gestão contribuem ainda, em termos genéricos, para ‘garantir um elevado nível 
de proteção da saúde pública e do ambiente em geral’. De destacar no entanto o risco, ainda que 
potencial, associado à gestão dos RR com semi-vidas muito curtas no próprio local de produção 
(armazenamento para decaimento) com posterior eliminação por via dos canais dedicados aos 
resíduos convencionais, nomeadamente pelo sistema de saneamento, que se poderá vir a traduzir 
na contaminação radiológica dos meios recetores, nomeadamente do meio aquático. No entanto, 
caso sejam tidas em consideração medidas de boa prática na sua gestão este aspeto fica 
salvaguardado e o ‘Princípio’ em causa não interfere com o cumprimento desta Questão 
Estratégica. 

Relativamente ao encaminhamento dos restantes RR para o PRR existem aqui, em simultâneo 
riscos e oportunidades que é necessário ter em atenção. Se, por um lado, a concentração deste 
tipo de resíduos num único local devidamente controlado facilita a gestão e controlo dos 
mesmos, contribuindo para a proteção da saúde humana e do ambiente, por outro, há que ter em 
atenção que o PRR não se encontra licenciado. 

Neste contexto, há que salientar que o PRR pode concentrar durante longos períodos de tempo 
(décadas) várias tipologias de RR, constituindo assim um importante fator de risco. Assim, tendo 
em conta os potenciais riscos da atividade desenvolvida no PRR, do ponto de vista da escolha da 
localização de uma infraestrutura desta natureza, tornam-se importantes vários aspetos como 
sejam os geológicos, hidrológicos, sismológicos, ecológicos, e os sociais. Neste sentido há que 
ressalvar que a localização do PRR não considerou estes aspetos não existindo qualquer estudo 
neste âmbito que conclua pela adequabilidade do local existente do ponto de vista da limitação 
dos possíveis impactos radiológicos nas pessoas, na sociedade e no ambiente, incluindo os 
resultantes de descargas ou emissões não controladas. Considerando que esta opção será, 
provavelmente, a única de imediato, justificar-se-ia que o Programa considerasse eventuais 
alternativas para a instalação pública de eliminação de RR. 

Há que referir ainda que o PRR se localiza numa área de risco sísmico elevado e eventual 
inundação por tsunami, de acordo com a carta de riscos ao uso do solo I do PDM de Loures, não 
existindo no Programa qualquer referência às condições de segurança sísmica do pavilhão no que 
respeita às características construtivas que, em caso de ocorrência de incidente, evitem emissões 
não controladas para o exterior e/ou contaminação de materiais. No caso concreto dos tsunamis 
estudos realizados indicam que para um terramoto como o de 1755, as ondas que atingiriam o 
ponto do Tejo em frente da Bobadela seriam apenas de 1m de altura. Atendendo que a cota de 



 

 

Pág. 34 de 74                                                                                                                                                         

implantação do PRR se encontra a 30 m de altitude conclui-se que os tsunamis não constituem 
qualquer perigo para o PRR. 

Assim, embora o PNGCIRR preveja a eliminação de RR nesse pavilhão, não menciona qualquer 
aspeto ou medida relativamente à adequabilidade da sua localização e características 
construtivas. 

De destacar ainda, no caso dos RR VLLW com semividas curtas e longas o Programa prever que 
além desses RR serem eliminados no PRR/IST com possibilidade de liberação futura poderem, em 
alternativa num futuro próximo passar a ser depositados em aterros de resíduos. Ora, tratando-se 
de RR, de acordo com a Diretiva Quadro Resíduos – DQR (transposta para a legislação nacional 
pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 
17 de julho), e considerando que a Diretiva Aterros apenas é aplicável a resíduos que são 
abrangidos pela DQR, estando os RR excluídos do âmbito da aplicação da DQR também não estão 
abrangidos pela Diretiva Aterros. 

Ainda que esses aterros possuam sistemas de contenção que podem garantir um adequado nível 
de segurança, não é de descartar eventuais riscos quer para o ambiente em geral quer para as 
pessoas, sobretudo para os trabalhadores que manusearão esse resíduo, pelo que esses aspetos 
deverão ser devidamente acautelados. 

Tendo em consideração os Princípios de Gestão propostos pelo PNGCIRR, no Quadro 5.3, 
identificam-se as oportunidades e/ou riscos existentes face aos critérios de avaliação do FCD 
‘proteção ambiental e saúde humana’, permitindo-se assim uma avaliação mais operacional da 
implementação do Programa. 

De acordo com os critérios de avaliação considerados, verifica-se que, em geral, os princípios de 
gestão propostos pelo Programa constituem oportunidades na ótica da ‘proteção ambiental e 
saúde humana’.  

A promoção da gestão hierarquizada dos resíduos radioativos é fundamental na ótica de reduzir o 
impacte ambiental dos mesmos e as necessidades de tratamento e armazenamento. Nesse 
contexto será possível diminuir quer a quantidade de resíduos que são produzidos no país quer, 
em muitos casos, a sua perigosidade e os volumes armazenados, aspetos que se traduzem em 
menores riscos no que respeita a potenciais contaminações radiológicas e de exposição do 
trabalhador, facilitando inclusivamente a gestão do PRR. 

Quadro 5.3 - Matriz de oportunidades e riscos do PNGCIRR em matéria de ‘Proteção ambiental e 
saúde humana’. 

Princípio de gestão proposto Gestão de RR Gestão do CI 
Contaminação 

radiológica 
Exposição radiológica 

Gestão hierarquizada dos resíduos 
(gestão adaptada ao risco): 
prevenção, minimização, 
reutilização, reciclagem e 
eliminação 

++ 
Redução direta da 

quantidade e 
perigosidade dos RR 

produzidos 

0 

+ 
Provável diminuição 

do risco de 
contaminação 

radiológica 
(efeito indireto) 

+ 
Provável diminuição 

do risco de exposição 
radiológica 

(efeito indireto) 

RR com semi-vidas muito curtas 
são preferencialmente 
armazenados para decaimento 
pelos produtores no local de 
produção e posteriormente 
eliminados por via de canais 
dedicados aos resíduos 
convencionais 

++ 
Evita o transporte e 
armazenamento de 
grandes volumes de 

RR no PRR 

0 

- 
Existe o risco de se o 

tempo de 
decaimento não for 
escrupulosamente 
cumprido virem a 

ocorrer situações de 
contaminação do 

meio recetor 

- 
Se as condições de 

armazenamento não 
forem adequadas 
existe o risco de 

exposição 
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Princípio de gestão proposto Gestão de RR Gestão do CI 
Contaminação 

radiológica 
Exposição radiológica 

RR VLLW com semividas curtas e 
longas são eliminados no PRR/IST 
com possibilidade de liberação 
futura, ou deposição em aterro de 
resíduos 

+ 
Evita o 

armazenamento 
cumulativo de 

grandes quantidades 
de resíduos por 

longos períodos de 
tempo 

0 

- 
Potencial risco de 

contaminação 
ambiental devido à 

deposição direta em 
aterro  

- 
Potencial risco de 

exposição dos 
trabalhadores devido 
à deposição direta em 

aterro 

É necessário garantir 
boas condições do 

PRR 

É necessário garantir 
boas condições de 

armazenamento e de 
operação que evitem 
exposições elevadas 

RR LLW com semividas curtas são 
eliminados no PRR/IST com 
possibilidade de liberação futura 

RR LLW com semividas longas são 
eliminados no PRR/IST 

0 0 

RR ILW com semividas curtas e 
longas são eliminados no PRR/IST 

0 0 

Caracterização detalhada dos RR 
existentes no PRR 

++ 
Permitirá liberar 

muitos materiais que 
já não constituem 
qualquer perigo 

libertando espaço e 
condições de 

operabilidade do 
Pavilhão 

0 0 

- 
É necessário garantir-

se a proteção dos 
trabalhadores contra 
os riscos radiológicos 
associados à recolha 

das amostras 

Racionalização da eliminação de 
resíduos radioativos por aplicação 
dos níveis de exclusão 

++ 
Diminui o volume de 

RR 
0 0 0 

Estabelecimento de procedimentos 
para a gestão dos materiais NORM 

+ 
Contributo para a 

melhoria do sistema 
de gestão 

0 

+ 
Diminuição do risco 

de contaminação 
radiológica 

+ 
Diminuição do risco 

de exposição 
radiológica 

Desenvolvimento e implementação 
de base de dados sobre o tipo e 
volume de RR 

+ 
Contributo para a 

melhoria do sistema 
de gestão 

0 0 0 

Devolução do CI aos EUA para 
tratamento 

0 

++ 
Não são 

eliminados 
em Portugal 

RR HLW 

+ 
Diminuição do risco 

de contaminação 
radiológica 

+ 
Diminuição do risco 

de exposição 
radiológica 

Envio do CI para reprocessamento 
em França ou Inglaterra (Principio 
alternativo ao anterior) 

- 
Gestão dos RR ILW 

resultantes do 
reprocessamento do 

CI  

+ 
Não são 

eliminados 
em Portugal 

RR HLW 
regressando 
na forma de 

RR ILW 

É necessário garantir 
boas condições do 

PRR 

É necessário garantir 
boas condições de 

armazenamento e de 
operação que evitem 
exposições elevadas 

Promoção da política de 
transparência 

0 0 

+ 
Diminuição do risco 

de contaminação 
radiológica 

+ 
Diminuição do risco 

de exposição 
radiológica 

(++) o Principio constitui uma oportunidade forte para o critério, (+) o Principio constitui uma oportunidade relevante para o 
critério, (-) o Principio constitui um risco para o critério (0) Sem relação relevante 

Neste âmbito, e face ao problema antes identificado de não existir uma inventariação atualizada e 
sistematizada dos RR produzidos em Portugal e armazenados no PRR, destaca-se o facto de o 
Programa prever: 
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� O desenvolvimento e implementação de uma base de dados contendo informação sobre o tipo 
de volume de resíduos produzidos (até final de 2015); 

� Caracterização detalhada dos RR históricos existentes do PRR (até final de 2020 com uma meta 
intermédia de 50% dos contentores confirmados até ao final de 2018). 

Estas medidas, para as quais o programa define metas, além de facilitarem toda a cadeia de 
gestão dos RR permitirão liberar muitos materiais que não constituem qualquer perigo, 
contribuindo para melhorar as condições de operabilidade do PRR. 

A segregação dos RR por tipologia é, aliás, um processo fundamental da política de gestão dos 
resíduos devendo ser efetuada antes da armazenagem e no final do período de decaimento em 
termos da sua composição e atividade. No entanto, a caracterização desses RR, nomeadamente 
as medições de atividade deverão ser efetuadas de forma cuidadosa de forma a se garantir a 
proteção dos trabalhadores contra os riscos radiológicos nesse processo, evitando-se assim 
potenciais riscos. 

Tal como já anteriormente referido, no que respeita à avaliação do Programa sobre o seu 
contributo para diminuir o risco de ‘contaminação radiológica ambiental’ proveniente das 
operações de gestão de RR há que destacar o potencial efeito negativo sobre o meio recetor 
associado à gestão RR com semi-vidas muito curtas, pelo que neste contexto, não havendo 
dúvidas que a solução proposta é a melhor, esta deve ser devidamente acompanhada garantindo-
se que: 

� os produtores e/ou operadores monitorizam efetivamente as descargas para o ambiente e/ou 
através de cálculos, demonstrando assim a conformidade com os limites autorizados; e, 

� são estabelecidas medidas que promovam a monitorização dos coletores de saneamento e/ou 
dos meios recetores que recebem efluentes oriundos de unidades que fazem descargas 
autorizadas. 

Paralelamente, o armazenamento temporário desses resíduos no produtor podem implicar uma 
maior exposição dos trabalhadores pelo que nesse sentido, para eliminar esse risco: 

� Devem ser garantidas condições e medidas de proteção adequadas ao armazenamento 
enquanto o decaimento decorre. 

Nesta análise é de destacar ainda a questão do PRR. Para evitar riscos ao nível da contaminação e 
de exposição radiológica (Garantia de um elevado nível de proteção da saúde pública e do 
ambiente em geral) é necessário garantir que o PRR apresenta características adequadas em 
termos de construção e operação de forma a evitar quaisquer fugas de material radioativo em 
caso da ocorrência de um eventual incidente. 

A devolução do CI aos EUA para tratamento, ou a outro país após 2019, representa uma 
oportunidade na ótica da gestão deste resíduo conducente a minimizar riscos associados ao 
tratamento e eliminação em Portugal de resíduos de alta atividade (HLW), contribuindo assim 
para proteção da qualidade ambiental e da saúde humana. Neste âmbito há que garantir que a 
exportação do CI seja efetuada de acordo com os requisitos do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
156/2013. Durante o período de vigência do programa esses requisitos estão garantidos pelo 
Protocolo estabelecido com os EUA.  

Na eventualidade de se tomar a decisão de manter o RPI em funcionamento após 2016, o 
protocolo com os EUA deixará de estar em vigor, sendo necessário enviar, para França ou 
Inglaterra, o CI para reprocessamento. Nesta situação, após o reprocessamento, regressarão a 
Portugal cerca de 200 L de RR ILW, os quais deverão ser armazenados por mais de 300 anos. Este 
facto representa um risco na medida em que, atualmente, a única instalação de eliminação de RR 
existente, foi considerada sempre como provisória não estando ainda licenciada, pelo que não 
deverá reunir as condições para operar por mais de 300 anos. 
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5.2 Segurança pública 

Atualmente as questões relacionadas com o terrorismo encontram-se na ordem do dia em todo o 
mundo. Neste contexto, deve prevenir-se o furto de material que possa ser utilizado para, por 
exemplo, criar um Dispositivo de Dispersão Radiológica (DDR) ou um Dispositivo de Exposição 
Radiológica (DER) – normalmente chamado de “bomba suja”. Uma “bomba suja” combina um 
explosivo convencional com materiais radioativos, tendo por objetivo a sua dispersão sobre uma 
determinada área. Embora sem consequências letais imediatas uma bomba suja elevaria o nível 
de radiação acima dos níveis normais, aumentando o risco de efeitos estocásticos da radiação, 
criando um impacte psicológico por pânico e terror, para além disso seria necessário 
descontaminar a área o que poderia exigir tempo e gastos elevados. 

Neste contexto, através deste FCD pretende-se ‘Avaliar o contributo do Programa para evitar o 
desvio de RR do circuito normal de gestão com o intuito de sabotagem’. 

A avaliação será realizada com base nos critérios ‘Controlo dos quantitativos de RR existentes’ e 
‘Segurança do pavilhão de armazenagem de RR’. 

5.2.1 Análise tendencial 

Controlo dos quantitativos de RR existentes 

O critério ‘ controlo dos quantitativos de RR existentes’ procura avaliar o contributo do programa 
para o controlo e rastreabilidade dos RR produzidos em Portugal’. 

De facto, é fundamental, por questões de segurança, que existam mecanismos que permitam 
controlar e proceder à rastreabilidade dos volumes de resíduos produzidos em qualquer 
momento e do seu destino. 

Esse controlo apenas é obrigatório para as fontes seladas sendo o IST a entidade responsável. 
Para outras fontes não há essa obrigação pois nas áreas médicas os materiais radioativos são 
fontes abertas que se dispersam nos tratamentos e nos materiais de diagnóstico. 

No entanto, de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 156/2013, 
existem alguns procedimentos que, desde que rigorosamente cumpridos, permitem obter algum 
controlo sobre os RR produzidos em Portugal, prevenindo eventuais destinos menos adequados, a 
saber: 

� É proibido o abandono de resíduos radioativos em locais não autorizados para a realização de 
operações de gestão de resíduos radioativos (Artigo 7º); 

� Sempre que existam práticas suscetíveis que envolvam risco de exposição a radiações 
ionizantes ou de contaminação radioativa proveniente de uma fonte de radiação artificial as 
respetivas declarações ou requerimentos devem indicar a estimativa do tipo e do volume de 
resíduos radioativos que serão produzidos anualmente, bem como o seu destino (Artigo 8º); 

� O produtor de resíduos radioativos deve apresentar à autoridade reguladora competente, até 
ao dia 31 de janeiro de cada ano, um relatório contendo o tipo e o volume de resíduos 
radioativos produzidos no ano anterior, bem como a sua localização e destino previsível (Artigo 
8º); 

� Os operadores devem avaliar e verificar periodicamente e melhorar continuamente, de acordo 
com critérios de razoabilidade, a segurança da instalação ou atividade de gestão segura e 
responsável do combustível irradiado e dos resíduos radioativos, de uma forma sistemática e 
verificável, através de uma avaliação adequada da segurança e sua demonstração (artigo 10º); 



 

 

Pág. 38 de 74                                                                                                                                                         

� O produtor é responsável pelo combustível irradiado ou resíduos radioativos até à sua recolha 
na instalação de gestão dos mesmos ou até ao momento definido no contrato celebrado entre 
o produtor e o operador daquela instalação. (Artigo 11º); 

� A autoridade reguladora deve autorizar o transporte de combustível irradiado e resíduos 
radioativos em território nacional, bem como avaliar e fiscalizar as condições de segurança 
desse transporte (Artigo 11º); 

� A recolha e a eliminação em território nacional dos resíduos radioativos sólidos ou líquidos no 
âmbito do presente diploma cabem a uma única entidade: o Instituto Superior Técnico (IST). 
(Artigo 14º); 

� O operador tem de assegurar-se que o transporte é feito de acordo com a legislação específica 
sobre o transporte de mercadorias perigosas (Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, 
modificado pelos Decretos-Leis n.º 206/2012, de 31 de agosto, e n.º 19-A/2014, de 7 de 
fevereiro) de classe 7, acompanhado dos documentos de autorização emitidos pela COMRSIN. 

� O IST elabora um inventário dos resíduos radioativos existentes nas instalações de eliminação e 
envia-o, até 31 de janeiro de cada ano, à autoridade reguladora competente (Artigo 14º); 

� Sempre que o detentor não considere ou preveja qualquer utilização ulterior para os materiais 
radioativos líquidos ou sólidos, deve comunicar à autoridade reguladora competente a sua 
existência, sendo que para o efeito dispõe de um prazo não superior a 10 dias úteis; 

� Todas as informações e avaliações relevantes para a segurança da atividade e das instalações 
abrangidas devem ser registadas e atualizadas pelo operador demonstrando o cumprimento 
dos requisitos gerais de segurança (Artigo 16º); 

� A Entidade reguladora deve elaborar e manter atualizado, anualmente, um inventário dos 
resíduos radioativos existentes em território nacional (Artigo 13º). 

� O operador deve indicar uma pessoa qualificada com a responsabilidade do controlo diário da 
gestão dos resíduos radioativos. Esta pessoa qualificada deve possuir o nível 1 ou 2 de 
Qualificação Profissional em Proteção Radiológica previsto no Decreto-Lei nº 227/2008, 
dependendo do tamanho e complexidade das operações efetuadas na entidade responsável 
pela gestão dos resíduos radioativos. 

Segurança do pavilhão de armazenagem de RR 

O critério ‘segurança do pavilhão de armazenagem de RR’ procura avaliar o contributo do 
programa no estabelecimento de medidas de segurança no pavilhão de RR’. 

No Pavilhão de Resíduos Radioativos do Instituto Superior Técnico sito no Campus da Bobadela 
são eliminados RR radioativos de baixa atividade e de atividade intermédia. 

No pavilhão têm vindo a ser armazenados: 

� fontes seladas, principalmente 60Co, 137Cs, 241Am, 241Am:Be, 85Kr e 90Sr, resultantes de 
aplicações industriais, médicas e de investigação que não foram devolvidas ao 
fornecedor, 

� detetores de fumo e para-raios contendo fontes de 226Ra e 241Am, e 

� outros materiais recolhidos em parques de sucata. 

Os restantes RR armazenados são maioritariamente resíduos históricos da manipulação de fontes 
abertas em instalações médicas e de I&D, do desmantelamento de instalações e equipamentos 
contaminados, líquidos de cintilação contendo 14C e 3H. 
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Têm sido igualmente recolhidos materiais contendo radionuclídeos naturais (“Naturally Occurring 
Radioactive Materials”, abreviado NORM) detetados em pórticos de radiação instalados, 
nomeadamente, em operadores de gestão de resíduos não-radioativos e em siderurgias. 

Face aos volumes armazenados é importante que as condições do armazém garantam as 
necessárias condições de segurança por forma a evitar o ‘desvio’ de RR. 

O Pavilhão localiza-se no interior do Campus do IST o qual possui segurança na Portaria. 
Entretanto a COMRSIN solicitou ao IST que junto das entidades de segurança competentes 
despolete uma avaliação do Campus em termos de ‘Security’. Paralelamente, a COMRSIN 
encontra-se a proceder à avaliação do PRR nas vertentes ‘safety’ e ‘security’ de forma a licenciar a 
instalação pelo período d e5 anos conforme exigido pelo Decreto-Lei n.º 156/2013, de 2 de 
novembro. 

Análise SWOT 

No Quadro 5.4 apresenta-se a análise SWOT no que respeita ao FCD ‘Segurança pública’. 

Quadro 5.4 - Análise SWOT do FCD ‘Segurança pública’. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Uma só instalação para eliminação de RR 

Inexistência de instalações nucleares para produção de 
energia elétrica 

Caso o RPI cesse atividade em maio de 2016, CI não é 
eliminado em Portugal 

Existência de procedimentos legais atualizados no que 
respeita à gestão de RR 

Existência de uma Entidade Reguladora com competências 
entre outras nas áreas da avaliação e fiscalização da 
segurança das instalações 

A instalação de armazenamento dos RR tem sido desde 
sempre considerada como uma instalação provisória 

O PRR não se encontra licenciado 

Inventariação sistematizada dos RR produzidos em 
Portugal e armazenados no PRR por finalizar 

Entidade reguladora sem meios suficientes para 
desempenhar de forma adequada as suas competências 

Oportunidades Ameaças 

Licenciamento do PRR 

Implementação de medidas de segurança adequadas ao 
PRR 

Dotar a autoridade reguladora de meios humanos e 
financeiros necessário ao exercício das suas funções 

Aumento generalizado das ameaças securitárias 

Caso o RPI não cesse atividade em maio de 2016, os RR 
de atividade intermédia resultantes do reprocessamento 
do CI serão eliminados em Portugal. 

 

5.2.2 Efeitos decorrentes da implementação do Programa 

Em matéria do FCD ‘Segurança pública’, tanto quanto possível o PNGCIRR deverá constituir uma 
oportunidade para ‘Garantir um elevado nível de segurança pública (Security)’. 

De uma forma global, existe uma fraca articulação entre o programa e a QE ‘garantia de um 
elevado nível de segurança pública’. No global os princípios de gestão propostos não se articulam 
com essa questão estratégica. Verifica-se assim que, embora o tema da ‘Segurança’ do ponto de 
vista ‘Security’ seja considerado pela Avaliação Ambiental como um Fator Crítico, os princípios de 
gestão do programa não abordam diretamente esta temática. 

Não obstante esse facto três dos princípios de atuação constituem oportunidades a este nível: 

� O conhecimento sobre as características e volumes armazenados no PRR permitirá gerir 
melhor os quantitativos e detetar eventuais desvios; 
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� O desenvolvimento e implementação de uma base de dados contribuirá para conhecer melhor 
os volumes e tipos de resíduos que em tempo real existem no território nacional contribuindo 
para detetar eventuais fugas ao sistema; 

� A devolução do CI aos EUA para tratamento evita a necessidade do seu armazenamento 
nacional após processamento evitando riscos de sabotagem. 

Tendo em consideração os Princípios de Gestão propostos pelo PNGCIRR, no Quadro 5.5, 
identificam-se as oportunidades e/ou riscos existentes face aos critérios de avaliação do FCD 
‘segurança pública’, permitindo-se assim uma avaliação mais operacional. 

Verifica-se que, em geral, os princípios de gestão propostos pelo Programa não dão resposta aos 
critérios de avaliação considerados para avaliar a eficácia do Programa nesta temática. 

De destacar, no entanto, o contributo que o desenvolvimento e implementação de uma base de 
dados contendo informação sobre o tipo de volume de resíduos produzidos (até final de 2015) e a 
caracterização detalhada dos RR históricos existentes no PRR, contribuem de modo significativo 
para um maior controlo dos RR existentes, permitindo, ainda que indiretamente, detetar 
eventuais ‘desvios’ de resíduos do sistema de gestão oficial. 

Quadro 5.5 - Matriz de oportunidades e riscos do PNGCIRR em matéria de ‘segurança pública’. 

Princípio de gestão proposto 

Critérios 

Controlo dos quantitativos 
de RR existentes 

Segurança do Pavilhão 
de armazenagem de 

RR 

Gestão hierarquizada dos resíduos (gestão adaptada ao 
risco): prevenção, minimização, reutilização, reciclagem e 
eliminação 

0 0 

RR com semi-vidas muito curtas são preferencialmente 
armazenados para decaimento pelos produtores no local de 
produção e posteriormente eliminados por via de canais 
dedicados aos resíduos convencionais 

0 0 

RR VLLW com semividas curtas e longas são eliminados no 
PRR/IST com possibilidade de liberação futura, ou deposição 
em aterro de resíduos 

0 0 

RR LLW com semividas curtas são eliminados no PRR/IST com 
possibilidade de liberação futura 

0 0 

RR LLW com semividas longas são eliminados no PRR/IST 0 0 

RR ILW com semividas curtas e longas são eliminados no 
PRR/IST 

0 0 

Caracterização detalhada dos RR existentes no PRR 

+ 
Permite controlar em 

tempo útil os volumes e 
tipologias de RR presentes 

no PRR  

0 

Racionalização da eliminação de resíduos radioativos por 
aplicação dos níveis de exclusão 

0 0 

Estabelecimento de procedimentos para a gestão dos 
materiais NORM 

0 0 

Desenvolvimento e implementação de base de dados sobre 
o tipo e volume de RR 

+ 
Permite controlar em 

tempo útil os volumes e 
tipologias de RR 

produzidos em Portugal 

0 

Devolução do CI aos EUA para tratamento 0 0 
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Princípio de gestão proposto 

Critérios 

Controlo dos quantitativos 
de RR existentes 

Segurança do Pavilhão 
de armazenagem de 

RR 

Envio do CI para reprocessamento em França ou Inglaterra 
(Principio alternativo ao anterior) 

0 0 

Promoção da política de transparência 0 0 

(++) o Principio constitui uma oportunidade forte para o critério, (+) o Principio constitui uma oportunidade relevante para o 
critério, (-) o Principio constitui um risco para o critério (0) Sem relação relevante 

Sendo os sistemas de controlo/rastreabilidade existentes e agora propostos pouco robustos, o 
Programa não faz qualquer referência à segurança física do PRR, não abordando eventuais 
alternativas de localização/conceção, pelo que não apresenta qualquer contributo a esse nível. 

É assim recomendável que o Programa venha a incorporar uma medida que promova uma 
auditoria às condições de segurança do PRR avaliando, entre outros os sistemas de controlo de 
acesso e sinalética, a existência de medidas para a deteção da intrusão de pessoas não 
autorizadas na instalação, o número de pessoas autorizadas a aceder ao Pavilhão (devendo este 
ser o menor possível), o número de entradas físicas (se possível uma só), a existência de portas de 
acesso e fechaduras robustas, vedações adequadas, câmaras de vigilância, alarmes de intrusão, 
etc. 

5.3 Governança 

A Governança pode ser entendida como o conjunto de tradições, regulamentações e instituições 
através da qual a autoridade de um país é exercida. Entre outros, uma Boa Governança 
compreende a articulação entre aspetos como: a definição e a clareza dos processos de decisão, a 
disposição de meios eficazes para o fim que se pretende, a transparência e responsabilidade, o 
diálogo e colaboração entre todos os intervenientes num determinado processo. 

Desse ponto de vista o tema em avaliação, face às características intrínsecas dos materiais 
envolvidos e ao elevado número de entidades com responsabilidades distintas, é particularmente 
sensível à Boa Governança, a qual contribui para um desenvolvimento sustentável, 
proporcionando melhorias de desempenho dos atores envolvidos. 

Neste sentido, este FCD avalia o nível de capacitação das entidades que intervêm na gestão do CI 
e RR, através dos critérios ‘fortalecimento de capacidade e coordenação institucional’ e 
‘capacitação técnica’ de todos os intervenientes. 

5.3.1 Análise tendencial  

Fortalecimento de capacidade e coordenação institucional 

A capacidade institucional é entendida como o conjunto de características das instituições 
relacionadas com o desempenho e o sucesso na gestão dos RR, o qual depende da capacidade das 
entidades para identificar e resolver os problemas de gestão dos RR. Neste contexto, a 
capacidade está relacionada com o conjunto de condições que permitem que as entidades em 
geral e a COMRSIN em particular, implementem o programa com um nível de desempenho mais 
eficaz. 

Pretende-se com este critério avaliar o modelo da gestão de RR e da estrutura organizativa, 
responsabilidades e financiamento para a concretização das políticas e do programa. 

Neste sentido, a estrutura organizacional e a cooperação entre entidades, bem como os recursos 
humanos e os recursos financeiros, das várias entidades, alocados à gestão dos RR são fatores 
basilares para uma implementação bem-sucedida do PNGCIRR. 
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A estrutura organizacional constante do PNGCIRR, estabelece uma cadeia de responsabilidades 
clara e precisa entre as diferentes entidades públicas e privadas intervenientes e dentro de cada 
entidade. 

A legislação produzida neste âmbito identifica as entidades com responsabilidade na gestão do CI 
e RR, que de acordo com o Decreto-Lei n.º 156/2013, de 5 de novembro refere que cabe ao 
Estado a responsabilidade última pela gestão de CI e RR em Portugal. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 30/2012, de 9 de fevereiro foi criada a COMRSIN, que 
conjuntamente com o Decreto-Lei n.º 156/2013, de 5 de novembro define que as atribuições da 
COMRSIN englobam as seguintes áreas: Regulamentação; Licenciamento/autorização; Segurança; 
Fiscalização; Classificação; Recolha; Emergências radiológicas; Formação e informação; Inventário 
e Relações internacionais.  

Segundo, o artigo 13.º do Decreto-lei n.º 156/2013, e o artigo 8.º do Decreto-lei n.º 30/2012, as 
atribuições da COMRSIN são: 

o Propor e promover a elaboração de legislação e regulamentação necessárias nos domínios 
da gestão segura e responsável do combustível irradiado e dos resíduos radioativos, bem 
como aprovar os regulamentos que sejam da sua competência, nos termos da lei; 

o Licenciamento, avaliação, acompanhamento e inspeção de instalações e atividades 
relacionadas com a gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioativos 
(englobando todas as fases, desde a fase inicial da escolha de um local até ao seu 
desmantelamento); 

o Colaborar com as entidades competentes para a elaboração de planos de educação e 
formação do pessoal e quadros das instalações destinadas à gestão segura do CI e RR; 

o Autorizar e fiscalizar transporte de combustível irradiado e dos resíduos radioativos em 
Portugal; 

o Disponibilizar aos trabalhadores e ao público em geral as informações necessárias sobre a 
gestão segura e responsável do CI e dos RR; 

o Caracterizar e classificar materiais radioativos como resíduos radioativos; 

o Aplicar caso a caso os níveis de liberação ou os níveis de exclusão; 

o Determinar a recolha de resíduos radioativos para armazenamento e eliminação; 

o Autorizar a eliminação de resíduos radioativos; 

o Elaborar e manter atualizado, anualmente, um inventário dos resíduos radioativos 
existentes em território nacional; 

o Ordenar medidas corretivas por incumprimento das regras relativas ao licenciamento ou 
de segurança (através do membro do Governo competente), suspensão ou cancelamento 
de licenças e ordenar medidas provisórias; 

o Cooperar com autoridades e organizações internacionais relevantes, validando os dados 
relativos ao combustível irradiado e resíduos radioativos que devem ser comunicados às 
organizações internacionais (exceto no caso de emergências radiológicas), e participar na 
preparação de acordos internacionais neste domínio. 

O Governo Português por intermédio da Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência 
desempenha uma função geral de apoio logístico, administrativo e técnico-jurídico à COMRSIN. 

Neste contexto, de acordo com o PNGCIRR, cabe ao Governo:  

1. Fixar por portaria os níveis de liberação para RR sólidos – Os níveis de liberação já foram 
entretanto estabelecidos com a publicação da portaria n.º 44/2015, de 20 de fevereiro; 
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2. Fixar por despacho taxas devidas pelos produtores pela gestão de RR – As taxas já foram 
entretanto fixadas com a publicação do Despacho 891/2015, de 29 de Janeiro; 

3. Adotar um diploma de reorganização da COMRSIN, definindo a sua natureza jurídica, 
atribuições, organização e funcionamento; 

4. Aplicar coimas e sanções acessórias por violações dos deveres de operadores de 
instalações e produtores de CI e RR; 

5. Definir a entidade que deve atuar como Autoridade Técnica de Intervenção em 
emergências radiológicas, em casos não regulados pela lei (Decreto-Lei n.º 174/2002, de 
25 de julho). 

Segundo a legislação existente e o PNGCIRR, a estrutura organizacional da gestão dos RR integra 
as seguintes entidades: Governo, Comissão Reguladora para a Segurança das Instalações 
Nucleares (COMRSIN), Instituto Superior Técnico (IST), Direção Geral de Saúde (DGS), Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Comissão Nacional 
para Emergências Radiológicas (CNER), Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência, 
Operador responsável por qualquer atividade ou instalação ligada à gestão do CI e RR, por mais 
de 30 dias, Produtor, Peritos e técnicos qualificados dos operadores/produtores e entidades de 
tratamento de REEE. 

Apresenta-se resumidamente no Quadro 5.6, a estrutura organizacional e as respetivas 
atribuições das várias entidades na gestão do CI e RR. 

Quadro 5.6 - Atribuições de gestão para as várias áreas da cadeia de gestão de CI e RR em Portugal 
(PNGCIRR).  
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COMRSIN X X X X X  X X X X      

IST       X X X X  X X   X 

DGS  X     X X        

APA       X         

ANPC       X         

CNER       X         

Operador (+ de 30 dias)  X X X   X X X    X X  

Produtor  X X   X   X    X  X 

Peritos e Técnicos   X             

Entidades de tratamento 
REEE(*) 

     X          

(*) Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico. 

De salientar o papel fundamental do IST na gestão do CI e RR, desde logo no apoio técnico às 
autoridades públicas na medida em que será necessário recorrer aos seus conhecimentos 
especializados e equipamentos para exercer as atribuições no domínio da gestão do CI e dos RR. 
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O IST para além da função de apoio é a entidade responsável pelo Reator Português de 
Investigação e pelo Pavilhão de Resíduos Radioativos, para onde são enviados os RR com mais de 
30 dias. Neste contexto, é responsável pela recolha, gestão e eliminação de RR sólidos e líquidos 
em território nacional. O IST deve igualmente, enviar à COMRSIN o inventário anual de CI e RR 
existente na instalação de eliminação e exercer funções de Autoridade Técnica de Intervenção em 
caso de emergências radiológicas associadas a CI ou RR que ocorram durante o seu transporte. 

De referir, que o PNGCIRR ao nível da estrutura organizacional do quadro de governança não 
contempla entidades nas regiões autónomas, não estando assim definida as responsabilidades na 
gestão RR nas ilhas. 

A COMRSIN enquanto entidade reguladora dispõe de um conjunto vasto de atribuições. Desde a 
sua constituição em 2012, que em termos de recursos humanos não possui um quadro de 
pessoal, sendo constituída atualmente por 3 comissários. Os comissários são designados pelo 
Governo, de entre personalidades de reconhecido mérito no meio académico, científico e técnico, 
por um período de 5 anos com possibilidade de renovação exercendo as suas funções sem 
remuneração. 

No âmbito do exercício das suas competências, sempre que se justifique a COMRSIN pode 
recorrer à colaboração de técnicos pertencentes ao IST e/ou outras entidades da administração 
pública. 

Nas restantes entidades, não se conhece em rigor o número de recursos humanos afetos à 
temática dos RR. A entidade que neste âmbito possui maior número de recursos humanos é o IST, 
cuja equipa técnica diretamente afeta à gestão e eliminação de RR é constituída por três técnicos, 
sendo reforçada quando necessário por mais dois técnicos. 

A APA, a ANPC e a DGS, possuem peritos técnicos em física para apoiar estas entidades no 
exercício das suas funções, embora em reduzido número: um na DGS e dois na APA. Tratando-se 
de entidades que no âmbito das emergências radiológicas são consideradas Autoridades Técnicas 
de Intervenção, ou seja, são autoridades com competência para a coordenação das ações 
envolvendo os aspetos radiológicos em situação de emergência, considera-se que o número de 
técnicos alocados à gestão de RR, são limitados apesar de apresentarem capacidade de resposta 
em situações de emergência. 

Ao nível dos recursos financeiros, segundo o PNGCIRR, a COMRSIN é financiada, em exclusivo, 
pelo Orçamento Geral do Estado, através da Secretaria Geral do Ministério de Educação e Ciência. 
A COMRSIN dispõe de uma dotação anual inferior a 100.000€ que cobre a contratação em tempo 
parcial de um jurista especialista em direito nuclear e de um físico com formação em proteção 
radiológica e licenciamento de instalações e equipamentos, bem como despesas de deslocação no 
âmbito das representações internacionais a cargo da COMRSIN, nomeadamente na ENSREG 
(European Nuclear Safety Regulators Group), AIEA e OCDE. 

Com a publicação do Despacho n.º 891/2015, de 29 de janeiro, a COMRSIN passa a arrecadar uma 
pequena receita resultante das autorizações de eliminação, liberação ou exclusão e 
caracterização de RR. Esta receita poderá aumentar após o licenciamento de instalações de 
armazenagem de RR e transporte de RR e CI. Em qualquer dos casos não se prevê que a receita 
por essa via possa ultrapassar os 30.000 € até ao fim da vigência do PNGCIRR. 

Relativamente aos custos atuais da instalação de eliminação do IST são de 150.000-200.000 €. 
Apenas 25%-35% desta verba é coberta por receitas respeitantes à eliminação de RR, pelo que a 
diferença é coberta pelo Orçamento Geral do Estado e outras receitas do IST. Prevê-se que os 
custos totais associados à gestão do PRR diminuam substancialmente na sequência do Decreto-
Lei n.º 156/2013 que introduziu a possibilidade de liberação de resíduos e da Portaria n.º 
44/2015, de 20 de fevereiro, que estabeleceu os níveis de liberação. 
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Quantos aos custos envolvidos na gestão do CI, segundo o protocolo, a aceitação do CI pelos EUA 
está atualmente sujeita a uma taxa de USD 7.500 por kg de material, o que representará cerca de 
USD 750.000 para os 100 kg de combustível em uso no RPI. O transporte por via marítima em uso 
exclusivo tem um custo aproximado de USD 1.500.000, ao qual será necessário adicionar os 
custos de embalagem e transporte por via terrestre até um porto nacional, da ordem de 500.000 
Euros. O custo do transporte por via marítima poderá ser inferior se for possível usar o mesmo 
navio para outros operadores que realizam o mesmo tipo de transporte. 

Capacitação técnica 

A capacitação técnica dos atores chave intervenientes na gestão de RR é fundamental para 
garantir um maior nível de segurança e uma gestão eficaz e responsável dos RR. 

Neste sentido, um maior conhecimento dos vários intervenientes da estrutura organizacional da 
gestão dos RR, e em particular dos produtores e operadores em matéria RR contribui para uma 
maior garantia de segurança na gestão dos RR, ao mesmo tempo que habilita os intervenientes na 
forma de manusear o RR desde a sua produção até à eliminação. 

Desta forma, dar-se-á uma maior garantia do controlo da segurança de todo o material radioativo 
que é utilizado, produzido, armazenado ou transportado. 

Para a capacitação nesta temática tão específica é essencial a existência de documentação 
técnica de apoio à gestão de RR. A este nível destaca-se o documento elaborado pela COMRSIN, 
IST e DGS que define as orientações para a gestão segura de resíduos radioativos para a 
armazenagem à superfície 8.  

Neste documento são estabelecidas orientações para a gestão responsável e segura dos RR 
resultantes de práticas envolvendo materiais radioativos, nomeadamente nas áreas da medicina, 
indústria, agricultura, investigação e ensino. 

São orientações dirigidas a todas as entidades que produzem ou manipulem RR passíveis de 
serem armazenados à superfície, incluindo entidades responsáveis pela gestão dos resíduos no 
local onde são produzidos, entidades responsáveis pela gestão centralizada de resíduos, 
nomeadamente para efeitos de eliminação (COMRSIN, 2015). 

Nele são ainda apresentados os requisitos de segurança e as normas de licenciamento das 
atividades e das instalações para gestão desses RR. 

Destaca-se também, o Regulamento do PRR do IST, aprovado pelo Conselho de Gestão em finais 
de 2015, que se encontra incluído no pedido de certificação das condições de segurança da 
instalação de eliminação. 

A DGS, enquanto entidade licenciadora, disponibiliza um conjunto de documentação técnica para 
proteção e segurança radiológica das áreas médica e não médica.  

No que diz respeito à área médica, a DGS elaborou um conjunto de orientações para a elaboração 
de programas de proteção radiológica e respetivos requisitos adicionais para os setores de 
Radiodiagnóstico, Radiodiagnóstico dentário, Radioterapia e Medicina nuclear. 

Na área não médica as orientações destinam-se à segurança radiológica dos setores de Radiologia 
industrial e Laboratórios de Radioisótopos. 

Além da referida documentação, de salientar ainda a existência de um conjunto de diplomas que 
instituem um quadro geral de proteção radiológica e segurança nuclear em Portugal. 

                                                 
8 http://www.comrsin.pt/images/pdf/comrsin_orientacoes_rr.pdf 
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Contudo, de salientar a deficiente informação a nível nacional no que aos resíduos NORM diz 
respeito. 

A perceção da segurança assume especial destaque face à sensibilidade da temática em análise. 
Este facto é especialmente importante para tranquilizar quer as diversas entidades intervenientes 
no processo de gestão quer a população em geral. Desta forma é assumido pelo PNGCIRR, como 
fundamental o princípio da transparência. 

A concretização dos deveres de transparência implica a adoção de políticas informativas 
diferenciadas consoante o público-alvo. A informação aos trabalhadores deverá, naturalmente, 
ser mais completa e proactiva que a informação à população em geral, que se poderá garantir, 
quer, através da disponibilização online de conteúdos quer através de ações de formação e 
sensibilização de atores chave e população. 

Relativamente às ações de formação e sensibilização não foram evidenciadas até ao presente 
qualquer ação realizada pela autoridade reguladora, existindo apenas a disponibilização online de 
conteúdos, na página da COMRSIN. 

No entanto, segundo o PNGCIRR, o IST tem desenvolvido atividades em conjunto com a Câmara 
Municipal de Loures para aperfeiçoamento e melhoria das relações institucionais e divulgação à 
comunidade do concelho. Adicionalmente, o Campus Tecnológico e Nuclear abre as suas portas 
ao público todos os anos, pelo menos duas vezes, para visita das instalações e informação sobre 
as suas atividades.  

O IST desenvolve igualmente um programa de visitas ao RPI e às restantes instalações dirigido às 
escolas. Para além disso, o Campus Tecnológico e Nuclear tem uma página da internet, estando a 
trabalhar para o seu aperfeiçoamento e adequação às orientações dadas pela COMRSIN aquando 
da certificação do RPI. 

Análise SWOT 

No Quadro 5.7 apresenta-se a análise SWOT no que respeita ao FCD ‘Governança. 

Quadro 5.7 - Análise SWOT do FCD ‘Governança’. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Quadro legal e normativo. 

Existência de uma Entidade Reguladora com atribuições 
bem definidas. 

Estrutura organizacional hierarquizada. 

Entidade reguladora não possui meios suficientes para o 
desempenho das suas atribuições. 

Autoridades Técnicas de Intervenção com recursos 
humanos limitados para desempenhar de forma 
adequada as suas competências. 

Inexistência de procedimentos de gestão dos NORM 

Inexistência de mecanismos de interligação entre a 
administração nacional e regional na gestão de RR 

Oportunidades Ameaças 

Partilha de informação e de responsabilidades 

Reforço da capacidade institucional 

Maior transparência na gestão do RR 

Reforço da capacitação técnica 

Ineficácia da gestão dos RR por falta de meios 
suficientes. 
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5.3.2 Efeitos decorrentes da implementação do Programa 

Em matéria do FCD ‘Governança’, tanto quanto possível o PNGCIRR deverá constituir uma 
oportunidade para: 

� Promover uma gestão integrada e da capacitação das entidades intervenientes; 

� Promoção de uma cultura de transparência sobre a gestão do CI e RR.  

De uma forma global, existe uma articulação entre o programa e a QE ‘promoção de uma gestão 
integrada e da capacitação das entidades’.  

No global os princípios de gestão propostos contribuem para uma maior integração das entidades 
com competências na gestão de RR definindo de forma clara e precisa o conjunto de atribuições 
que cada entidade possui na estrutura organizacional da gestão dos RR. Paralelamente a 
implementação de uma gestão hierarquizada dos resíduos a qual define a estratégia de atuação 
quanto à produção de RR e a definição das estratégias de atuação na gestão de RR, contribuem 
para uma gestão integrada de RR. 

A par com a gestão hierarquizada, a elaboração de procedimentos de gestão dos materiais 
NORM, a curto prazo, contribuirá para reforço da capacitação das entidades, na medida em que 
passarão a estar abrangidos por normas e procedimentos todos os RR. 

Face à diversidade de entidades e das respetivas atribuições, considera-se que a cadeia de 
atribuições e princípios estabelecidos no PNGCIRR conduz à partilha de responsabilidades o que 
em face da sensibilidade da matéria em análise se considera que contribui de modo significativo 
para uma capacidade institucional capaz de conceber soluções e coordenar as intervenções na 
gestão dos RR.  

Sendo a gestão de CI e RR matéria bastante sensível, pelas caraterísticas que lhes estão inerentes, 
a promoção da cultura de transparência é fundamental para a perceção de segurança e 
tranquilizar a população. Neste âmbito, o princípio de promoção da política de transparência 
contribui de modo significativo para a QE e ‘Promoção da cultura de transparência’, na medida 
em que o programa define as dimensões em que a política de transparência se deve estruturar. 

O desenvolvimento de uma base de dados e a caracterização dos RR no PRR, em termos 
genéricos, contribuem para a ‘promoção da cultura de transparência’ uma vez que há mais 
informação disponível. 

Tendo em consideração os Princípios de Gestão propostos pelo PNGCIRR, no Quadro 5.8, 
identificam-se as oportunidades e/ou riscos existentes face aos critérios de avaliação do FCD 
‘Governança’, permitindo-se assim uma avaliação mais operacional. 

Verifica-se que face aos critérios de avaliação considerados, em geral, os princípios de gestão 
propostos pelo Programa constituem oportunidades ao nível da ‘Governança’. 

A implementação de uma gestão hierarquizada dos resíduos que define estratégias de atuação 
quanto à produção de RR e a definição das diversas vias a adotar na gestão de RR, constitui uma 
oportunidade para a otimização de custos, financeiros e humanos e consequentemente para 
incrementar a capacitação institucional.  

A par com a gestão hierarquizada, a elaboração de procedimentos de gestão dos materiais 
NORM, a curto prazo, constitui uma oportunidade para reforçar a capacitação técnica, na medida 
em que passarão a estar abrangidos por normas e procedimentos todos os RR. 

Embora não faça parte integrante do PNGCIRR, de salientar que o documento das ‘Orientações 
para a Gestão Segura de Resíduos Radioativos para Armazenagem à Superfície’ contribui para o 
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fortalecimento da capacitação institucional e capacitação técnica, na medida em que proporciona 
informação relevante sobre a gestão segura dos RR. Assim, a sua integração no programa é 
considerada uma medida relevante. 

O desenvolvimento de uma base de dados com todas as entidades a contribuir com 
disponibilização de informação ao mesmo tempo que permite à autoridade reguladora manter 
um inventário atualizado, constitui uma oportunidade para uma maior articulação das entidades e 
coordenação institucional. 

Quadro 5.8 - Matriz de oportunidades e riscos do PNGCIRR em matéria de ‘Governança’ 

Princípio de gestão proposto 

Critérios 

Fortalecimento de 
capacidades e 

coordenação institucional 
Capacitação técnica 

Gestão hierarquizada dos resíduos (gestão adaptada ao 
risco): prevenção, minimização, reutilização, reciclagem e 
eliminação 

+ 0 

RR com semi-vidas muito curtas são preferencialmente 
armazenados para decaimento pelos produtores no local de 
produção e posteriormente eliminados por via de canais 
dedicados aos resíduos convencionais 

0 0 

RR VLLW com semividas curtas e longas são eliminados no 
PRR/IST com possibilidade de liberação futura, ou deposição 
em aterro de resíduos 

0 0 

RR LLW com semividas curtas são eliminados no PRR/IST com 
possibilidade de liberação futura 

0 0 

RR LLW com semividas longas são eliminados no PRR/IST 0 0 

RR ILW com semividas curtas e longas são eliminados no 
PRR/IST 

0 0 

Caracterização detalhada dos RR existentes no PRR 0  

+ 
Permite um maior 
conhecimento da 
perigosidade dos 

resíduos 

Racionalização da eliminação de resíduos radioativos por 
aplicação dos níveis de exclusão 

+ 
Permite a articulação 

institucional 
0 

Estabelecimento de procedimentos para a gestão dos 
materiais NORM 

+ 
Permite a articulação 

institucional 

++ 
Estabelece o 

referencial de gestão 
dos NORM e aumenta 

o conhecimento 

Desenvolvimento e implementação de base de dados sobre 
o tipo e volume de RR 

+ 
Promove a colaboração 

entre entidades 
0 

Devolução do CI aos EUA para tratamento 0 0 

Envio do CI para reprocessamento em França ou Inglaterra 
(Principio alternativo ao anterior) 

0 0 

Promoção da política de transparência 
+ 

Promove a colaboração 
entre entidades 

0 

(++) o Principio constitui uma oportunidade forte para o critério, (+) o Principio constitui uma oportunidade relevante para o 
critério, (-) o Principio constitui um risco para o critério (0) Sem relação relevante 
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6. Plano de seguimento 

O plano de seguimento é consubstanciado por um conjunto de diretrizes para a implementação 
do PNGCIRR que decorrem da avaliação efetuada nos capítulos anteriores. As referidas diretrizes 
encontram-se divididas em três componentes distintas: 

� Medidas de planeamento e gestão, que correspondem a um conjunto de medidas destinadas a 
prevenir, reduzir e eliminar efeitos adversos no ambiente na aceção da alínea f) do n.º1 do 
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, ou por outro lado potenciar eventuais 
efeitos positivos do PNGCIRR. Estas correspondem à integração de um conjunto de 
recomendações para a concretização do PNGCIRR num quadro de maior sustentabilidade 
ambiental em articulação com as orientações decorrentes da AA; 

� Medidas de controlo, que consubstanciam os indicadores do sistema de monitorização da AA 
focados nos resultados e tendo em conta as questões críticas antes identificadas. 

� Governança, que define as responsabilidades e modo de articulação entre as várias entidades 
para a implementação do PNGCIRR num quadro de sustentabilidade. 

O plano de seguimento proposto tem como objetivo geral avaliar e controlar os efeitos no 
ambiente decorrentes da implementação da estratégia do PNGCIRR, cujo relatório deverá ser 
elaborado anualmente. Esse relatório deverá: 

� Avaliar em que medida é que as recomendações propostas no presente Relatório Ambiental 
estão a ser consideradas; 

� Espelhar o que têm sido os efeitos significativos sobre o ambiente decorridos da 
implementação do PNGCIRR, numa perspetiva de desempenho ambiental do mesmo (medidas 
de controlo); 

No quadro do regime jurídico de AA os resultados do controlo deverão ser divulgados através de 
meios eletrónicos (página Internet da COMRSIN) e atualizados com uma periodicidade mínima 
anual. 

6.1 Medidas de Planeamento e Gestão 

De uma forma geral os princípios de gestão e medidas propostas pelo PNGCIRR terão efeitos 
positivos sobre a generalidade dos critérios de avaliação considerados pela avaliação ambiental.  

De uma forma geral os princípios de gestão, as metas e as medidas propostas pelo PNGCIRR terão 
efeitos positivos sobre a generalidade dos critérios de avaliação considerados pela avaliação 
ambiental. A meta de maior complexidade respeita à caracterização da concentração de 
atividades dos RR históricos armazenados no PRR tendo como objetivo a sua liberação. No 
entanto, caso esta meta não seja cumprida, não existem quaisquer riscos relativamente às 
condições de gestão do PRR na medida em que este ainda possui espaço disponível. 

Destacam-se, no entanto, alguns riscos, ainda que potenciais, e oportunidades de melhoria, que 
deverão ser devidamente acautelados no âmbito da implementação do Programa. 

A implementação do PNGCIRR não pondera de forma clara a inexistência de importantes riscos 
associados a opções de gestão dos RR previstas, nomeadamente no que respeita à gestão dos RR 
após a sua exclusão/liberação. Casos de não cumprimento dos critérios legais para descargas 
autorizadas e a negligência na gestão dos RR após decaimento da componente radioativa poderão 
ter eventuais efeitos negativos no ambiente recetor. Neste contexto, não é proposto qualquer 
avaliação do cumprimento dos parâmetros de descargas autorizadas através da monitorização 
ambiental nem é apresentada uma reflexão sobre o enquadramento legal para a gestão de 
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resíduos após a sua liberação/exclusão do controlo regulador. Embora esses resíduos deixem de 
estar sob o controlo do regulador e do Decreto-Lei 156/2013, de 5 de novembro, a sua gestão não 
pode ser descurada. 

Destaca-se também que o facto de o PNGCIRR propor o encaminhamento de determinados RR 
não liberados nem excluídos para aterro, não encontra suporte legal nomeadamente na Diretiva 
Aterros.  

O PNGCIRR propõe que a eliminação dos RR continue a ser realizada no PRR, que desde sempre 
foi considerado como uma instalação provisória, não se encontrando ainda, à data, devidamente 
licenciado. Sendo o PRR a única instalação existente, e eventualmente a única opção disponível 
num curto prazo, justificar-se-ia o estudo/apresentação de alternativas para a sua localização 
e/ou confirmação de que a sua localização atual cumpre os requisitos normativos. 

De referir ainda que o PNGCIRR não aborda questões relacionadas com a segurança física 
nomeadamente na ótica do controlo eficaz dos RR produzidos em Portugal e condições de 
segurança do Pavilhão. 

Embora o PNGCIRR tenha por base o princípio da transparência e proponha uma medida que se 
relaciona com a capacitação das entidades, considera-se que neste critério o Programa poderia 
ser mais ambicioso propondo uma estratégia efetiva de capacitação e sensibilização dos vários 
intervenientes no processo de gestão de RR conducente à minimização dos riscos associados. 

Alguns dos potenciais riscos e dificuldades associadas à gestão dos RR, relacionam-se com a falta 
de meios humanos, nomeadamente da entidade reguladora o que condiciona o pleno 
cumprimento das suas atribuições, pelo que este aspeto deve ser garantido. Nesta temática, 
destaca-se ainda a inexistência de uma estrutura organizacional e respetivos meios para a gestão 
dos RR nas regiões autónomas. 

Neste sentido propõem-se as seguintes recomendações a considerar pelo PNGCIRR, identificando 
as entidades do modelo de governança que deverão ser envolvidas no processo de 
implementação da recomendação: 

� Considerando que a Diretiva Aterros apenas é aplicável a resíduos que são abrangidos 
pela DQR e que os RR estão excluídos do âmbito da aplicação da DQR, os RR ainda que 
VLLW não podem ser diretamente depositados em Aterro. Nesse sentido, a deposição em 
Aterro de RR só pode ser realizada após a sua liberação de acordo com os critérios 
estabelecidos na Portaria n.º 44/2015, de 20 de fevereiro. A COMRSIN deverá refletir esta 
recomendação no Programa. 

� Em alternativa, a colocação de RR VLLW em Aterro (antes da liberação) poderá ocorrer 
caso seja efetuada uma alteração legislativa na sequência de estudos que comprovem 
que a colocação em aterro de determinadas tipologias de RR, face à sua perigosidade e à 
existência de sistemas de contenção/operação dos Aterros, não apresenta riscos para a 
proteção ambiental e da saúde humana. Entidades a envolver: COMRSIN, IST e APA. 

� Após decaimento da componente radioativa, os resíduos liberados que passam assim a 
estar excluídos do controlo regulador da COMRSIN deverão seguir os trâmites do Regime 
Geral de Gestão de Resíduos (Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho) devendo a sua 
gestão dar cumprimento ao estipulado por esse Regime Geral, nomeadamente no que 
respeita ao princípio da hierarquia de resíduos. Nesse contexto particular atenção deve 
ser dada, entre outros, a aspetos como: o produtor deve proceder à classificação dos 
resíduos de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER), e encaminhar os resíduos para 
um operador de gestão de resíduos autorizado. De referir que o transporte deve fazer-se 
de acordo com a Portaria n.º 335/97, de 16 de maio. No processo de classificação devem 
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ter-se em conta as características dos resíduos que lhes conferem caráter de perigosidade 
de acordo com o Anexo III da DQR que foi substituído pelo Regulamento 1387/2014 de 18 
de dezembro, relativo às características dos resíduos que os tornam perigosos. Embora a 
gestão destes resíduos não se encontre abrangida pelo Decreto-Lei n.º 156/2013, de 5 de 
novembro, é importante que o PNGCIRR faça uma referência a esta matéria, pelo que a 
COMRSIN deverá refletir este aspeto no Programa. 

� Existindo atualmente cerca de 15 m3 de RR ILW por acondicionar deve ser promovido o 
seu acondicionamento o mais rápido possível. Entidades a envolver: IST. 

� Promover a capacitação das entidades intervenientes nas operações de gestão de RR para 
os procedimentos a ter após a exclusão/liberação dos resíduos. Os resíduos excluídos ou 
liberados do controlo regulador da COMRSIN passam a estar sob a alçada do Regime 
Geral de Gestão de Resíduos (Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho). A COMRSIN 
deverá refletir este aspeto no Programa e divulgar esta informação a todas as entidades 
envolvidas no processo de gestão de RR. 

� Promover ações de formação/sensibilização na área da gestão dos RR junto dos 
produtores e operadores conducentes à minimização dos riscos ambientais, proteção da 
saúde humana e promoção das condições de segurança. Entidades a envolver: COMRSIN, 
IST, DGS. 

� Embora, as descargas controladas não estejam no âmbito do controlo regulador da 
COMRSIN, face ao eventual risco de contaminação ambiental associado a descargas 
controladas que não cumprem os critérios de liberação, o PNGCIRR deverá promover a 
realização e implementação de um Programa de Controlo Radiológico Ambiental para 
avaliação dos principais meios recetores que concentram maiores volumes de descargas 
controladas. Este Programa poderá ser articulado, se possível, com o Programa de 
Vigilância Nacional (Decreto-Lei n.º 138/2005). Deverá ser elaborado um relatório anual 
com apresentação dos resultados o qual deverá ser divulgado online. Para o efeito será 
necessário envolver diversas entidades, nomeadamente a própria COMRSIN, a APA, DGS e 
o IST. 

� Promover a avaliação da adequabilidade do Programa de Vigilância Nacional (Decreto-Lei 
n.º 138/2005) à monitorização das instalações e armazenagem temporária e de 
eliminação de RR. Entidades a envolver: COMRSIN, IST. 

� Promover estudo sobre o risco de exposição dos trabalhadores/colaboradores do Campus 
Tecnológico e Nuclear do IST, que não sejam considerados trabalhadores expostos no 
âmbito da gestão de RR e CI. Entidades a envolver: IST. 

� Promover formação/sensibilização no que respeita aos riscos químicos e biológicos dos 
RR recolhidos, devendo existir equipamentos de proteção individual dos trabalhadores, 
de mecanismos e procedimentos de segurança adequados e de treino específico. 
Entidades a envolver: COMRSIN, IST, DGS. 

� Promover o licenciamento do PRR garantindo o cumprimento dos princípios de segurança 
das instalações de gestão de RR e considerando o respetivo enquadramento no regime 
jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 
de 27 de agosto). Entidades a envolver: COMRSIN, IST. 

� Promover um estudo relativamente à efetiva capacidade de resposta a longo prazo do 
PRR (em termos de capacidade para armazenar e conter os RR garantindo a segurança 
passiva dos mesmos) e à adequabilidade da sua localização. Este estudo permitirá avaliar 
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a possibilidade de poderem existir outras alternativas de localização e/ou de conceção 
física que atempadamente possam ser tidas em conta no futuro, nomeadamente no 
âmbito da elaboração do processo de revisão do PNGCIRR. Entidades a envolver: 
COMRSIN, IST. 

� Promover uma auditoria às condições de segurança do PRR avaliando, entre outros os 
sistemas de controlo de acesso e sinalética, as medidas para a deteção da intrusão de 
pessoas não autorizadas na instalação, o número de pessoas autorizadas a aceder ao 
Pavilhão (devendo este ser o menor possível), o número de entradas físicas (se possível 
uma só), a existência de portas de acesso e fechaduras. Entidades a envolver: COMRSIN. 

� Promover auditorias de avaliação da segurança física dos locais de armazenamento de RR 
nos produtores, quer sejam para decaimento quer sejam para armazenamento 
temporário antes do envio para a eliminação. Entidades a envolver: COMRSIN. 

� Definir critérios de avaliação de volumes e tipologia de RR produzidos relativamente à 
utilização de fontes radioativas com o objetivo de permitir avaliar objetivamente se os RR 
declarados pelos produtores estão de acordo com o que é expectável ser produzido pela 
atividade em causa. Desta forma será possível minimizar o risco de virem a existir RR fora 
do controlo regulatório. Entidades a envolver: COMRSIN. 

� Definir a estrutura organizacional para a gestão de RR nas regiões autónomas 
promovendo mecanismos de articulação entre administração nacional e regional, e 
dotando as entidades regionais de meios técnicos e humanos. Entidades a envolver: 
COMRSIN e governos regionais. 

� Garantir a existência nas regiões autónomas de operadores locais licenciados para 
armazenar temporariamente os RR até serem transferidos para o PRR. Entidades a 
envolver: COMRSIN e governos regionais. 

Por outro lado, e tal como já referido, tendo em atenção o momento de realização da presente 
AA, numa fase em que o Programa já se encontra em implementação, não é possível de forma 
atempada identificar janelas de decisão que permitam uma reformulação das estratégias 
adotadas. Desta forma, é fundamental que em 2019, em sede de revisão do programa, este 
aspeto seja tido em consideração para que a identificação das opções estratégicas do Programa 
sejam efetuadas de forma articulada com o instrumento da Avaliação Ambiental considerando 
cenários alternativos de gestão dos RR. 

6.2 Medidas de Controlo  

As medidas de controlo previstas consubstanciam o programa de monitorização associado à fase 
de seguimento da AA. A monitorização será desenvolvida através do recurso à utilização de 
indicadores que permitem avaliar o desempenho ambiental no âmbito dos fatores críticos para a 
decisão. Os indicadores de controlo propostos refletem tanto quanto possível os resultados da 
avaliação anteriormente realizada e as recomendações propostas no quadro da AA. 

Para o conjunto de indicadores que se apresenta deverá ser definido/aferido o valor de partida 
previamente à implementação do PNGCIRR, procurando assim assegurar a correta leitura do 
desempenho do PNGCIRR com as recomendações propostas. 

Para alguns dos indicadores proposto apresenta-se o objetivo/meta a atingir (Quadro 6.1). Em 
algumas situações, não existindo propriamente uma meta quantificável definida, indica-se por 
meio de símbolo visual (seta) se se pretende aumentar ou reduzir o valor de partida. 
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Quadro 6.1 - Indicadores selecionados para o controlo da AA. 

N. Indicador Unidade Fonte de informação 
Objetivo e  

Meta 

FCD: Proteção Ambiental e Saúde Humana 

1 
Produção de RR por tipo de atividade e 
semi-vida 

Unid., Kg, L 
(dependente do setor) 

COMRSIN/produtores  

2 
Volume de RR no Pavilhão por tipo de 
atividade e semi-vida 

cm
3
 IST  

3 Volume de RR liberados anualmente 
Unid., Kg, L 

 (dependente do setor) 
COMRSIN A definir 

4 
Campanhas de monitorização do meio 
recetor na ótica das descargas 
autorizadas  

n.º COMRSIN, APA, IST  

5 
Episódios de contaminação radioativa 
potencialmente associados à gestão de 
RR 

N.º  
% face ao total de amostras 

COMRSIN, APA, IST 0 

6 Trabalhadores expostos N.º DGS/IST  

7 
Trabalhadores expostos a uma dose 
efetiva anual superior a 20 mSv 

N.º DGS/IST 0 

FCD: Segurança Pública 

8 
Auditorias/fiscalizações aos locais de 
armazenagem temporária e eliminação 
de RR 

N.º COMRSIN  

9 Incumprimentos de segurança detetadas  
N.º 
% 

COMRSIN 0 

10 Desvios de RR 
N.º  
Cm

3
 

COMRSIN 0 

FCD: Governança 

11 Recursos Humanos afetos à gestão RR Nº 
COMRSIN, produtores 

e operadores 
 

12 Recursos financeiros afetos à gestão RR € 
COMRSIN, produtores 

e operadores 
 

13 
Documentação técnica de apoio à gestão 
de RR 

N.º COMRSIN, IST, DGS  

14 Ações de formação/sensibilização N.º COMRSIN, IST, DGS  

15 
Participantes em ações de 
formação/sensibilização  

N.º  COMRSIN, IST, DGS  

Metodologia de cálculo dos indicadores: 

1 - Produção anual de RR por tipo de atividade (muito baixa, baixa, intermédia, alta) e período de semi-vida (das 
vidas médias dos radionuclídeos). 

2 - Volume de RR armazenados no pavilhão de RR por tipo de atividade (muito baixa, baixa, intermédia, alta) e 
período de semi-vida (classificação de atividade e das vidas médias dos radionuclídeos). 

3 - Volume de RR liberados anualmente por aplicação da portaria n.º 44/2015 de 20 de fevereiro. 

4 - Número de monitorizações realizadas por ano nos meios recetores das redes de saneamento públicas que 
drenam os efluentes dos grandes centros hospitalares. 
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5 – Número de episódios detetados de contaminação radioativa nas campanhas de monitorização resultantes do 
indicador n.º4 e percentagem de episódios face ao número total de amostras realizadas. 

6 – Número de trabalhadores que operam com a gestão de RR e/ou CI que recebem uma dose efetiva anual 
superior a 1 mSv. 

7 – Número de trabalhadores que operam com a gestão de RR e/ou CI que recebem uma dose efetiva anual 
superior a 20 mSv (considerando o valor mais restritivo contemplado pela Diretiva 2013/59/EURATOM que deverá 
ser transposta até fevereiro de 2018. 

8 – Número de Auditorias/fiscalizações aos locais de armazenagem temporária e eliminação de RR. 

9 – Número de incumprimentos detetados nas auditorias/fiscalizações realizadas nos locais de armazenagem 
temporária e eliminação de RR. A unidade de avaliação será o número (n.º) de incumprimentos e a percentagem 
(%) face ao número total de auditorias realizadas conforme indicador 8. 

10 – Avaliação realizada ao volume de RR declarados face ao expectável tendo em conta o material radioativo 
utilizado e a atividade em causa. A unidade de avaliação será o número (n.º) de avaliações realizadas e o volume 
(cm3) de RR que reflete a diferença entre o valor declarado e o valor que é expectável ser produzido. 

11 – Número de pessoas que a COMRSIN têm alocadas à gestão RR. 

12 – Recursos financeiros utilizados anualmente pelos produtores, operadores e COMRSIN na gestão dos RR. 

13 – Número de documentos técnicos produzidos anualmente de apoio à gestão segura dos RR.  

14 – Número de ações de sensibilização/formação realizadas anualmente dirigidas aos produtores e operadores 
com o intuito de providenciar informação para a gestão segura dos RR. 

15 – Número de participantes presentes nas campanhas de sensibilização/formação do indicador n.º 14. 

 

6.3 Quadro de Governança 

No quadro da operacionalização do PNGCIRR, nomeadamente no que respeita à 
operacionalização das recomendações da AA e da subsequente monitorização, torna-se 
imperativo a constituição de um quadro de governança que assegure a articulação dos interesses, 
recursos e responsabilidade das várias entidades intervenientes no processo de implementação 
do PNGCIRR, fomentando a articulação das diversas funções relacionadas com a gestão, o 
acompanhamento, o controlo e a avaliação do Programa. 

A Comissão Reguladora para a Segurança das Instalações Nucleares (COMRSIN) exerce as funções 
de autoridade reguladora que no âmbito das suas atribuições de regulamentação, licenciamento, 
fiscalização, segurança; Classificação; Emergências radiológicas; Formação e informação; 
Inventário e Relações internacionais, será a entidade responsável pela preparação, elaboração e 
acompanhamento da execução do PNGCIRR. 

Assim, no âmbito do quadro institucional de governação, deverá a autoridade reguladora 
articular-se com as diversas entidades às quais são suscetíveis de interessar os efeitos resultantes 
da aplicação do PNGCIRR por forma a reunir a informação necessária (Quadro 6.2). 

Quadro 6.2 - Quadro de Governança no âmbito da AA 

Entidade Responsabilidade no âmbito da aplicação do PNGCIRR 

Estado/Governo 

• Tomar a decisão de continuidade de funcionamento do RPI 

• Definir protocolos e acordos internacionais para reprocessamento do CI 

• Aprovar alterações legislativas 

Governos 
regionais 

• Definir a estrutura organizacional e atribuir competências e meios às entidades 
regionais para a gestão dos RR 
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Entidade Responsabilidade no âmbito da aplicação do PNGCIRR 

Secretaria-Geral 
do Ministério da 
Educação e 
Ciência 

• Apoiar a COMRSN administrativamente e técnico-juridicamente 

COMRSIN 

• Avaliação e revisão da implementação do PNGCIRR 

• Avaliação de estratégias específicas relacionadas com a gestão de RR 

• Avaliar os Planos de Emergência Internos das instalações  

• Elaborar e manter atualizado um inventário de RR 

• Licenciar e fiscalizar as instalações de CI e RR 

• Licenciar e fiscalizar o transporte de CI e RR. 

• Aplicar os níveis de liberação  

• Disponibilizar informação técnica relativa à gestão de RR 

• Formação/sensibilização em gestão de RR 

• Promover a realização e implementação de um Programa de Controlo Radiológico 
Ambiental em articulação com a APA, DGS e IST 

• Promover estudo relativo à adequabilidade da localização do PRR 

• Acompanhamento da execução do PNGCIRR e do Plano de seguimento proposto pela 
AA 

• Formalizar e divulgar o relatório anual de monitorização da AA 

IST 

• Enviar à COMRSIN inventário dos RR sólidos e líquidos constantes do PRR 

• Enviar inventário do CI presente nas instalações campus da Bobadela 

• Prestar apoio técnico à COMRSIN 

• Formação/sensibilização em gestão de RR 

• Promover o acondicionamento adequado dos RR no PRR 

• Promover a realização e implementação de um Programa de Controlo Radiológico 
Ambiental em articulação com a COMRSIN, APA e DGS 

• Promover estudo sobre o risco de exposição dos trabalhadores/colaboradores do 
Campus Tecnológico e Nuclear do IST 

• Recolher e eliminar os RR 

• Promover o licenciamento do PRR 

• Realização do programa de vigilância nacional 

• Informar e disponibilizar dados sobre os indicadores de controlo da AA 

DGS 

• Enviar à COMRSIN inventário dos RR sólidos e líquidos que se perspetivam produzir na 
área médica e outros setores  

• Licenciar instalações e atividades que utilizem radiações ionizantes 

• Enviar à COMRSIN um inventário das licenças atribuídas. 

• Formação/sensibilização em gestão de RR 

• Promover a realização e implementação de um Programa de Controlo Radiológico 
Ambiental em articulação com a COMRSIN, APA e IST 

• Elaborar um registo das situações de emergência ocorridas 

• Informar e disponibilizar dados sobre os indicadores de controlo da AA 

APA 

• Promover a realização e implementação de um Programa de Controlo Radiológico 
Ambiental em articulação com a COMRSIN, IST e DGS 

• Informar e disponibilizar dados sobre os indicadores de controlo da AA 

Operador (gestão 
de CI ou dos RR) 

• Pedir licenciamento à COMRSIN das instalações de gestão de RR 

• Informar a COMRSIN de alterações efetuadas às instalações de RR e CI 

• Avaliar e verificar periodicamente e melhorar continuamente a segurança da atividade 
de gestão de RR 
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Entidade Responsabilidade no âmbito da aplicação do PNGCIRR 

• Assegurar que o transporte de RR é feito de acordo com legislação específica de 
transporte de mercadorias perigosas 

• Informar e disponibilizar dados sobre os indicadores de controlo da AA 

Produtor 

• Comunicar à COMRSIN o tipo e volume de RR produzidos, sua localização e destino 
previsível. 

• Garantir a segurança do transporte de RR e CI até à entrega na instalação de 
armazenagem. 

• Garantir os recursos humanos adequados e com qualificação na gestão de RR 

• Informar e disponibilizar dados sobre os indicadores de controlo da AA 

Entidades de 
tratamento  

REEE 

• Informar a COMRSIN sempre que recolherem equipamentos com substâncias 
radioativas 
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Anexos 

ANEXO I: QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO – 
OBJETIVOS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE 

QRE Objetivos ambientais e de sustentabilidade 

Tratado EURATOM 

O Tratado EURATOM tem como missão: Contribuir, pelo estabelecimento das 
condições necessárias à formação e crescimento rápido das indústrias nucleares, para a 
melhoria do nível de vida nos Estados-Membros e para o desenvolvimento das relações 
com os outros países. 
Para a consecução da missão estabelece um conjunto de princípios/objetivos dos quais 
se destacam os seguintes: 

• Desenvolver a investigação e assegurar a difusão dos conhecimentos técnicos;  

• Estabelecer normas de segurança uniformes destinadas à proteção sanitária da 
população e dos trabalhadores e velar pela sua aplicação; 

• Garantir, mediante controlo adequado, que os materiais nucleares não sejam 
desviados para fins diferentes daqueles a que se destinam. 

Tratado de não 
Proliferação de 
Armas nucleares 

Em 1976, Portugal assinou o Tratado de não Proliferação de Armas nucleares o qual se 
destina quer aos países possuidores de armas nucleares e quer aos países não 
possuidores. 
Os países não possuidores e armas nucleares, nos quais se enquadra Portugal, 
comprometem-se: 

• A impedir que a energia nuclear seja desviada das suas utilizações pacíficas para 
armas nucleares e outros dispositivos nucleares explosivos. 

Diretiva 
2011/70/EURATOM 
do Conselho, de 19 

de julho 

A presente diretiva estabelece um quadro comunitário para assegurar uma gestão 
responsável e segura do combustível irradiado e dos resíduos radioativos a fim de 
evitar impor encargos desnecessários às gerações futuras. 
A presente diretiva assegura: 

• Que os Estados-Membros estabeleçam medidas nacionais adequadas para 
alcançar um elevado nível de segurança na gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioativos, a fim de proteger os trabalhadores e o público em geral 
contra os perigos resultantes das radiações ionizantes.  

• A prestação das informações necessárias ao público bem como a participação 
deste último no que se refere à gestão do combustível irradiado e dos resíduos 
radioativos, tendo devidamente em conta a segurança e as questões relativas à 
propriedade da informação. 

Neste sentido, as políticas nacionais devem basear-se em todos os seguintes princípios: 

• A produção de resíduos radioativos é mantida ao nível mínimo que seja 
razoavelmente praticável, tanto em termos de atividade como de volume, através 
de medidas de conceção e de práticas de exploração e de desmantelamento 
adequadas, incluindo a reciclagem e a reutilização de materiais;  

• São tomadas em consideração as interdependências entre todas as fases da 
produção e gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioativos;  

• O combustível irradiado e os resíduos radioativos são objeto de uma gestão 
segura, nomeadamente a longo prazo com características de segurança passiva;  

• A aplicação das medidas segue uma abordagem gradativa;  

• Os custos de gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioativos ficam a 
cargo daqueles que produziram esses materiais;  

• É aplicável um processo de decisão fundamentado e documentado em todas as 
fases da gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioativos. 

Diretiva 
2013/59/EURATOM 
do Conselho, de 5 de 

A presente diretiva é aplicável a qualquer situação de exposição planeada, de 
exposição existente ou de exposição de emergência que envolva riscos de exposição a 
radiações ionizantes que não possam ser ignorados do ponto de vista da proteção 
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QRE Objetivos ambientais e de sustentabilidade 

dezembro contra as radiações, ou no que respeita ao ambiente, numa perspetiva de proteção da 
saúde humana a longo prazo. 
Neste âmbito são definidos um Princípios gerais da proteção contra radiações dos quais 
se destaca o princípio da otimização:  

• A proteção contra radiações das pessoas sujeitas a exposição profissional ou à 
exposição da população deve ser otimizada por forma a manter o valor das doses 
individuais, a probabilidade de ocorrência das exposições e o número de pessoas 
expostas, num nível tão baixo quanto razoavelmente possível, tendo em conta o 
estado atual do conhecimento técnico e fatores económicos e societais.  

Diretiva 
96/29/EURATOM do 
Conselho, de 29 de 

junho 

A diretiva é aplicável a todas as práticas que impliquem risco resultante das radiações 
ionizantes emanadas de uma fonte artificial ou de uma fonte natural de radiação, no 
caso de os radionuclídeos naturais serem ou terem sido tratados em função das suas 
propriedades radioativas, cindíveis ou férteis. 
Neste contexto são estabelecidos os seguintes princípios: 

• Todas as novas categorias ou tipos de práticas que provoquem uma exposição a 
radiações ionizantes sejam justificadas pelos benefícios económicos, sociais ou de 
outra ordem que representem em comparação com o detrimento que possam 
causar à saúde. 

• Todas as exposições sejam mantidas a um nível tão baixo quanto razoavelmente 
possível, tendo em conta fatores económicos e sociais. 

• A soma das doses de todas as práticas em questão não ultrapasse os limites de 
dose fixados para os trabalhadores aprendizes, estudantes e membros do público 
expostos a radiações. 

• Não são autorizadas a adição intencional de substâncias radioativas na produção 
de géneros alimentícios, brinquedos, adornos pessoais e cosméticos, nem a 
importação ou exportação de produtos nessas condições. 

Diploma do sistema 
de monitorização 
ambiental do grau 
de radioatividade 
(Decreto-Lei n.º 

138/2005, de 17 de 
agosto) 

O diploma estabelece o sistema de monitorização ambiental do grau de radioatividade, 
designadamente os meios de amostragem, os tipos de medições, a sua periodicidade e 
os requisitos mínimos de cada registo, tendo em vista o controlo do grau de 
radioatividade da atmosfera, das águas e do solo. 
 
Neste âmbito o diploma refere que as amostras, categorias de medições e 
periodicidade, devem ser feitas: 

• Partículas em suspensão no ar;  

• Ar;  

• Águas superficiais;  

• Águas destinadas ao consumo humano;  

• Leite;  

• Dieta mista 

Programa Geral de 
Ação da União para 
2020 em matéria de 
ambiente 

• Proteger os cidadãos da União contra pressões de caráter ambiental e riscos para 
a saúde e o bem-estar;  

Programa Nacional 
da Política de 
Ordenamento do 
Território (PNPOT) 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território define um conjunto de 
objetivos estratégicos dos quais se destaca o seguinte pela pertinência relativamente 
ao presente Programa: 

• Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, 
paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e 
geológicos e prevenir e minimizar os riscos. 

Estratégia Nacional 
para o 
Desenvolvimento 
Sustentável 2015 
(Resolução de 
Conselho de 

São definidos 7 objetivos de ação, dos quais se destaca o seguinte pela pertinência 
relativamente ao presente Programa: 

• Melhor Ambiente e Valorização do Património 
o Promover uma política integrada de gestão dos resíduos, que fomente a 

redução na fonte e estimule a reutilização e reciclagem, bem como a sua 
valorização e deposição final em condições seguras assegurando uma 
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QRE Objetivos ambientais e de sustentabilidade 

Ministros n.º 
109/2007, de 20 de 
Agosto) 

atualização permanente das soluções adotadas face aos progressos científico 
e tecnológico verificados neste sector. 

Plano Nacional da 
Água (PNA) 

O PNA 2015 contempla dois níveis fundamentais de objetivos:  

1) Objetivos estratégicos que traduzem os grandes desígnios/objetivos 
fundamentais para os recursos hídricos e ecossistemas associados  
2) Objetivos de gestão e governança, que refletem abordagens instrumentais para 
promover o progresso em direção aos objetivos estratégicos. 

Quanto aos objetivos estratégicos destacam-se os seguintes pela pertinência 
relativamente ao presente Programa: 

• Garantir bom estado/bom potencial de todas as massas de água, superficiais, 
subterrâneas, costeiras e de transição, evitando qualquer degradação adicional; 

• Proteger e restaurar os ecossistemas naturais, por forma a garantir a conservação 
do capital natural e assegurar a provisão dos serviços dos ecossistemas aquáticos 
e dos ecossistemas terrestres deles dependentes. 

Quanto aos objetivos de Governança destacam-se os seguintes: 

• Assegurar a compatibilização da estratégia de desenvolvimento nacional e das 
políticas públicas sectoriais com a política da água; 

• Reforçar e operacionalizar um sistema de monitorização (e interpretação) que 
permita avaliar as disponibilidades e consumos de água, o estado das massas de 
água e a evolução das pressões. 

Plano Nacional de 
Gestão dos Resíduos 
(PNGR) 

O PNGR tem como visão promover a prevenção e gestão de resíduos integradas no 
ciclo de vida dos produtos, centradas numa economia tendencialmente circular e que 
garantam uma maior eficiência na utilização dos recursos naturais. Da visão resultam 
um conjunto de objetivos estratégicos dos quais se destaca pela pertinência 
relativamente ao presente Programa, o seguinte: 

• Prevenir ou reduzir os impactes adversos decorrentes da produção e gestão de 
resíduos, através do aumento de eficiência dos processos e tecnologias 
envolvidas na gestão de resíduos, numa lógica de ciclo de vida, evitando-se a 
transferência de impactes entre fases do ciclo de vida dos produtos/materiais, 
nomeadamente através da adoção de critérios que conjuguem a exequibilidade 
técnica e a viabilidade económica com a proteção da saúde e do ambiente. 

Plano Diretor 
Municipal (PDM) de 
Loures  

O PDM de Loures encontra-se estruturado em três eixos estratégicos fundamentais: 
Qualificação ambiental e territorial; Coesão socio territorial; Qualificação socio 
económica. 

Em termos de classificação e qualificação do uso do solo do PDM, o campus do ITN é 
um solo urbanizado com atividades económicas consolidadas terciárias, que 
correspondem aos espaços dominantemente ocupados com uso terciário que se 
pretendem consolidar e qualificar. 

Paralelamente, classifica a área do campus do ITN como uma área de risco de sísmicos 
muito elevados e parte da área com riscos elevados de inundação por tsunami. 

Ao nível dos riscos sísmicos o regulamento determina: 

• Câmara Municipal deverá solicitar à entidade interveniente estudos 
complementares geológicos, hidrogeológicos e geotécnicos de avaliação da 
capacidade estrutural do edifício. 
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ANEXO II: RESULTADOS DAS CONSULTAS ÀS ERAE NO 
ÂMBITO DO RELATÓRIO DE FATORES CRÍTICOS 

 

Relatório de Ponderação 

No âmbito do processo de Avaliação Ambiental Estratégica do PNGCIRR 2015-2019, ao abrigo 
Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, de 
4 de maio foi solicitado parecer sobre o Relatório de Fatores Críticos para a Decisão (o qual define 
o âmbito da Avaliação Ambiental e o alcance da informação a incluir no relatório ambiental) às 
entidades com responsabilidades ambientais específicas a que possam interessar os efeitos 
ambientais resultantes da aplicação do PNGCIRR. 

Tal como previsto no n.º 4 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de junho, o prazo de 
consulta às ERAE estendeu-se por 20 dias tendo tido início a 3 de março. 

O relatório de Fatores Críticos para a Decisão foi enviado, pela Comissão Reguladora para a 
Segurança das Instalações Nucleares, por correio eletrónico a cada uma das ERAE tendo-se 
solicitado o seu contributo. 

Foram consultadas 18 entidades: 

� Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

� Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) 

� Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS Algarve) 

� Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS ALentejo) 

� Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro) 

� Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT) 

� Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) 

� Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

� Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) 

� Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) 

� Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo) 

� Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) 

� Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) 

� Direção Geral de Saúde (DGS) 

� Direção Regional do Ambiente da Região Autónoma dos Açores (DRA-RAM) 

� Direção Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores (DRS-RAM) 

� Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente da Região Autónoma da 
Madeira (DROTA) 

� Instituto Superior Técnico (IST) 

� Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM 

De seguida apresenta-se o resumo dos pareceres emitidos pelas 11 entidades que remeteram 
parecer. 
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Resumo dos pareceres das ERAE 

Entidade 
Parecer (aspetos mais relevantes para 

a AA) 
Comentários da equipa AA Comentário COMRSIN 

APA 

• Refere que o facto de o RFCD ter 
sido elaborado para a Secretaria-
Geral do Ministério da Educação e 
Ciência, e não para a COMRSIN, 
pode enfermar a demonstração 
dos requisitos previstos na Diretiva 
2011/70/EURATOM para a 
autoridade reguladora 

- 

• A SG do MEC procedeu à 
abertura do concurso para a 
escolha de uma empresa que 
procedesse à AAE. Os 
membros do júri desse 
concurso por ajuste direto por 
convite a uma dezena de 
empresas eram 
maioritariamente da 
COMRSIN. A SG precedeu de 
acordo com o DL 30/2012 
dando o apoio necessário à 
COMRSIN 

• Refere que o inventário de RR do 
PNGCIRR apenas se refere aos RR 
constantes do PRR e não aos RR 
existentes em Portugal. Não é feita 
uma estimativa dos RR 
armazenados temporariamente 
para decaimento e posterior 
descarga autorizada ou transporte 
para o PRR ou devolução ao 
fornecedor.  

- 

• Não é feita uma estimativa do 
resíduos armazenados 
temporariamente porque, 
como a APA sabe, o DL 
180/2002 não obriga os 
produtores a darem essa 
informação. Essa obrigação só 
surge com o DL 156/2013. A 
COMRSIN está a implementar 
uma plataforma informática 
onde os produtores possam 
até 31/01/ de cada ano 
reportar os resíduos 
descarregados no ano anterior. 
Irá demorar algum tempo até 
que os produtores comecem a 
cumprir este requisito com 
regularidade e haja uma 
cobertura nacional tão 
completa quanto possível. 

• Sugere a alteração do texto “(…) 
produção de energia elétrica 
nuclear (…)” para “ energia elétrica 
produzida por via nuclear. 

• Concorda-se com o 
proposto pelo que este 
aspeto é tido em 
consideração no Relatório 
Ambiental. 

- 

• Considera que o quadro de 
problemas constante do relatório 
de FCD não corresponde 
totalmente à realidade. 

• O conjunto de 
constrangimentos 
identificados no quadro de 
problemas foi ajustado na 
presente avaliação por 
forma a corresponder à 
realidade. 

- 

• Refere que não corresponde à 
verdade a referência “IST (…) é a 
entidade responsável por qualquer 
atividade ou instalação ligada à 
gestão do CI ou dos RR, por mais 
de 30 dias. (…)”. O IST é 
responsável apenas pelo PRR 
localizado no CTN 

• Esta imprecisão foi 
corrigida no âmbito da 
presente avaliação. 

- 
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Entidade 
Parecer (aspetos mais relevantes para 

a AA) 
Comentários da equipa AA Comentário COMRSIN 

APA 

• Refere que são mencionadas as 
Diretivas 96/29/EURATOM e 
2013/59/EURATOM mas não é 
explicitado que a segunda substitui 
a primeira a partir de fevereiro de 
2018, com as devidas e necessárias 
consequências. 

• Este aspeto foi tido em 
consideração na presente 
avaliação. 

- 

• Refere que a gestão de um resíduo 
que deixou de ser radioativo por 
decaimento da sua componente 
radioativa, e que se encontre 
liberado/excluído de controlo 
regulador segue os trâmites do 
RGGR, devendo a sua gestão dar 
cumprimento ao (1) Princípio da 
Hierarquia de Resíduos, bem como 
a outros aspetos. 

• A avaliação ambiental 
propõe uma 
recomendação nesse 
sentido. 

- 

• Refere que na página 26 do 
PNGCIRR a afirmação da “Os 
resíduos VSLW podem ser 
armazenados no produtor até 
decaírem e serem classificados 
como resíduos excluídos do 
controlo regulador”, não torna 
claro que o regulador tenha de 
declarar a exclusão dos RR em 
todos os casos, dando como 
exemplo os RR da área médica que 
ficam para decaimento e descarga 
autorizada não carecem de 
declaração/parecer/autorização do 
regulador. Assim a afirmação deve 
ser reformulada no sentido de 
clarificar as diversas situações. 

- 

• Ao licenciar as instalações que 
armazenam resíduos por mais 
30 dias a COMRSIN terá de 
tomar opções relativamente a 
certo tipo de resíduos para os 
quais o conceito de descarga 
autorizada não está bem 
definido pelo DL 180/2002, 
nomeadamente os geradores 
de 99Mo e as sementes de 
iodo para braquiterapia. 
Nestes casos a licença irá 
autorizar a armazenagem pelo 
número de semanas 
necessário à liberação destes 
resíduos sólidos aos quais não 
se aplica as regras do DL 
180/2002 vistas à luz do 
156/2013. 

• Considera que deveria ser 
explicado o que se entende por 
“controlo regulatório limitado” 
afirmação constante na página 25 
do PNGCIRR. 

- 

• “Controlo regulador limitado” 
significa monitorização 
radiológica dos aterros em 
termos de eventuais alterações 
ao ambiente, feitos 
anualmente (taxa de dose à 
superfície, contaminação das 
águas ...). 

• Considera que para os resíduos de 
muita baixa atividade depois de 
liberados e passando a tratar-se de 
resíduos com enquadramento no 
âmbito do regime geral de gestão 
de resíduos o seu destino deve ser 
avaliado caso a caso. 

• Concorda-se com o 
proposto, pelo que neste 
âmbito é proposta uma 
recomendação que 
enquadra a gestão desses 
resíduos após a sua 
liberação. 

- 

• Refere que as competências 
definidas na governança enfermam 
de incorreções. 

• No âmbito da avaliação 
efetuada no presente RA 
foram efetuadas as devidas 
correções relativamente à 
governança.  

- 
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Entidade 
Parecer (aspetos mais relevantes para 

a AA) 
Comentários da equipa AA Comentário COMRSIN 

APA 

• Sugere que a descrição do FCD 
‘Proteção da saúde humana’ seja 
alterada para ‘proteção da 
qualidade ambiental e da saúde 
pública’ e que não reflete a 
necessidade de proteger os 
ecossistemas 

• No âmbito de presente 
avaliação a descrição do 
FCD foi alterada para 
‘Proteção ambiental e 
saúde humana’. 

- 

Sugere algumas alterações ao FCD 
‘proteção da saúde humana’ 
nomeadamente: 

• Que na descrição do FCD ‘proteção 
da saúde humana’ seja alterado o 
termo antrópico por artificial por 
ser mais correto de acordo com o 
léxico da proteção radiológica; 

• Que os dois primeiros indicadores 
do critério ‘contaminação 
radiológica ambiental’ se 
encontram fora do âmbito do 
PNGCIRR. 

• Que a segurança do trabalhador 
exposto não se resume ao risco de 
contaminação radiológica pelo que 
se sugere que o 4.º critério se 
designe por ‘segurança radiológica 
dos trabalhadores expostos’’ 

• Que a segurança contra os riscos 
subsidiários dos RR recolhidos, em 
particular químicos e biológicos, 
deverá ser um critério a ter em 
conta. A existência de 
equipamentos de proteção 
individual, de mecanismos e 
procedimentos de segurança 
adequados e de treino especifico 
sertão indicadores 

• Concorda-se com o 
proposto pelo que este 
aspeto é tido em 
consideração no Relatório 
Ambiental. 

• O primeiro indicador foi 
retirado da análise 
ambiental tendo-se 
mantido o 2.º indicador 
dado que este permite 
obter informação da 
contaminação no 
ambiente. 

• Por sugestão de outras 
entidades que emitiram 
parecer no âmbito do 
relatório de FCD o 4º 
critério foi alterado para 
‘exposição radiológica dos 
trabalhadores’. 

• O indicador ‘medidas de 
proteção’ constante do RA 
tem por objetivo identificar 
precisamente o que é 
sugerido como indicadores. 
Complementarmente é 
proposta uma 
recomendação nesse 
sentido. 

- 

Julga importante no âmbito do FCD 
‘segurança’ o seguinte: 

• Incluir um critério relacionado com 
a segurança física dos locais de 
armazenamento de RR nos 
produtores, quer para decaimento 
ou armazenamento temporário 
antes de enviar para eliminação. 

• Refazer a 2,ª frase da introdução 
‘Neste contexto, deve prevenir-se 
o furto de material que possa ser 
utilizado para, por exemplo, criar 
um dispositivo de dispersão 
radiológica ou um dispositivo de 
exposição radiológica’ 

• Relativamente à segurança 
física dos locais de 
armazenamento RR nos 
produtores a avaliação 
propõe uma 
recomendação. 

• O texto da introdução foi 
revisto conforme o 
sugerido. 

- 

• Considera que se justifica a 
avaliação das efetivas capacidades 
do PRR, uma vez que se trata de 
uma instalação temporária, e 
eventualmente de alternativas 
para a instalação pública de 
eliminação (nomeadamente a 
construção de raiz de uma nova 
instalação ou a adaptação de outra 
instalação). 

• A avaliação ambiental teve 
em conta esta situação, 
apresenta a avaliação dos 
riscos e propõe uma 
recomendação no âmbito 
do plano de seguimento. 

• Embora a avaliação 
ambiental não tenha 
considerado um FCD 
focado exclusivamente no 

- 
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Entidade 
Parecer (aspetos mais relevantes para 

a AA) 
Comentários da equipa AA Comentário COMRSIN 

• Neste sentido, considera a 
capacidade de resposta a longo 
prazo do PRR deverá ser 
considerada no FCD “Proteção da 
Saúde Humana” e no FCD 
“Segurança”. Sugere ainda que um 
dos critérios a avaliar seja baseado 
no facto de que pode existir risco 
de exposição e contaminação dos 
restantes 
trabalhadores/colaboradores do 
Campus Tecnológico e Nuclear do 
IST, que não são trabalhadores 
expostos no âmbito da gestão de 
CI e RR. 

• Atendendo à importância da 
instalação pública de eliminação 
dos RR considera que se justifica 
que que seja considerado um FCD. 

PRR este tema foi 
abordado 
transversalmente no FCD 
‘proteção ambiental e 
saúde humana’ e FCD 
‘segurança’. Este tema foi 
ainda devidamente 
considerado no contexto 
das recomendações 
propostas na AA. 

APA 

• Considera que o transporte de CI e 
dos RR desde a produção até à 
eliminação é um fator de risco 
devendo ser considerado no FCD 
‘proteção da saúde humana’ e no 
FCD ‘segurança’. 

• O transporte de RR 
encontra-se 
regulamentado de acordo 
com a legislação de 
transporte de mercadorias 
de perigosas, sendo 
executado por um número 
reduzido de 
transportadores. Pelo que 
não se considerou como 
uma questão estratégica. 

- 

• Sugere a inclusão do indicador 
temático “critérios de avaliação de 
RR produzidos relativamente à 
utilização de fontes radioativas”, 
com o objetivo de avaliar se os RR 
declarados estão de acordo com o 
expectável. O objetivo é garantir 
que não existem RR fora do 
controlo regulatório, garantindo a 
sua proteção física, e que em 
última análise poderiam ser 
utilizados em ações de âmbito 
terrorista 

• A COMRSIN está a 
implementar uma 
plataforma informática 
onde os produtores 
possam até 31/01/ de 
cada ano reportar os 
resíduos descarregados 
no ano anterior. Irá 
demorar algum tempo 
até que os produtores 
comecem a cumprir este 
requisito com 
regularidade e haja uma 
cobertura nacional tão 
completa quanto 
possível. 

- 

• Considera relevante que do 
PNGCIRR resulte também 
perspetivas futuras, tanto em 
termos de metas a atingir como no 
compromisso de estudo de opções 
para o futuro. Assim, no âmbito do 
FCD “Governança” deverá ser tido 
em conta critérios de avaliação dos 
riscos de não cumprimento das 
metas. 

• Face às metas 
estabelecidas pelo 
programa e estando 
uma já concretizada, 
não é expectável que as 
restantes não venham a 
ser cumpridas.  

- 
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Entidade 
Parecer (aspetos mais relevantes para 

a AA) 
Comentários da equipa AA Comentário COMRSIN 

• Considera relevante que no âmbito 
do FCD “Governança” haja critérios 
para avaliação da capacidade do 
PNGCIRR de perspetivar a evolução 
futura na área da gestão e 
armazenamento de CI e RR e criar 
as condições para essa evolução 
seja tomada em conta nos 
programas seguintes. 

• O RA no âmbito das suas 
recomendações considera 
este cometário. 

- 

• Propõe a inclusão do Plano 
Nacional da Água no quadro de 
referência estratégico. 

• Concorda-se com o 
proposto pelo que este 
aspeto é tido em 
consideração no Relatório 
Ambiental. 

- 

• Considera que face ao 
enquadramento legislativo dos RR 
seria relevante incluir uma 
referência ao ‘Plano Nacional de 
Gestão de Resíduos 2014-2020’ 

• Concorda-se com o 
proposto pelo que este 
aspeto é tido em 
consideração no Relatório 
Ambiental. 

- 

ARS Algarve 

• Concorda com o alcance da 
informação incluída no relatório de 
FCD, com as questões estratégicas 
estabelecidas no relatório, bem 
como com os objetivos e 
indicadores dos FCD. 

- - 

ARS LVT 

• Considera que no quadro de 
governança se deva introduzir uma 
coluna relacionada com o 
transporte, por este se encontrar 
excluído da definição de recolha de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 
156/2013. 

• Concorda-se com o 
proposto pelo que este 
aspeto é tido em 
consideração no Relatório 
Ambiental. 

- 

• Considera que o critério 
‘contaminação radiológica do 
trabalhador exposto’ do FCD 
‘proteção da saúde humana’ é 
mais correto escrever ‘exposição e 
contaminação radiológica do 
trabalhador.’  

• Concorda-se com a 
recomendação tendo a 
mesmo sido considerada 
no presente Relatório 
Ambiental. 

- 

CCDR Alentejo 

• Considera que o PNGCIRR é omisso 
em relação ao tratamento dos 
resíduos NORM, e que esta lacuna 
poderá levar a que haja RR não 
identificados e a trabalhadores 
expostos a radiações sem 
quaisquer medidas de segurança. 
Assim refere que o PNGCIRR deve 
ser melhorado, esclarecendo como 
se pretende efetuar o despiste e 
como os resíduos devem ser 
classificados (perigosos/não 
perigosos). 

• O PNGCIRR tem como 
meta no seu período de 
vigência estabelecer os 
procedimentos para a 
gestão dos resíduos 
NORM.  

• A avaliação ambiental 
propõe uma 
recomendação para que os 
resíduos resultantes dos RR 
após liberação sejam 
classificados pelo produtor 
de acordo com a Lista 
Europeia de Resíduos. 

- 

• Considera que o PNGCIRR deveria 
indicar quais os locais em que 
deveria ser obrigatória a 
monitorização dos parâmetros 
radiológicos das descargas 
controladas que são descarregadas 
nas redes de saneamento pública 
dos ou definir parâmetros para tal. 

• A avaliação ambiental 
apresenta uma 
recomendação nesse 
sentido. 

- 
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Entidade 
Parecer (aspetos mais relevantes para 

a AA) 
Comentários da equipa AA Comentário COMRSIN 

CCDR Alentejo 

• Considera que uma vez que um 
dos princípios do programa é a 
transparência e nunca correndo o 
risco de divulgar dados 
confidenciais, o PNGCIRR deveria 
ter um capítulo com dados das 
monitorizações já efetuadas 
(efluentes líquidos, valores de 
exposição de trabalhadores, 
emissões dos resíduos radioativos, 
etc). 

- 

• A COMRSIN está a implementar 
uma plataforma informática onde 
os produtores possam até 31/01/ 
de cada ano reportar os resíduos 
descarregados no ano anterior. Irá 
demorar algum tempo até que os 
produtores comecem a cumprir 
este requisito com regularidade e 
haja uma cobertura nacional tão 
completa quanto possível. 

• Considera que o diagnóstico e a 
avaliação do programa deverão 
fazer referência aos resíduos de 
doentes com tratamentos de 
radioterapia em regime de 
ambulatório. 

• Esta questão é abordada 
transversalmente no 
relatório ambiental. 

- 

CCDR Algarve 

• Considera que o Relatório de FCD 
contém a informação necessária 
constituindo como tal, numa 
perspetiva de desenvolvimento 
sustentável, um instrumento de 
apoio ao nível estratégico de 
decisão. 

• Considera corretos os FCD 
propostos e os indicadores 
associados a cada fator. 

- - 

CCDR Norte 

• Considera que seria importante 
apresentar na caracterização do 
“objeto de avaliação” dados mais 
concretos sobre a tipologia e 
quantitativos de resíduos 
radioativos recolhidos até à data. 

• Para não haver repetição 
de informação, os dados 
concretos dos resíduos 
radioativos são 
apresentados e analisados 
no critério produção de RR 
do FCD ‘Proteção 
ambiental e saúde 
humana’.  

- 

• Considera que a deposição dos RR 
do tipo VLLW (atividade muita 
baixa) após atingirem os níveis e 
liberação não devem ser colocados 
em aterro de resíduos não 
perigosos tendo em conta que os 
quantitativos não são significativos 
e os problemas de controlo e 
gestão que podem advir. 

• Neste âmbito é proposta 
uma recomendação 
quanto fase seguinte de 
gestão dos resíduos 
resultantes da aplicação 
dos níveis de liberação aos 
RR VLLW. 

- 

• Considera que o FCD ‘Proteção da 
Saúde humana’ deveria abranger 
de modo explícito a proteção dos 
sistemas ecológicos, ao nível dos 
critérios de avaliação e 
indicadores, bem como na análise 
e seguimento do programa. 

• O referido FCD foi alterado 
para ‘Proteção ambiental e 
saúde humana’. 

- 

CCDR LVT 

• Considera que deve ser avaliada a 
inclusão do PDM de Loures no 
quadro de referência estratégico, 
com o intuito de avaliar a 
capacidade das atuais instalações 
do IST na Bobadela do ponto de 
vista do ordenamento do 
território. 

• Concorda-se com o 
proposto pelo que este 
aspeto é tido em 
consideração no Relatório 
Ambiental. 

- 
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Entidade 
Parecer (aspetos mais relevantes para 

a AA) 
Comentários da equipa AA Comentário COMRSIN 

CCDR LVT 

• Considera que face à localização 
do Reator Português de 
Investigação se deve integrar a 
Câmara Municipal de Loures nos 
próximos processos de consulta. 

• Concorda-se com o 
proposto pelo que na fase 
de Relatório Ambiental 
Preliminar esta entidade 
será consultada. 

- 

• Considera que dada a abrangência 
territorial da avaliação seria 
conveniente uma visão integrada e 
aglutinadora e previsivelmente a 
ponderação de várias 
alternativas/cenários. 

• O período de vigência do 
PNGCIRR é de 2015 a 2019, 
estando já em 
implementação pelo que a 
avaliação de cenários não é 
possível nesta avaliação. 

• Todavia, sugere-se como 
recomendação da presente 
AA que no âmbito da 
revisão do PNGCIRR tal seja 
tido em consideração. 

- 

• Considera que no contexto 
territorial do reator português de 
investigação e do pavilhão de 
resíduos radioativos, a 
determinação do nível do risco de 
segurança pode reforçar a 
consideração de alternativas e de 
medidas preventivas especiais. 

- 

• Considera que deveria associar-se 
ao FCD da ‘segurança’ e ao FCD da 
‘proteção da saúde humana’, um 
critério que especifique o fator 
critico no que respeita à fase de 
transporte do CI e RR, da produção 
à eliminação e eventual geração de 
novos riscos (riscos de transporte). 

• O transporte de RR 
encontra-se 
regulamentado de acordo 
com a legislação de 
transporte de mercadorias 
de perigosas, sendo 
executado por um número 
reduzido de 
transportadores. Pelo que 
não se considerou como 
uma questão estratégica. 

- 

• Considera ser uma mais-valia no 
âmbito do FCD governança, 
integrar um critério de 
comunicação entre as entidades 
envolvidas, mobilizando os vários 
atores com diferentes 
competências nos processos de 
decisão e articulação de ações, por 
forma a gerar dinâmicas e práticas 
convergentes. 

• O programa define um 
quadro de 
responsabilidades sendo 
precisa a comunicação 
entre as entidades.  

• No âmbito da avaliação do 
critério ‘fortalecimento de 
capacidades e coordenação 
institucional’ está implícita 
a comunicação entre as 
entidades envolvidas.  

 

DROTA 

• Considera que a proposta do 
Programa se cinge à realidade do 
continente, não havendo 
quaisquer referências às 
especificidades das regiões 
insulares, quer ao nível entidades 
regionais com competências 
próprias, quer ao nível da 
dependência dos transportes 
marítimos e aéreos. 

- 

• Este assunto tem de ser visto caso 
a caso em função do tipo de 
resíduos produzidos nas Ilhas. O 
ideal é ter práticas de 
armazenamento local até à 
liberação ou descarga autorizada. 
Nos outros casos como detetores 
de fumo, para raios e fontes 
seladas talvez se pudesse pensar 
num operador local licenciado 
para armazenar temporariamente 
até serem transferidos para o PRR: 
No entanto haveria que fazer um 
levantamento das necessidades. 

• Refere que a DROTA não está 
dotada de meios técnicos e 
humanos para corresponder às 
funções de um Gabinete de 
Emergências e Riscos Ambientais, 
pelo que considera que o 

- 

• A parte relativa à base de dados 
não precisa de ser implementada 
localmente na medida em que a 
plataforma da COMRSIN para o 
efeito pode cobrir esse registo 
para todo o território nacional. 
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Parecer (aspetos mais relevantes para 

a AA) 
Comentários da equipa AA Comentário COMRSIN 

Programa deveria contemplar 
mecanismos de interligação entre 
a administração nacional e 
regional, bem como a 
implementação de uma base de 
dados sobre o tipo e volume de RR, 
produzidos na região e respetivos 
produtores.  

Relativamente à emergência elas 
estão a cargo da APA, DGS e IST e 
não fazem parte do PNGCIRR 

DROTA 

• Considera que face às 
competências do Serviço regional 
de Proteção Civil, esta entidade 
deveria integrar o grupo das 
entidades com responsabilidades 
na matéria e portanto ser uma 
ERAE a ser consultada. 

• Concorda-se com o 
proposto, pelo que na fase 
de Relatório Ambiental 
Preliminar esta entidade 
será consultada. 

- 

DGS 

• Considera que a referência a 
“resíduos urbanos” representa 
uma especificidade a evitar 

• Concorda-se com a 
sugestão, pelo que este 
aspeto foi revisto no 
presente relatório 
ambiental. 

- 

• Recomenda o ajustamento do 
título “… liberação ou nível de 
liberação?” apenas para “nível de 
liberação.” 

• Concorda-se com o 
proposto pelo que este 
aspeto foi revisto no 
presente relatório 
ambiental. 

- 

• Recomenda a trocar a ordem pela 
qual são enunciados os conceitos 
“reciclagem” e “reutilização” nos 
objetivos do Programa, dado que 
considerar que a reutilização surge 
antes da reciclagem 

• Concorda-se com a 
consideração. Contudo, a 
ordem dos conceitos é a 
mesma que se encontra 
patente no Programa e no 
Art.º 4.º(1)(a) do Decreto-
Lei n.º 156/2013 e Art.º 
4.º(3)(a) da Diretiva 
2011/70/Euratom. 

• Considera-se que a troca 
de ordem não altera o 
objetivo da Avaliação 
Ambiental. Apesar disso no 
Quadro 3.2 do presente 
relatório e nos critérios 
hierárquicos de gestão de 
resíduos do programa a 
reutilização surge antes da 
reciclagem. 

- 

• Considera que não é claro na 
redação utilizada no Quadro 3.1 
para a gestão dos RR de atividade 
muito baixa com semividas curtas 
ou longas, se as opções 
preconizadas de “liberados após 
decaimento ou depositados em 
aterros de resíduos” se aplicam 
ambas aos RR ou se a deposição 
em aterro só poderá ocorrer após 
liberação. 

• No caso de alguns RR não liberados 
poderem ser encaminhados para 
aterro, é importante salvaguardar 
se esta disposição é permitida no 

• Neste âmbito a AA propõe 
uma recomendação 
relativa à gestão dos 
resíduos resultantes dos RR 
após liberação. 

• A deposição em aterro pode 
ocorrer antes da liberação desde 
que sejam verificadas taxas de 
dose e concentrações de atividade 
que se considerem 
suficientemente baixa de tal 
forma que daí não advenha perigo 
para a saúde dos trabalhadores ou 
do ambiente. Se for depois de 
liberação então poderia ir para um 
aterro de resíduos comuns, a 
menos que tivesse outras 
condicionantes de natureza 
química ou biológica. 
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âmbito do enquadramento legal 
atribuídos pelos Decreto-lei n.º 
73/2011, de 17 de junho, Decreto-
lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, 
Decreto-lei n.º3/2004, de 3 de 
janeiro. Deverá ainda ser 
assegurado que as condições de 
licenciamento dos aterros 
permitem a recessão dos RR não 
liberados. 

DGS 

• Recomenda a harmonização do 
termo “resíduos comuns” com 
outros termos utilizados (ex. 
“resíduos convencionais”) para 
designar resíduos não radioativos. 

• Este recomendação foi tida 
em consideração na 
presente avaliação. 

- 

• Nos critérios de gestão (Quadro 
3.2), considera ser mais adequado 
utilizar o termo “eliminação” ao 
invés de “armazenagem”. 

• Considera ainda que devam ser 
referidos quais os resíduos que 
podem ser alvo de tratamento 
térmico ou por incineração ou 
pirólise. 

- 

• Armazenagem e Eliminação são 
coisas distintas no conceito do DL 
156/2012. Armazenagem é 
guardar para eventual utilização 
futura. Eliminação é definitivo. 
Quanto muito pode-se colocar 
Armazenagem e Eliminação. 

• Há vários factores que influenciam 
a decisão. Isto não é um manual 
técnico. 

• Recomenda que se clarifique se a 
“segurança efetiva dos materiais” 
se refere à sua segurança física 
(security) ou à segurança da sua 
utilização (safety). 

- • É em termos de security 

• Considera que o quadro de 
problemas deverá ser objeto de 
reflexão devido a imprecisões e 
que a sua redação deve ser 
ajustada face às considerações 
efetuadas. 

• Concorda-se com o 
sugerido, pelo que este 
aspeto é tido em 
consideração no presente 
RA.  

- 

• Recomenda que sejam clarificadas 
as responsabilidades dos vários 
intervenientes no âmbito do 
PNGCIRR descritas no quadro de 
governança, nomeadamente:  

• Responsabilidade sobre o 
transporte de RR 

• Responsabilidade e 
formação/informação 

• Responsabilidade sobre o 
licenciamento/autorização 

• Concorda-se com a 
recomendação a qual foi 
tida em consideração no 
presente RA. 

- 

• Recomenda que no quadro de 
referência estratégico seja retirado 
o Plano Nacional de Ação 
Ambiente e Saúde por não se 
encontrar em vigor. 

• Concorda-se com a 
recomendação tendo o 
mesmo sido retirado no 
âmbito do presente RA. 

- 

• Recomenda a substituição do 
critério “contaminação radiológica 
do trabalhador exposto” do FCD: 
Proteção e Saúde Humana, por 
“avaliação da exposição 
radiológica dos trabalhadores” 
uma vez que só se pretende avaliar 
a exposição por contaminação. 

• Concorda-se com a 
recomendação tendo a 
mesmo sido considerada 
no presente RA. 

- 
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DGS 

• Considera que o indicador “volume 
de efluente gerido por decaimento 
radioativo no local de produção” 
apesar de útil para uma 
caracterização radiológica 
ambiental, deve ser retirado uma 
vez que os referidos efluentes 
estão abrangidos pelas descargas 
autorizadas pelo que estão 
excluídas do PNGCIRR.  

• Concorda-se com o 
proposto tendo o mesmo 
sido retirado da avaliação 
realizada. 

- 

• Considera no âmbito do indicador 
“monitorização das redes de 
saneamento públicas” que deve 
ser clarificado em que contexto se 
avalia a monitorização se na 
fiscalização das instalações 
radiológicas se no contexto da 
monitorização do grau de 
radioatividade. 

• Considera que na generalidade 
deve ser clarificado que 
informação se pretende avaliar 
com os indicadores. 

• Concorda-se com o 
proposto. A clarificação 
dos indicadores é realizada 
com a análise tendencial. 

- 

• Recomenda a alteração da 
designação do FCD “segurança” 
para segurança física  

• Relativamente à descrição do FCD 
segurança, recomenda algumas 
alterações na descrição. 

• Concorda-se com as 
alterações proposta tendo 
as mesmo sido refletidas e 
alteradas da presente 
avaliação para ‘segurança 
pública’.  

- 

IST 

• Considera que no âmbito do plano 
de seguimento da avaliação 
ambiental a COMRSIN deveria 
também promover a divulgação da 
avaliação dos indicadores de 
seguimento. 

• Concorda-se com o 
proposto pelo que este 
aspeto foi corrigido no 
relatório ambiental 

- 

• Sugere que seja retirada a palavra 
‘contaminados’ da frase ‘(…) 
instalações e equipamento 
contaminados’ por ser redundante. 

• Concorda-se com o 
proposto pelo que este 
aspeto é tido em 
consideração na análise 
realizada 

- 

• Considera que a referência à Lei 
n.º 11/87, de 7 de abril deve ser 
substituída pela Lei n.º 19/2014, 
de 14 de abril, que revogou a 
anterior. 

• Concorda-se com o 
proposto pelo que este 
aspeto é tido em 
consideração na análise 
realizada 

- 

• Considera que algumas questões 
identificadas no quadro de 
problemas não estão devidamente 
corretas ou existem imprecisões, 
pelo que sugere que sejam 
reescritas face às suas sugestões. 

• Concorda-se com o 
proposto pelo que este 
aspeto é tido em 
consideração na análise 
realizada 

- 

• Sugere que sejam retiradas as 
responsabilidades de recolha e 
emergência radiológicas da 
COMRSIN face ao disposto no 
Decreto-Lei n.º 156/2013, de 5 de 
novembro 

• Na presente avaliação 
optou-se por manter as 
atribuições de recolha e 
emergência radiológica, 
que apesar de não serem 
executadas pela COMRSIN, 
o Decreto-Lei n.º 156/2013 

- 
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e o PNGCIRR referem que 
deve colaborar no 
desenvolvimento dos 
planos de emergência e 
solicitar a recolha dos RR à 
entidade responsável pela 
instalação de eliminação 
dos RR. 

IST 

• Considera que a deva ser retirada 
do âmbito das responsabilidades 
do IST o 
‘licenciamento/autorização’ e 
‘fiscalização’ por serem 
competências da COMRSIN e deve 
ser acrescentado ao IST a 
competência de 
‘formação/informação’. 

• Concorda-se com o 
proposto pelo que este 
aspeto é tido em 
consideração na presente 
no RA 

- 

• Sugere que seja retirada a frase ‘O 
IST para além da função de apoio é 
a entidade responsável por 
qualquer atividade ou instalação 
ligada à gestão do CI ou dos RR, 
por mais de 30 dias’ uma vez que o 
IST é apenas responsável pelos RR 
recolhidos por ele e estejam no 
pavilhão de resíduos radioativos. 

• De acordo com o programa 
a atividade ou instalação 
ligada à gestão do CI ou RR, 
por mais de 30 dias 
encontra-se no campus 
tecnológico e nuclear do 
IST. Assim a frase é 
atualizada na presente 
avaliação. 

- 

• Considera que se deve fazer a 
ressalva que a diretiva 
2013//59/EURATOM apenas 
entrará em vigor em 2018, para 
não criar dúvidas de qual das 
diretivas se encontra em vigor.  

• Concorda-se com o 
proposto pelo que este 
aspeto é tido em 
consideração no novo 
quadro de referência 
estratégico presente no 
RA. 

- 

• Considera que o critério 
‘contaminação radiológica 
ambiental’ em termos técnicos não 
é o mais correto, sendo 
habitualmente usada a expressão 
‘exposição radiológica ambiental’. 

• Embora se concorde com a 
observação efetuada, no 
âmbito do RA mantem-se 
contaminação radiológica 
ambiental na medida em 
que avaliação é mais 
abrangente abordando 
para além da saúde 
humana a qualidade 
ambiental. 

- 

• Sugere que no critério 
‘Fortalecimento de capacidades e 
coordenação institucional’ seja 
retirada a expressão “que opera a 
gestão de RR” devendo o critério 
ter a seguinte redação: “Avaliação 
da gestão de RR e da estrutura 
organizativa, responsabilidades, 
financiamento para a 
concretização das políticas e do 
programa” 

• Concorda-se com o 
proposto pelo que este 
aspeto é tido em 
consideração no RA 

- 

Instituto de 
Administração 

da Saúde e 
Assuntos 

Sociais, IP-
RAM 

• Concorda com o teor dos 
documentos apresentados. 

• Considera, no entanto, pertinente 
alertar para a avaliar a necessidade 
da criação de instalações de 
armazenamento temporário, assim 
como a garantia de transporte 

- 

• Este assunto tem de ser visto caso 
a caso em função do tipo de 
resíduos produzidos nas Ilhas. O 
ideal é ter práticas de 
armazenamento local até à 
liberação ou descarga autorizada. 
Nos outros casos como detetores 
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seguro e adequado, terrestre e 
marítimo, inter-ilhas e para as 
instalações existentes no 
continente. 

de fumo, para raios e fontes 
seladas talvez se pudesse pensar 
num operador local licenciado 
para armazenar temporariamente 
até serem transferidos para o PRR: 
No entanto haveria que fazer um 
levantamento das necessidades. 

 


