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1. Introdução  

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) 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. 

A Avaliação Ambiental dos efeitos de determinados 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 das Diretivas n.º 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
junho relativa à avaliação dos efeitos no ambiente de determinados planos e programas, e 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. 

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 presente AA, através da participação do público e de entidades com responsabilidades 
ambientais específicas (ERAE), tem como propósito assegurar que as consequências ambientais 
do PNGCIRR são previamente identificadas e avaliadas antes da sua aprovação, ao mesmo tempo 
que assegura a aplicação da Convenção de Aahrus que estabelece a participação do público na 
elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente. 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 Resumo Não Técnico acompanha o relatório ambiental (RA) referente à avaliação do PNGCIRR. 

O RNT tem como objetivo facilitar a divulgação pública da AAE durante o período de consulta 
pública, apresentando, em linguagem simples e resumida, o conteúdo da avaliação realizada de 
forma a permitir que o público em geral se familiarize com as principais oportunidades e riscos 
relacionados com a implementação do Programa. Para informação mais detalhada e técnica sobre 
a Avaliação Ambiental deverá ser consultado o Relatório Ambiental Preliminar. 
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2. Objeto de Avaliação: o que se avaliou? 

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 que é o 
Combustível 
irradiado? 

 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 radioativo

1
. 

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

 

O que é um 
Resíduo 
Radioativo?  

 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. São exemplo de RR, fontes seladas

2
, sementes de braquiterapia

3
, 

detetores de fumo, Para-raios, etc 

 

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). Esta Diretiva 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. 

Este Programa 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 de 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. 

                                                 
1 Conforme Artigo 3 (d) do Decreto-Lei n.º 156/2013. 
2 Uma fonte selada é um material radioativo contido dentro de uma embalagem (encapsulamento) feita de material não radioativo. 
3 É uma técnica cirúrgica não invasiva utilizada para o tratamento do cancro da próstata 

https://dre.tretas.org/dre/35039/
http://www.cetruc.pt/LinkClick.aspx?link=65&tabid=58
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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 as seguintes categorias de resíduos radioativos: 

i) Resíduos de semi-vida4 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 materiais usados 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 autorizadas5; 

ii) Resíduos radioativos de muito baixa atividade (VLLW) - Resíduos que constituem um 
risco radiológico muito limitado não necessitando 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; 

iii) Resíduos radioativos de baixa atividade (LLW)- Estes resíduos necessitam de 
isolamento e contenção por períodos até algumas centenas de anos (indicativamente 
menos de 300 anos). 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 inserirão nesta tipologia; 

iv) Resíduos radioativos de atividade intermédia (ILW) - Resíduos cujo conteúdo necessita 
de um grau elevado de contenção e isolamento, mas não são necessárias medidas de 
dissipação de calor durante a sua armazenagem e eliminação. A sua 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 seladas recolhidas como RR. 

Os resíduos radioativos das categorias VLLW, LLW e ILW são eliminados de forma segura no 
Pavilhão de Resíduos Radioativos (PRR) do Instituto Superior Técnico, sito na Bobadela, concelho 
de Loures - única instalação existente no país há mais de cinquenta anos, que desde sempre foi 
considerada como uma solução temporária e que à data não se encontra licenciada. 

A inexistência em território nacional de resíduos provenientes da produção de energia elétrica 
por via nuclear reduz em muito a necessidade de infraestruturas específicas para a eliminação 
quer do combustível irradiado quer dos resíduos radioativos. 

O CI é considerado um RR de alta atividade (HLW). Especiais cuidados devem ser tidos na 
conceção da instalação de eliminação deste tipo de RR, nomeadamente através da deposição a 
grandes profundidades em zonas geologicamente estáveis, devendo assim ser isolados do 
contacto com a biosfera durante milhares de anos. No entanto, atendendo ao contexto nacional 
não se espera que venham a ser geridos RR HLW, na medida em que, para a gestão do CI existe 
um contrato com o Departamento de Energia dos EUA, o qual permite a devolução do 
combustível aos EUA até maio de 2019. No caso do CI não ser enviado para os EUA, por decisão 
do Governo Português ou por incapacidade de receção nos EUA, o CI será exportado para França 
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. 
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. 

                                                 
4 Semi-vida é o intervalo de tempo em que a atividade de um elemento radioativo decai para metade. 
5 Descargas que cumprem os limites definidos em legislação específica ou que são previamente autorizadas e fixados na licença emitida pela 
entidade licenciadora. 
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No Quadro 2.1 apresenta-se a estratégia que o Programa Nacional adota para gestão do RR em 
Portugal. 

Quadro 2.1- 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 

A estratégia de atuação na gestão de resíduos de ‘atividade muito baixa’ e de ‘atividade baixa’ 
assenta no princípio hierárquico de gestão de RR (Quadro 2.2) 

Quadro 2.2- 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. 
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No caso dos Resíduos de ‘Atividade Intermédia’ (ILW) os resíduos 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 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. 

Todos os materiais radioativos sem utilização posterior prevista têm vindo a ser considerados 
automaticamente RR. Dada a inexistência, até 2015, de níveis de exclusão ou liberação, desde a 
década de 1960 que esses resíduos têm vindo a ser armazenados no PRR alcançando atualmente 
um volume total de 250 m3 de RR. 

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

O que se 
entende por 
níveis de 
liberação? 

 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 não podem ser 
excedidos para que sejam 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. 

O Programa apresenta como metas: 

 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. Foi estipulada uma 
meta intermédia de 50% dos contentores confirmados até ao final de 2018 e a totalidade 
até 2020; 

 A 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, até final de 2015; 

 O 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; 
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Resumidamente os Princípios de Gestão do PNGCIRR são os seguintes: 

 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. Caso o produtor não disponha de condições adequadas ao 
armazenamento para decaimento, estes resíduos serão armazenados para decaimento no PRR 
e posteriormente liberados; 

 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 
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; 

 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; 

 Promoção da política de transparência 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. 
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3. Quais os Objetivos e Metodologia da Avaliação Ambiental? 

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 abordagem adotada para a presente AA suporta-se nas recomendações da Diretiva nº 
2001/42/CE, de 27 de junho, nas disposições do Decreto Legislativo Regional n.º30/2010/A, de 15 
de novembro e nas orientações metodológicas da Agência Portuguesa do Ambiente constantes do 
“Guia de melhores práticas para Avaliação Ambiental Estratégica”6. 

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 tal como é suposto de acordo com os princípios de boa prática da AA. 
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. 

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

A AA permite assegurar: 

 A preparação do Relatório Ambiental (RA) focalizado nos Fatores Críticos para a Decisão, que 
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 conta antes da aprovação do Programa; 

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

 A monitorização dos efeitos ambientais resultantes da aplicação do PNGCIRR. 

A presente AA focalizou-se nos aspetos considerados relevantes evitando descrições demasiado 
detalhadas tendo em conta a escala de elaboração do Programa. 

Pretendeu-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 gestão deste tipo de resíduos, contribuindo em 
simultâneo para o cumprimento dos objetivos de metas de macropolítica europeia, 
nomeadamente no âmbito das estratégias de gestão de resíduos radioativos. 

Neste sentido, a abordagem metodológica assentou no desenvolvimento de atividades alocadas a 
3 componentes fundamentais do processo de AA: 

                                                 
6
 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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 Contexto para AA e Fatores Críticos de Decisão - estabeleceu o contexto da avaliação, 
assegurando a focalização da avaliação apenas no que é realmente importante. Este exercício 
materializou-se no Relatório de Fatores Críticos para a Decisão, o qual, em março de 2016, foi 
submetido à consulta das Entidades com Responsabilidades Ambientais Especificas; 

 Análise e Avaliação Estratégica - centrou-se na avaliação das oportunidades e riscos associados 
aos objetivos preconizados pelo PNGCIRR. Esta análise foi focada nos FCD. Para cada um dos 
FCD foi realizado um diagnóstico estratégico baseado em critérios específicos, a partir do qual, 
com base nas questões relevantes refletidas pelos FCD e pelo Quadro de Referência 
Estratégico7, se avaliaram as oportunidades e os riscos decorrentes do Programa. Toda esta 
informação foi coligida no Relatório Ambiental. 

 Consulta às ERAE e Consulta Pública - Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 
15 de junho, o processo de AA é submetido a consulta, quer das entidades que tendo 
responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos ambientais resultantes 
da aplicação do Programa, quer do público em geral. O processo de consulta decorre em dois 
momentos: em sede de relatório de FCD e em sede de RA preliminar. Neste sentido, o relatório 
de FCD já foi sujeito a consulta das ERAE tendo os contributos recebidos sido incluídos no 
Relatório Ambiental Preliminar, que será agora sujeito a consulta das ERAE e do público em 
geral. 

 

 

  

                                                 
7
 O Quadro de Referência Estratégico (QRE) estabelece as macro orientações de política nacional e internacional, objetivos e metas de longo 

prazo estabelecidos em material de ambiente e sustentabilidade, que estrategicamente deverão enquadrar o Programa. 
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4. Fatores Críticos para a Decisão e critérios de avaliação: Como se avaliou? 

Os Fatores Críticos para a Decisão (FCD) constituem os temas estruturantes da avaliação 
ambiental. A sua identificação resultou da análise integrada dos elementos considerados 
estratégicos, nomeadamente: as Questões Estratégicas do PNGCIRR, as Questões Ambientais e de 
Sustentabilidade relevantes que refletem os problemas críticos do setor e o denominado Quadro 
de Referência Estratégico que integra os documentos e orientações mais significativos de política 
ambiental, de âmbito nacional e europeu. 

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 de riscos. 

No Quadro 4.1 apresentam-se os FCD identificados para a presente avaliação, bem como os 
critérios que suportam a avaliação 

 

Quadro 4.1 - Fatores Críticos para a Decisão, descrição e critérios de Avaliação. 

FCD Descrição Critérios 

Proteção 

ambiental e 

saúde humana  

Avaliar o contributo do 
Programa para evitar a 
ocorrência de efeitos 
negativos sobre o ambiente 
e consequentemente sobre 
a saúde humana 
decorrentes das operações 
de gestão do CI e dos RR. 

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 

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

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. 

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

Segurança 

pública 

Avaliar o contributo do 
Programa para evitar o 
desvio de RR do circuito 
normal de gestão com o 
intuito de sabotagem’ 

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

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

Governança 

Avaliar o nível de 
capacitação das entidades 
que intervêm na gestão do 
CI e dos RR 

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 

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

De seguida procede-se à análise e avaliação estratégica tendo por base cada um dos FCD e 
respetivos critérios de avaliação. 

5.1 Proteção ambiental e da saúde humana 

No nosso planeta, desde sempre os seres vivos (incluindo o ser humano), se encontram expostos 
a elementos radioativos de origem natural. No entanto, o desenvolvimento pelo homem de várias 
atividades veio introduzir no ambiente quantidades importantes de materiais radioativos de 
origem artificial, afetando os ecossistemas e assim todos os seres vivos que neles habitam. 

A exposição do homem a este tipo de materiais pode afetar a sua saúde nomeadamente através 
de alterações genéticas e aparecimento de diversos tipos de neoplasias (leucemia, cancros do 
pulmão, pele, estômago, cólon, bexiga, mama e ovário, etc.). 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 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.  

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. 

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

De acordo com o registo da Direção Geral de Saúde 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. 

Contudo, 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 gestão dos RR é realizada em função das suas características sendo eliminados de forma 
distinta. No caso dos VSLW esses podem ser armazenados no produtor até decaírem e serem 
classificados como resíduos excluídos do controlo regulador. De seguida podem, por exemplo, ser 
descarregados como efluente líquido no sistema de saneamento público. É o que se passa por 
exemplo com alguns dos resíduos hospitalares, não existindo no entanto uma contabilização dos 
volumes em causa. 

Em relação aqueles que são recolhidos, ou seja, os de VLLW, LLW e ILW, os dados constantes do 
PNGCIRR desde 2001, apontam para um acréscimo anual de cerca de 8 m3, após 
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acondicionamento. 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 como RR. Esses resíduos são 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 em que 234 m3 são de RR classificáveis como VLLW 
e LLW e 16 m3 são de RR classificáveis como ILW. 

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.  

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 
radiológica dos trabalhadores, facilitando inclusivamente a gestão do PRR. 

No que respeita à contaminação radiológica ambiental, 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 são muito baixas e, situam-se frequentemente, abaixo dos valores da atividade mínima 
detetável. 

Quanto à exposição radiológica do trabalhador, tendo por base a legislação em vigor (Decreto-Lei 
n.º 222/2008 de 17 de novembro) verificou-se que em 2008, 0,1% dos trabalhadores 
monitorizados (3 trabalhadores) excederam o limite de dose efetiva legislada (2 do setor 
industrial e um do setor da medicina). No entanto, os dados disponíveis não permitem concluir 
acerca da exposição dos trabalhadores que estão associados à gestão dos resíduos radioativos, 
nomeadamente à gestão no local de produção e operação de transporte. 

Em particular no que respeita aos trabalhadores afetos ao Pavilhão de Resíduos Radioativos 
verifica-se que em média o intervalo de doses efetivas anuais é muito baixo existindo medidas de 
proteção adequadas. 

No global, os princípios de gestão propostos pelo PNGCIRR contribuem para reduzir a quantidade 
e a 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). A posterior eliminação desses resíduos por via dos canais 
dedicados aos resíduos convencionais, nomeadamente através dos sistemas de saneamento, 
poderá vir a traduzir-se na contaminação radiológica dos meios recetores, nomeadamente do 
meio aquático. 

Neste contexto é de referir que segundo um estudo realizado em 2002 pelo Instituto Tecnológico 
e Nuclear e pela Câmara Municipal de Lisboa que teve por objetivo caracterizar e avaliar a 
eventual contaminação do estuário do Tejo na área ribeirinha do Município de Lisboa, tentando 
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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.» 

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 simultaneamente 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. Há que referir 
ainda que o PRR se localiza numa área de riscos sísmicos muitos elevados, 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 entanto, até ao momento e segundo os resultados obtidos entre 2011 e 2013, pelo Programa 
de Monitorização específico para o CTN no qual se localiza o Reator de Investigação Nuclear e o 
Pavilhão de Resíduos Radioativos mostram que os níveis de radioatividade de origem artificial no 
ambiente exterior do CTN são baixos, com concentrações, na maior parte dos casos, abaixo da 
atividade mínima detetável ou em níveis sem significado do ponto de vista da proteção 
radiológica. 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, pelo que os dados do programa de vigilância nacional disponíveis 
até à data não indiciam a ocorrência de qualquer anomalia ou emissão acidental. 

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. Contudo, a 
legislação nacional no que respeita à gestão dos aterros não abrange a tipologia de resíduos 
radioativos. 

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, nomeadamente através de uma revisão legislativa. 

A gestão do CI que vier a ser produzido no período de vigência do programa depende da decisão a 
ser tomada pelo Governo Português sobre a desativação ou não do RPI. No entanto, mesmo que 
se proceda à desativação imediata do RPI, o CI produzido não será tratado em Portugal sendo 
devolvido aos EUA no âmbito do protocolo existente o que consiste numa oportunidade na ótica 
da gestão deste resíduo conducente a minimizar riscos associados ao seu tratamento e eliminação 
em Portugal. Neste contexto entre o momento da desativação e do envio, o CI ficará em 
arrefecimento na piscina do reator. 

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 
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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. 

Globalmente, e 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 do 
ambiente e da saúde humana’ sendo de destacar o facto de o Programa prever: 

 Gestão hierarquizada de resíduos; 

 Princípio da transparência na gestão dos RR; 

 O desenvolvimento e implementação de uma base de dados contendo informação sobre o tipo 
de volume de resíduos produzidos (até final de 2015); 

 Estabelecimento de procedimentos para a gestão de materiais NORM; 

 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). 

A definição de metas em algumas das medidas, além de facilitar toda a cadeia de gestão dos RR 
permitirá liberar muitos materiais que não constituem qualquer perigo, contribuindo para 
melhorar as condições de operabilidade do PRR. 

Contudo, com o objetivo de diminuir/evitar riscos sobre a ‘proteção do ambiente e saúde 
humana’ deve promover-se:  

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

 Que 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; 

 Garantir condições e medidas de proteção adequadas ao armazenamento dos RR enquanto o 
decaimento decorre, evitando a exposição radiológica dos trabalhadores nesse período; 

 O licenciamento do PRR garantindo que 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. 

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 ou um Dispositivo de Exposição 
Radiológica – 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. 

Desta forma, para garantir as questões de segurança, é fundamental que existam mecanismos que 
permitam controlar e proceder à rastreabilidade dos volumes de resíduos produzidos em qualquer 
momento e do seu destino e que os locais de armazenamento de RR tenham condições de segurança 
adequadas. 
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O controlo de RR produzidos 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. 

Quanto à armazenagem de RR não sujeitos às descargas autorizadas esses são recolhidos e 
armazenados na única instalação e eliminação existente a nível nacional - o PRR, o qual desde 
sempre tem sido assumido como uma instalação provisória e ainda não se encontra licenciado. 

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 ‘Segurança’. Paralelamente, a COMRSIN 
encontra-se a proceder à avaliação do PRR nas vertentes ‘proteção’ e ‘segurança’ de forma a 
licenciar a instalação pelo período d e5 anos conforme exigido pelo Decreto-Lei n.º 156/2013, de 
2 de novembro. 

Da análise realizada verifica-se que de uma forma global a articulação entre o programa e a 
‘garantia de um elevado nível de segurança pública’ é fraca, na medida em que os princípios de 
gestão propostos não se articulam com essa questão estratégica. Verifica-se assim que, embora o 
tema da ‘Segurança’ seja considerado pela avaliação ambiental como um Fator Crítico, os 
princípios de gestão do programa não abordam diretamente esta temática. 

De destacar a existência de 3 princípios de atuação que constituem oportunidades a este nível: 

 O conhecimento sobre as características e volumes armazenados no PRR permitirá gerir 
melhor os quantitativos e detetar eventuais desvios; 

 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. 

É assim recomendável que o Programa venha a incorporar uma medida que promova uma 
auditoria às condições de segurança do PRR e das restantes instalações de armazenagem 
temporária de resíduos antes da sua expedição para o operador. 

5.3 Governança 

A governança corresponde aos processos, políticas, leis e instituições que são utilizados na 
administração de uma determinada organização e/ou sistema. 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. 

Apesar do muito caminho percorrido até ao momento, no que respeita à temática da gestão dos 
RR, alicerçado num quadro legal e normativo robusto e atualizado, na existência de uma entidade 
reguladora com atribuições bem definidas e de uma estrutura organizacional hierarquizada, são 
vários os desafios que subsistem, entre eles:  

 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; 
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 Inexistência de alguns procedimentos de gestão de RR; 

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

O fortalecimento de capacidades e a coordenação institucional alocados à gestão dos RR são 
fatores basilares para uma implementação bem-sucedida do PNGCIRR. 

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. 

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, Direção Geral de Saúde, Agência Portuguesa do 
Ambiente, Autoridade Nacional de Proteção Civil, Comissão Nacional para Emergências 
Radiológicas, 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 resíduos de 
equipamento elétrico e eletrónico. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 30/2012, de 9 de fevereiro foi criada a COMRSIN enquanto 
entidade reguladora, 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.  

A COMRSIN enquanto entidade reguladora dispõe de um conjunto vasto de atribuições. No 
entanto, desde a sua constituição em 2012, que em termos de recursos humanos não possui um 
quadro de pessoal, sendo constituída atualmente por 3 comissários, o que condiciona o pleno 
cumprimento das suas atribuições. Relativamente aos recursos financeiros a COMRSIN é 
financiada, em exclusivo, pelo Orçamento Geral do Estado, através da Secretaria Geral do 
Ministério de Educação e Ciência. Com a publicação do Despacho n.º 891/2015, de 29 de janeiro, 
a COMRSIN passa a arrecadar 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. 

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. 
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. 

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 contribui de modo significativo para uma 
capacidade institucional capaz de conceber soluções e coordenar as intervenções na gestão dos 
RR.  
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De referir no entanto, que o PNGCIRR, ao nível da sua estrutura organizacional, não contempla o 
envolvimento de quaisquer entidades nas regiões autónomas, não estando assim definidas as 
responsabilidades na gestão RR nas ilhas. 

Os princípios da promoção da política de transparência, racionalização da eliminação de RR por 
aplicação dos níveis de exclusão ou o desenvolvimento e implementação de uma base de dados 
sobre o tipo e volume de RR, permitem a ‘Promoção da cultura de transparência’ contribuindo 
para promover a coordenação institucional. 

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, entre outros, o documento elaborado pela 
COMRSIN, IST e Direção Geral de Saúde que define as ‘orientações para a gestão segura de 
resíduos radioativos para a armazenagem à superfície’8. Neste documento são estabelecidas, 
entre outras, 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. 

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. 

No âmbito da documentação técnica, o programa contempla até final de 2016 o estabelecimento 
de procedimentos para a gestão dos materiais NORM, o qual é importante para a capacitação 
técnica das entidades envolvidas. De referir no entanto que o programa não estabelece qualquer 
ação ao nível da formação/sensibilização dos intervenientes no processo de gestão de RR, que 
seja conducente à minimização dos riscos associados.  

  

                                                 
8 http://www.comrsin.pt/images/pdf/comrsin_orientacoes_rr.pdf 
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6. Plano de Seguimento 

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

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

 Mostrar quais os efeitos mais significativos sobre o ambiente decorrentes da 
implementação do PNGCIRR 2015-2019, numa perspetiva de desempenho ambiental 
(medidas de controlo). 

No quadro do regime jurídico de AA, os resultados do controlo deverão ser divulgados através de 
meios eletrónicos e atualizados com uma periodicidade anual. 

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. 

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. 

 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. 

 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 
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 
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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. 

 Existindo atualmente cerca de 15 m3 de RR ILW por acondicionar deve ser promovido o 
seu acondicionamento o mais rápido possível. 

 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. 

 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.  

 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. 

 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. 

 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. 

 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). 

 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 
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. 

 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 
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Pavilhão (devendo este ser o menor possível), o número de entradas físicas (se possível 
uma só), a existência de portas de acesso e fechaduras. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Garantir a existência nas regiões autónomas de operadores locais licenciados para 
armazenar temporariamente os RR até serem transferidos para o PRR. 

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. 

Para além das Recomendações propostas propõe-se ainda um conjunto de medidas de controlo 
associadas à fase de seguimento da AA (Quadro 6.1). A monitorização será desenvolvida através 
do recurso à utilização de indicadores específicos associados a cada um dos FCD. 

Apresenta-se, para a maioria dos indicadores propostos, a meta a atingir. Nas situações em que 
não esteja definida meta quantificável, indica-se por meio de símbolo visual (seta) se se pretende 
aumentar ou reduzir o valor de referência (valor que respeita ao ano anterior ao da aprovação do 
programa). 
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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  

 

 

 

 

 


