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Plano de formação dos titulares
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Plano de formação dos titulares

“Trabalhador exposto” é uma pessoa submetida durante o trabalho, por conta própria ou
de outrem, a uma exposição decorrente de práticas abrangidas pelo DL n.º 108/2018, de 3
de dezembro, suscetíveis de resultar numa dose superior a qualquer um dos limites de dose
fixados para os membros do público, pelo que todos os trabalhadores expostos devem
possuir formação em proteção radiológica.

Cabe ao titular de uma instalação radiológica, em sede do seu Programa de
Proteção Radiológica, desenvolver o Plano de Formação aplicável a todos os
trabalhadores expostos (cfr. art. 26º(3)(j) do DL 108/2018).
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Plano de formação dos titulares

O plano de formação é livremente definido pelo titular e deve contemplar:

• Formação em proteção radiológica conducente a um dos níveis de qualificação
profissional:

• Nível 1 ou 2 para os trabalhadores expostos que exercerem as funções de RPR ou
em função da complexidade das atividades.

• Nível 3 para os restantes trabalhadores expostos.

• Formação geral em proteção radiológica:
• Para os trabalhadores expostos que não sejam elegíveis para obtenção do Nível 3 de

qualificação em proteção radiológica ou outros trabalhadores expostos.

• Pode ser aplicado ao longo do tempo.
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Plano de formação dos titulares

Formação geral em proteção radiológica:

• Pode ter por base o programa anteriormente estabelecido no DL 167/2002 ou ser
adaptada às especificidades da prática.

• Pode ser realizada por entidades formadoras reconhecidas ou por empresas prestadoras
de serviços reconhecidas para a valência de formação.

• Pode também ser realizada internamente por especialistas em proteção radiológica, bem
como por especialistas em física médica (no que concerne à formação dos profissionais
habilitados e outro pessoal quanto aos aspetos relevantes da proteção contra radiações
em exposições médicas).

• Não corresponde a formação conducente ao nível de qualificação profissional.
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Plano de formação dos titulares

Formação 
conducente a nível 

1 ou 2

Formação geral em 
proteção radiológica

Elaboração do plano de formação:

• Identificação dos trabalhadores expostos.
• Avaliação das necessidades

• Trabalhador já possui nível de qualificação?
• Que funções vai desempenhar no âmbito da prática?
• Que formação é adequada?

• Calendarização.

RPR

Outros 
trabalhadores 

expostos

Identificação dos 
trabalhadores 

expostos

Formação 
conducente a nível

1, 2 ou 3
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Formação de trabalhadores de emergência

Formação dos trabalhadores de emergência:

• Para trabalhadores que sejam identificados no PEI como trabalhadores de emergência.

• Programa definido no Anexo II do DL 108/2018.

• Deve ser focada nas especificidades da prática e da instalação.

• Deve realizada internamente pelo RPR em colaboração com especialistas em proteção radiológica.

• Pode também ser realizada por entidades formadoras reconhecidas ou por empresas prestadoras de

serviços reconhecidas para a valência de formação.

• O titular deve concretizar uma política de informação para os trabalhadores de emergência.

• Treino regular através de exercícios práticos.

• Antes da intervenção, atualização das informações para cada caso concreto.



Níveis de qualificação
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Níveis de Qualificação em Proteção Radiológica

O Decreto-Lei n.º 227/2008, de 25 de novembro define o
regime jurídico aplicável à qualificação em proteção radiológica.

Três níveis de qualificação:

. Nível 1 - Perito Qualificado; 

. Nível 2 - Técnico Qualificado ou

. Nível 3 - Técnico Operador.
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Vias de obtenção do Reconhecimento
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Vias de obtenção do Reconhecimento - Formação

Para acesso a curso (aprovado) – conducente ao nível 1 (Perito
Qualificado) de qualificação, os candidatos devem cumprir os
seguintes requisitos:

Possuir o grau de licenciado, conferido por uma instituição do ensino
superior, nas áreas de Física, Engenharia Física, Engenharia Física
Tecnológica ou Engenharia Biomédica;

Possuir o grau de licenciado noutras áreas, conferido por uma
instituição do ensino superior, condicionado a análise curricular.
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A avaliação curricular para acesso à formação é da 
responsabilidade da entidade formadora (artigo 7.º (2) da 

Portaria n.º 195/2015, de 30 de junho), que deve ter em 
consideração:

a) O grau e área da 
habilitação académica de 
que o candidato é titular;

b) A natureza e duração 
da eventual formação 

profissional frequentada;

c) A natureza e duração 
das atividades 
profissionais 

desenvolvidas.

Vias de obtenção do Reconhecimento - Formação
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1.

Vias de obtenção do Reconhecimento – Formação 

Para além dos candidatos previstos para o nível 1, podem
ser admitidos candidatos habilitados com o grau de licenciado,
conferido por uma instituição do ensino superior, nas áreas de
Física, Química, Engenharia, Medicina, Medicina Dentária,
Medicina Veterinária ou outras ciências da saúde.

Para acesso a curso (aprovado) – conducente ao nível 2 (Técnico
Qualificado) de qualificação, os candidatos devem cumprir os
seguintes requisitos:
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1.

Vias de obtenção do Reconhecimento – Formação 

Para acesso a curso (aprovado) – conducente ao nível 3 (Técnico
Operador) de qualificação, os candidatos devem cumprir os seguintes
requisitos:

Ser titular de diploma do ensino secundário.
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Formação em Proteção Radiológica

Entidades Formadoras 
Reconhecidas

. Todas as instituições de 
ensino superior;

. Outras entidades 
formadoras reconhecidas (6).

Programas de 
Formação Aprovados

. Atualmente 9 
programas de formação 

aprovados.

(averiguar calendarização dos cursos junto das 
respetivas entidades formadoras).

Listagens disponíveis em https://apambiente.pt/

https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=1544&sub2ref=1550&sub3ref=1561
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A formação pode também ser obtida em entidades formadoras de
outros países da União Europeia, desde que devidamente
reconhecidas pela respetiva autoridade reguladora.

Vias de obtenção do Reconhecimento - Formação
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O regime de qualificação prevê que possa também ser obtido 
o reconhecimento por via de avaliação curricular, para 

profissionais em atividade. 

Esta modalidade representa um procedimento transitório, 
fechado no tempo. Para este efeito, o Decreto-Lei nº 108/2018, 
de 3 de dezembro permite que seja analisada a experiência 
profissional e a formação acumuladas, até 2 de Abril de 

2019 (cfr. Art 190º).

Vias de obtenção do Reconhecimento – Equivalência 
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Vias de obtenção do Reconhecimento – Equivalência 

Para obter o reconhecimento de Perito Qualificado (nível 1), por
equivalência, os profissionais devem fazer prova do seguinte:

Ser titular do Grau de Licenciado, conferido por uma
instituição do ensino superior, em Física, Engenharia Física,
Engenharia Física Tecnológica, Química Tecnológica ou
Engenharia Biomédica;

Possuir, no mínimo, cinco anos de exercício efetivo de
funções técnicas na área da proteção radiológica.
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Vias de obtenção do Reconhecimento – Equivalência 

Para obter o reconhecimento de Técnico Qualificado (nível 2), por
equivalência, os profissionais devem fazer prova do seguinte:

Ser titular do grau de licenciado, conferido por uma
instituição do ensino superior nas áreas de Física, Química,
Engenharia, Medicina ou outras ciências da saúde ou ser
titular de um curso superior que não confira o grau de
licenciado, conferido por uma instituição do ensino
superior, nas áreas atrás referidas;

Possuir, no mínimo, três anos de exercício efetivo de
funções técnicas na área da proteção radiológica.
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Vias de obtenção do Reconhecimento

Via da equivalência: 

- Para os Especialistas em Física Médica (EFM) que se encontrem em exercício
de atividade ao abrigo da legislação em vigor, a emissão do certificado de
qualificação em proteção radiológica, é automática.
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Como efetuar o Pedido de Reconhecimento?

• Pedido dirigido à APA, através de email (radiacao@apambiente.pt)

ou carta;

• Pedido em nome individual;

• Pedido efetuado através da entidade patronal, devendo, no

entanto, fazer-se acompanhar dos elementos necessários à

instrução do pedido.

mailto:radiacao@apambiente.pt
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Como efetuar o Pedido de Reconhecimento?

Via da formação: 

- Apresentar o modelo de pedido de reconhecimento devidamente preenchido;

- Apresentar cópia do certificado de habilitações literárias;

- Apresentar cópia do certificado do curso frequentado, com aproveitamento.
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Como efetuar o Pedido de Reconhecimento?

SUGESTÃO PARA AS ENTIDADES FORMADORAS:

- Incluir um tópico no programa de formação referente à instrução do pedido

de reconhecimento de qualificação em proteção radiológica junto da entidade

competente: os elementos a apresentar para efeitos de solicitação do respetivo

reconhecimento.



24

Como efetuar o Pedido de Reconhecimento?

Via da equivalência: 

- Apresentar o modelo de pedido de reconhecimento devidamente preenchido;

- Apresentar cópia do certificado de habilitações literárias;

- Apresentar o currículo profissional detalhado e declaração da entidade

patronal descritiva das atividades desenvolvidas – no caso dos profissionais

em exercício de atividade a 2 de abril de 2019 (nos termos do artigo 190º

do Decreto-Lei nº 108/2018);
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Como efetuar o Pedido de Reconhecimento?

Via da equivalência – Nível 1

- Comprovativo do tempo mínimo de 5 anos de exercício efetivo de
funções técnicas na área de proteção radiológica;

- Apresentar as evidências necessárias para efeitos de validação das
atividades (no mínimo 10 atividades).

Via da equivalência – Nível 2

- Comprovativo do tempo mínimo de 3 anos de exercício efetivo de
funções técnicas na área de proteção radiológica;

- Apresentar as evidências necessárias para efeitos de validação das
atividades (no mínimo 5 atividades).
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Reconhecimento de Qualificação em Proteção Radiológica

https://apambiente.pt/prevencao-e-gestao-de-
riscos/reconhecimentos

https://apambiente.pt/prevencao-e-gestao-de-riscos/reconhecimentos
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Modelo de pedido de  Reconhecimento



Responsável pela Proteção Radiológica (RPR)
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Responsável pela Proteção Radiológica (RPR)

De acordo com o DL n.º 108/2018, de 3 dezembro:

«Responsável pela Proteção Radiológica», um indivíduo com
competências técnicas no domínio da proteção contra radiações
reconhecidas pela autoridade competente, que sejam pertinentes para
supervisionar ou proceder à aplicação das medidas de proteção contra
radiações num determinado tipo de prática.
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Funções do Responsável pela Proteção Radiológica (RPR)

(…)
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(…) 

Nível de Reconhecimento do RPR
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Responsável pela Proteção Radiológica (RPR)

Após 2 de abril de 2022, e atendendo ao número ainda em crescimento de
programas de formação para os níveis 1 e 2, caso o titular pretenda designar um
RPR que ainda não possui o nível de qualificação, poderá incluir no seu pedido de
licenciamento ou de registo de prática a data prevista da sua obtenção (no
âmbito do Plano de Formação).

A APA avaliará o pedido caso-a-caso (esta análise terá em conta a prática a
realizar, bem como a formação e experiência em proteção contra radiações
descrita pelo titular para o RPR proposto) e, caso o considere passível de
aceitação, o registo ou licença a emitir incluirá uma medida de implementação
posterior relativa à obtenção do nível de qualificação 1 ou 2, num prazo
específico.



Obrigada pela vossa atenção!

radiacao@apambiente.pt

mailto:radiacao@apambiente.pt


Pedro Gomes
Especialista e Perito Qualificado pela APA em Proteção Radiológica (Nível 1) 
no âmbito das aplicações médicas e não-médicas (REC-01/19); Consultor 
em Proteção Radiológica; Diretor técnico e formador da AJL.



Atividade humana suscetível de aumentar a exposição
dos indivíduos a radiação proveniente de uma fonte de
radiação (artigo 4.º do DL 108/2018).

Prática

Algumas definições…



Controlo regulador

Tempo

Dose anual
pré existente

Dose anual adicional
atribuída à fonte

Dose anual
pós existente

D
o
se

Prática

Prática



Estrutura ou equipamento suscetível
de causar exposição, por exemplo,
através da emissão de radiação
ionizante ou da libertação de
material radioativo (artigo 4.º do DL
108/2018).

Fonte de radiação

Algumas definições…



Qualquer forma de controlo ou
de regulação aplicados a
atividades humanas para fazer
cumprir os requisitos de
proteção contra as radiações
(artigo 4.º do DL 108/2018).

Controlo regulador

Algumas definições…



A exposição a que os trabalhadores,
incluindo trabalhadores externos,
aprendizes e estudantes estão sujeitos
no decurso da sua atividade profissional
(artigo 4.º do DL 108/2018).

Exposição ocupacional

Algumas definições…



A exposição de pacientes ou de indivíduos
assintomáticos, no âmbito dos seus próprios
diagnósticos ou tratamentos médicos.

Exposição médica

Inclui também a exposição a que estão sujeitos os
seus cuidadores, e também os voluntários que
participam em atividades de investigação médica
ou biomédica (artigo 4.º do DL 108/2018).

Algumas definições…



A exposição de pessoas,
excluindo a exposição
ocupacional ou médica (artigo
4.º do DL 108/2018).

Exposição do público

Algumas definições…



A exposição previsível em
condições normais de
funcionamento de uma
instalação ou atividade (artigo
4.º do DL 108/2018).

Exposição normal

Algumas definições…



A exposição de cuja ocorrência não há
certeza, mas que pode resultar de um evento
ou sequência de eventos de natureza
probabilística, incluindo falhas do
equipamento e incidentes de funcionamento
(artigo 4.º do DL 108/2018).

Exposição potencial

Algumas definições…



Princípio da justificação

A introdução de uma prática deve ser
justificada pelo facto de assegurar que o
benefício resultante dessa prática, para o
indivíduo ou para a sociedade, é superior
ao prejuízo para a saúde que dela possa
resultar (artigo 5.º do DL 108/2018).

Custo Benefício

Princípios Fundamentais da Proteção Radiológica



Princípio da justificação

Todas as exposições são potencialmente
prejudiciais, mesmo as mais pequenas. Por
conseguinte, o risco deverá ser sempre
compensado por um benefício.

Princípios Fundamentais da Proteção Radiológica

Custo Benefício



Princípio da otimização

Relativamente a qualquer fonte particular envolvida numa
determinada prática, a proteção contra radiações deve ser
otimizada por forma a manter o valor das doses individuais, a
probabilidade de ocorrência de exposições e o n.º de pessoas
expostas, num nível tão baixo quanto razoavelmente possível,
tendo em conta fatores económicos e sociais, e o estado atual
do conhecimento técnico (artigo 6.º do DL 108/2018).

Princípios Fundamentais da Proteção Radiológica



Princípio da otimização

Todas as exposições são potencialmente prejudiciais, mesmo as mais
pequenas. Por conseguinte, as exposições ocupacionais, médicas e do
público (normais e potenciais), devem ser mantidas tão baixas quanto
razoavelmente possível.

Princípios Fundamentais da Proteção Radiológica

Este princípio é conhecido pelo Princípio ALARA
(do inglês As Low As Reasonably Achievable).



Princípio da limitação de doses

Em situações de exposição planeada, a soma das doses
recebidas por um indivíduo não pode exceder os limites de dose
estabelecidos para a exposição ocupacional ou para a exposição
do público (artigo 7.º do DL 108/2018).

Princípios Fundamentais da Proteção Radiológica



Princípio da limitação de doses

Tem como objetivo assegurar que nenhum indivíduo é exposto a riscos
da radiação considerados inaceitáveis e resultantes de práticas, em
circunstâncias normais.

Princípios Fundamentais da Proteção Radiológica



Efeitos deterministas (ou não estocásticos)

Curva sigmóidePode ocorrer a 
reparação de 
estruturas
celulares Quase todas as células estão mortas

Não há reparação: um 
pequeno incremento de 
dose (Δdose) significa
um dano elevado.

Δdose

Dose limiar
(threshold)

Dose absorvida (Gy)

G
ra

v
id

a
d
e
 d

o
 e

fe
it
o

Limitação de doses 

Sobre os efeitos biológicos…



Efeitos estocásticos

Equivalente de dose (Sv)

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
e
 d

o
 e

fe
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o

A probabilidade é proporcional à dose 
(doses elevadas).

Hipótese LNT (baixas doses) 
(Linear No Threshold hypothesis)

~ 100 mSv

Sobre os efeitos biológicos…



Efeitos estocásticos

Equivalente de dose (Sv)

P
ro
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a
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a
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A probabilidade é proporcional à dose 
(doses elevadas)

Hipótese LNT (baixas doses) 
(Linear No Threshold hypothesis)

~ 100 mSv

Ex.: Risco de cancro fatal numa 
população exposta a 50 mSv

5 x 10-2 Sv-1 x 50 x 10-3 Sv = 0,0025 

1 / 0,0025 = 400 

1 pessoa afetada por cada 400 pessoas
expostas

Sobre os efeitos biológicos…



Objetivos

☢️ A otimização das exposições [ocupacionais, médicas (caso

aplicável) e do público] (DL 108/2018).

☢️ A qualificação profissional dos trabalhadores expostos em

proteção radiológica (DL 227/2008).

A formação em proteção radiológica tem, em particular,
como objetivos:

Formação em Proteção Radiológica



Exemplo

Otimização da exposição ocupacional na prática de
radiografia dentária intraoral:

Formação em Proteção Radiológica

O operador deverá situar-se a
pelo menos 2 m de distância
da cúpula da ampola de raios
X, e segundo um ângulo entre
90º e 135º em relação ao eixo
do feixe.

NCRP Report No. 177, 2019

6 feet = 1,83 m  2 m 



A formação dos trabalhadores em proteção radiológica deve
abranger, para além dos operadores das fontes de
radiação, os restantes trabalhadores e demais pessoal
auxiliar com acesso à instalação onde se realiza a prática.

Público alvo

Formação em Proteção Radiológica



A AJL, empresa do Grupo IEP, constitui-se uma entidade
formadora reconhecida pela autoridade competente (APA)
para a administração de cursos de Formação Profissional
em Proteção Radiológica – Nível 3, no domínio das
atividades médicas e não-médicas.

Reconhecimento

Formação em Proteção Radiológica



✔️ REC-E-07/21, como entidade prestadora

de serviços na área da proteção radiológica.

Certificações

✔️ REC-EF-05/21, como entidade formadora

em proteção radiológica.

✔️ APF-09/21, aprovação de programa de

formação em proteção radiológica.

Formação em 
Proteção Radiológica



Os programas de formação em apreço tiveram por base o programa
de formação proposto no Anexo II do Decreto-Lei n.º 167/2002, de
18 de julho, compreendendo um módulo de formação comum,
aplicável a todas as práticas, e módulos de formação opcional,
especificados em função do domínio de utilização das fontes de
radiação (i.e., em função das práticas).

A duração dos programas de formação teve por base o disposto no
artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 167/2002, de 18 de julho, o qual
estipula uma duração mínima de 18 horas.

Programas de formação em proteção radiológica

Formação em Proteção Radiológica

https://files.dre.pt/1s/2002/07/164a00/53815392.pdf


Atividades Cursos de formação em PR Duração

Geral Módulo comum de formação 12 horas

Opção A
Médicas

Utilização de equipamentos de 
radiodiagnóstico

6 horas

Opção B Utilização de fontes não seladas 6 horas

Opção C Não-

médicas

Utilização de fontes seladas e aparelhos 
geradores de radiação X

6 horas

Opção D Utilização de fontes não seladas 6 horas

Formação em Proteção Radiológica

Programas de formação em proteção radiológica



Formação em Proteção Radiológica

Módulo comum de formação

Atividades Módulo comum de formação Duração

Tema 1

Geral

Disposições regulamentares e 
normativas

2 horas

Tema 2 Princípios gerais técnicos 8 horas

Tema 3
Organização da radioproteção nos 
serviços

2 horas



No sentido de diferenciar a opção A entre os diferentes
setores de atividade, em virtude das suas respetivas
especificidades, a opção A foi ajustada, por conseguinte, em
3 diferentes valências.

Formação em Proteção Radiológica

Programas de formação em proteção radiológica



Valência Cursos de formação em PR

Opção A

1
Utilização de equipamentos de radiodiagnóstico geral 
e especializado

2
Utilização de equipamentos de radiodiagnóstico 
dentário

3
Utilização de equipamentos de radiodiagnóstico 
veterinário

Formação em Proteção Radiológica

Programas de formação em proteção radiológica



No concerne ainda à opção A e no sentido de contemplar os aspetos
relevantes da proteção radiológica decorrentes da evolução tecnológica
dos equipamentos de imagiologia, nomeadamente, a radiografia
digital e a tomografia computorizada, a carga horária mínima de
18 horas foi estendida em mais 6 horas, 2 horas e 3 horas,
respetivamente, para as valências formativas 1, 2 e 3.

Nota: A opção A prevista no Anexo II do DL 167/2002 encontra-se
restrita aos equipamentos de radiografia convencional com
sistemas filme-ecrã.

Formação em Proteção Radiológica

Programas de formação em proteção radiológica



Formação em Proteção Radiológica

Valências Atividades Cursos de formação em PR Duração

--- Geral Módulo comum de formação 12 horas

Opção A

1

Médicas

Utilização de equipamentos de 
radiodiagnóstico geral e especializado

12 horas

2
Utilização de equipamentos de 

radiodiagnóstico dentário
8 horas

3
Não-

médicas

Utilização de equipamentos de 

radiodiagnóstico veterinário
9 horas

Opção B --- Médicas Utilização de fontes não seladas 6 horas

Opção C --- Não-

médicas

Utilização de fontes seladas e aparelhos 
geradores de radiação X

6 horas

Opção D --- Utilização de fontes não seladas 6 horas



Os aspetos relativos à otimização das exposições, aprofundados nos
módulos específicos de formação (opções A, B, C e D), têm por base
as orientações e as recomendações emitidas pelos organismos
nacionais e internacionais relevantes, nomeadamente, a Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), a Agência Internacional de Energia
Atómica (IAEA), a Comissão Internacional de Proteção Radiológica
(ICRP), a Comissão Europeia (EU), o Conselho Nacional de Proteção
Radiológica e Medições (NCRP, EUA), entre outros, os quais se
constituem como o estado do conhecimento e da experiência.

Formação em Proteção Radiológica

Programas de formação em proteção radiológica



A exposição a que ficam submetidos os
trabalhadores de emergência, numa
situação de emergência radiológica
(artigo 4.º do DL 108/2018).

Exposição profissional de emergência

Mais uma definição…



A formação dos trabalhadores de emergência tem por base o
programa de formação definido no Anexo II do DL 108/2018,
onde o nível de detalhe de cada módulo deve ser preconizado
em função dos riscos radiológicos em presença.

Formação em Proteção Radiológica

Formação dos trabalhadores de emergência



A formação dos trabalhadores de emergência inclui:

Formação em Proteção Radiológica

Formação dos trabalhadores de emergência

☢️ Os procedimentos genéricos para avaliação, preparação e

resposta a uma emergência radiológica;

☢️ Os aspetos pertinentes relativos à otimização da

exposição profissional de emergência e da exposição do
público.



A componente prática da formação inclui a realização de
exercícios standard, sendo realizada pela AJL apenas em regime
presencial.

Formação em Proteção Radiológica

Formação dos trabalhadores de emergência

Nota: Para práticas que envolvem a utilização de fontes
radioativas, os exercícios standard são realizados com fontes
fictícias, i.e., não radioativas (que devem ser assim
desenvolvidas para este efeito, quer para a realização de
simulacros [cf. previstos no art.º 123.º do DL 108/2018]).
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ÁREAS DE FORMAÇÃO

ENSAIOS NÃO 
DESTRUTIVOS 

(END)
SOLDADURA

PROTEÇÃO E 
SEGURANÇA

RADIOLÓGICA



RECONHECIMENTO

no âmbito do Decreto-Lei nº 227/2008, 
conjugado com o Decreto-Lei nº 108/2018

Formação em Proteção e Segurança Radiológica (Nível 3):
Opção C | Opção A, B e D



VALÊNCIAS DE ATUAÇÃO
na área de Proteção e Segurança Radiológica

Área Industrial
Opção C - Utilização de fontes seladas e de aparelhos geradores de radiação X 
Opção D - Utilização de fontes não seladas

Área Médica
Opção A - valência 1: Utilização de equipamentos de radiodiagnóstico geral e especializado
Opção A - valência 2: Utilização de equipamentos de radiodiagnóstico dentário
Opção A - valência 3: Utilização de equipamentos de radiodiagnóstico veterinário
Opção B - Utilização de fontes não seladas em atividades médicas
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