
Proteção e Segurança Radiológica - Nível III
Programa aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente com o Certificado n.º APF-04/20

Curso de Especialização

Este curso tem como objetivo disponibilizar formação em Proteção e Segurança Radiológica aos
profissionais dos vários setores de atividade (médico, industrial, investigação e ensino, entre outros)
conducente à obtenção do Nível de qualificação III – “Técnico Operador”, conforme previsto no artigo 3.º
do Decreto-Lei nº. 227/2008, de 25 de novembro.

O programa do Curso para Técnico Operador em Proteção Radiológica (Nível III) consiste em dois módulos de
formação: um módulo comum e um módulo opcional. O programa de formação e respetiva duração são
organizados em função do setor de atividade do profissional. O módulo comum de formação tem uma
duração mínima de 12 horas e o de formação opcional tem uma duração mínima de 6 horas. Esta edição do
curso será direcionada à área de atividade médica, para a utilização de equipamentos de radiodiagnóstico
(Opção A) e para a utilização de fontes não seladas (Opção B).

tecnicomais.pt

Carga Horária das
Live Sessions: 19h

2ª a 5ª-feira, 09h15/18h00

12 a 16 abril 2021

530€ 1 ECTS

Operar o equipamento, nas condições definidas pelo perito qualificado e pelo técnico qualificado;      
Executar as tarefas, que sejam definidas pelo perito qualificado e pelo técnico qualificado.

OBJETIVOS
O formando ficará apto a desenvolver as atribuições do Técnico Operador previstas no artigo 10º do Decreto-Lei n.º 227/2008: 

DESTINATÁRIOS
Profissionais de proteção contra radiações dos vários setores de atividade (médica, investigação e ensino, entre outros) que
pretendam obter o Nível de qualificação III – “Técnico Operador”*, bem como aqueles que necessitem de atualização de
conhecimentos.
*previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei nº. 227/2008, de 25 de novembro

Live Sessions 
via Zoom

http://tecnicomais.pt/
http://tecnicomais.pt/


COORDENAÇÃO

João Alves | IST
Diretor Adjunto do Laboratório de Proteção e Segurança Radiológica do IST desde 2013. Formador em cursos
sobre dosimetria, metrologia e proteção radiológica em geral, organizados em colaboração com a EURADOS,
IAEA, NATO, EURAMET, DGS, APA, AENPC.É Licenciado em Física (Microfísica), Mestre em Física Nuclear
Aplicada pela FC-UL e Doutor em Física (Biofísica) pela FCT-UNova Lisboa.

FORMADORES

Alfredo Baptista | IST
Coordenador do Núcleo Operacional de Proteção Radiológica do IST-LPSR. Frequentou várias ações de
formação organizadas pela IAEA sobre preparação e resposta a emergências radiológicas e gestão de resíduos
radioativos. Formador em cursos de proteção radiológica organizados pelo IST-LPSR, DGS, APA, AENPC, entre
outros. É licenciado em Engenharia Física pela FCT da Univ. Nova de Lisboa.

Augusto Oliveira | IST
Responsável da Proteção Radiológica do Laboratório de Proteção e Segurança Radiológica. Supervisor da
Avaliação de Segurança Radiológica de instalações médicas, industriais e de investigação e ensino. Formador
em cursos organizados pelo IST-LPSR. É Licenciado em Física, Mestre em Física Atómica e Molecular e Doutor
em Biofísica pela Faculdade de Ciências da Univ. Lisboa.

Margarida Caldeira | IST
Integra a equipa do Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes do IST-LPSR realizando a calibração e
verificação metrológica de equipamento de medição de radiação ionizante, a irradiação de dosímetros TLD, e
desenvolvimento de projetos de I&D no âmbito da EURAMET. Detém o Mestrado Integrado em Engenharia
Física Tecnológica e é Doutora em Física pelo IST.

Maria Isabel Paiva | IST
Docente no curso de Mestrado em Proteção e Segurança Radiológica do IST, colaborou com a IAEA na
preparação de material de formação e formadora nos cursos organizados pelo IST-LPSR. É Licenciada em
Química/Bioquímica pela Fac. Ciências da Univ. Lisboa e Doutora em Engenharia Química pela Loughborough
Univ of Technology (Reino Unido) e IST – Ulisboa, Post-Doc na Florida State University (EUA).

Maria de Lurdes Gano | IST
Supervisão das tarefas relacionadas com proteção radiológica no edifício da Química do CTN. Assegura a
implementação do PPR do Lab de Radioisótopos para I&D em Ciências Radiofarmacêuticas. Formadora em
vários cursos para trabalhadores expostos internos e externos. Licenciada em Ciências Farmacêuticas e
Doutora em Farmácia (Química Farmacêutica) pela Fac. Farmácia da Univ. Lisboa.



A1. Regulamentos internacionais
A2. Legislação nacional
A3. Disposições normativas aplicadas às fontes de
radiações ionizantes

B1. Papel do titular
B2. Papel da pessoa responsável pela radioproteção na
instalação

PLANO DE ESTUDOS

MÓDULO COMUM DE FORMAÇÃO
12 a 13 abril – 09h15/18h00

A. DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES E NORMATIVAS (2h)
Maria Manuel Meruje, Augusto Oliveira e João  Alves

B. ORGANIZAÇÃO DA RADIOPROTEÇÃO NOS SERVIÇOS
(2h)
Maria Manuel Meruje, Augusto Oliveira e João  Alves

C1. Radiações eletromagnéticas
C2. Radiações corpusculares
C3. Interação da radiação com a matéria
C4. Grandezas e unidades utilizadas em radioprotecção
C5. Monitorização das radiações ionizantes
C6. Ação biológica das radiações sobre os organismos
vivos
C7. Proteção contra as radiações 
C8. Inventário das exposições para o Homem
C9. Principais aplicações das radiações ionizantes

C. PRINCÍPIOS GERAIS TÉCNICOS (8H)
Augusto Oliveira, João  Alves, Alfredo Baptista, Mário Reis e
Octávia Gil

Maria Manuel Meruje | IST
Assessora ao Conselho de Gestão do IST para os assuntos jurídicos relativos à proteção radiológica e
segurança nuclear. É delegada portuguesa ao Comité de Direito Nuclear da Agência de Energia Nuclear da
OCDE. Atualmente é doutoranda em direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. É
Licenciada e Mestre em Direito pela Fac. Direito da Univ. Lisboa.

Mário Reis | IST
Coordenador do Núcleo de Radioatividade Ambiente do IST-LPSR. Docente no curso de Mestrado em
Proteção e Segurança Radiológica do IST, participa também como formador em cursos de proteção
radiológica organizados pelo IST-LPSR. É Licenciado em Engenharia do Ambiente pela FCT da Universidade
Nova de Lisboa e Doutor em Física pela Universidade de Évora.

Octávia Gil | IST
Responsável da unidade curricular Efeitos Biológicos da Radiação no curso de Mestrado em Proteção e
Segurança Radiológica do IST, tem participado também como formadora nos cursos de proteção radiológica
organizados pelo IST-LPSR, DGS, APA, AENPC. É Licenciada em Química (Bioquímica e Química Orgânica) e
Doutora em Biologia (Especialidade de Genética) pela Fac. Ciências da Univ. Lisboa.



Curso de Especialização: com avaliação e atribuição de ECTS.  O formando deverá frequentar, como mínimo, 95% da
formação, além da classificação mínima no teste. No final, o formando receberá um Diploma de Curso de Especialização e um
certificado correspondente a 1 ECTS do Técnico+. O IST informará a APA da lista de candidatos aprovados na formação. O
formando deverá solicitar à APA o reconhecimento do nível de qualificação.
Curso de Formação: sem avaliação, sem atribuição de ECTS e sem a certificação de “Técnico Operador”. Este formato requer
85% de presenças e, no final, o formando receberá um Certificado de Curso de Formação, não sendo comunicada qualquer
informação à APA.

AVALIAÇÃO

A avaliação consiste na realização de um teste de com perguntas de escolha múltipla, com a duração de 1h, no qual o formando
deverá obter uma classificação mínima de 9,5 valores (em 20 valores de cotação total), a realizar no dia 16 abril 2021.

O formando pode optar por fazer este curso nos seguintes formatos  (o valor é o mesmo para qualquer um dos formatos):

OpA1. Tecnologia dos equipamentos utilizados
Princípio geral de funcionamento
Absorção da radiação X na matéria
Fatores influenciando a dose absorvida pelo
paciente em radiodiagnóstico
Critérios mínimos de aceitabilidade de
equipamentos de radiodiagnóstico

OpA2. Análise dos riscos ligados à utilização de
diferentes equipamentos

Consequências em caso de exposição acidental
OpA3. Testes de aceitabilidade dos equipamentos e
limites de tolerância

Controlo a efetuar antes da entrada em serviço e
no decorrer da utilização
Controlo a efetuar no decorrer da utilização do
equipamento

OpA4. Estudo de situações tipo

MÓDULO OPCIONAL DE FORMAÇÃO
(escolher apenas opção A ou B)

OPÇÃO A. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
RADIODIAGNÓSTICO (6H)
14 abril – 09h15/18h00
Augusto Oliveira, João  Alves, Margarida Caldeira e  Alfredo
Baptista

 

OpB1. Tecnologia dos diferentes equipamentos num
laboratório utilizando produtos radioativos
OpB2. Equipamento de proteção radiológica individual
OpB3. Atividades máximas manipuláveis em função da
classificação da zona de trabalho, dos equipamentos, da
natureza e da atividade dos radionuclidos 
OpB4. Gestão das fontes: receção, manipulação e
armazenamento
OpB5. Os diferentes controlos de contaminação: do
pessoal, do material e das fontes; contaminação
atmosférica; gestão e eliminação de resíduos sólidos e
líquidos.
OpB6. Procedimentos em caso de contaminação:
OpB7. Conduta a ter em caso de acidente ou incidente.
OpB8. Estudo de alguns casos típicos

 OPÇÃO B. UTILIZAÇÃO DE FONTES NÃO SELADAS (6H)
15 abril – 09h15/18h00
Augusto Oliveira, Maria de Lurdes Gano,  Alfredo Baptista e 
 Maria Isabel Paiva

VAMOS COMEÇAR UM PROJECTO JUNTOS?

Fale connosco!
Técnico+
+351 218 417 010 / Info@tecnicomais.pt

http://tecnicomais.pt/

