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RESUMO 

Este trabalho visa estabelecer procedimentos básicos de resposta a emergência 

radiológica para atuar em situação anômala ou acidental devido a praticas (médicas, 

industriais) e uso de fontes radioativas na República de Angola ou qualquer mal 

intensão contra o Estado, de modo a minimizar o impacto da contaminação e 

exposição sobre a população, garantindo assim a proteção das pessoas e o meio 

ambiente dos efeitos nocivos da radiação ionizantes. Neste trabalho se propõem 

criar um grupo ou comitê para lidar com situações de emergências radiológicas 

capaz de fortalecer as competências técnicas e profissionais existentes nos Pais, 

tornando os profissionais treinados para atender a qualquer situação de emergência 

que possa ocorrer no território nacional, devido às práticas médicas e industriais que 

utilizam fontes radioativas, como também possíveis acidentes radiológicos e ações 

ilícitas do uso de radiação ionizante. 
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ABSTRACT 

This work aims to establish basic procedures for response to radiological emergency 

to act in an anomalous or accidental situation due to practices (medical, industrial) 

and use of radioactive sources in the Republic of Angola or any activities against the 

State, in order to minimize the impact of contamination and exposure on the 

population, ensuring the protection of people and the environment from the harmful 

effects of ionizing radiation. This work proposes to create a group or committee to 

deal with situations of radiological emergencies capable of strengthening the 

technical and professional competencies existing in the Country, making the 

professionals trained to attend to any emergency situation that may occur in the 

national territory, due to the medical and industrial practices that use radioactive 

sources, as well as possible radiological accidents and illicit actions of the use of 

radiation 
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 INTRODUÇÃO 

Plano de emergência radiológica são protocolos pactuados entre as Autoridades 

públicas e privados, para da resposta a uma situação de emergência radiológica, 

que definem estruturas de resposta necessária, composição, responsabilidades, 

bem como ações e procedimentos para coordenar e controlar uma situação de 

emergência. 

 Os princípios de resposta a emergências radiológica se aplicam a todas as práticas 

sobre a perda do controle de fontes radioativas com potencial para causar exposição 

de pessoas ou contaminação radioativa no meio ambiente e que justifique a 

intervenção de emergência a nível local e a todo país. 

Entre os requisitos necessários para a organização da resposta a emergências 

radiológicas estão a necessidade de mecanismos de pronta resposta, avaliação e 

projeção do acidente, e operacionalização de medidas protetoras urgentes, 

estratégias de controle de pânico, e mecanismos de resgate e descontaminação de 

áreas contaminadas ou afetadas. 

Diversos modelos de cenários de acidentes radiológicos são considerados na 

elaboração de planos de resposta à emergência radiológica, estes cenários 

baseiam-se em critérios de projeto, em ensaios técnicos e no estudo retrospectivo 

de acidentes ocorridos em vários países. 

Na ocorrência de um acidente radiológico, as suas características e as condições 

locais orientam a aplicação das medidas de proteção.  

As decisões relativas à adoção de medidas de proteção urgente à população são 

baseadas nas condições de integridade das estruturas de defesa em profundidade e 

na probabilidade de libertação de materiais radioativos para o meio ambiente. 
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OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um plano de resposta em situações de 

emergências radiológicas: uma proposta básica para República de Angola, levando 

em consideração as práticas existentes no país, incluindo a experiência brasileira e 

as recomendações da AIEA. 

1. ATIVIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA CAPACIDADE DE 

RESPOSTA A EMERGÊNCIA 

No plano de resposta a emergência radiológica deve conter as dez tarefas para 

desenvolver e implementar capacidade de resposta em situação de emergência. [4] 

1.1  DESENVOLVER UMA POLITICA NACIONAL 

A Autoridade Reguladora deve desenvolver documentos e políticas legais com 

outras instituições para garantir a concordância das responsabilidades de 

planejamento a nível nacional. Este é um passo crucial, e sem esse acordo será 

impossível alcançar planos efetivos. 

Os resultados devem ser documentados e acordados por todos os principais 

ministérios que podem ter um papel na resposta para um acidente. Esta 

documentação será incorporada no Plano Nacional e deverá incluir: 

 Uma lista das Leis nacionais para acidentes ou emergências naturais ou 

provocadas pelo homem, que vai definir quem será responsável pelo 

planejamento, decisões e ações. 

 Descrição dos papéis, responsabilidades e capacidades dos principais 

ministérios nacionais.  

 Descrição das responsabilidades dos governos locais. 

 Descrição de como a resposta a acidentes radiológicos está integrada no 

planejamento para outros tipos de emergências. 

Assegurar que a responsabilidade por todos os tipos de possíveis acidentes 

radiológicos e nucleares sejam coordenados, e garantir o controle dessas fontes nas 

instalaçoes licenciadas, usos militares, fontes não licenciadas, lançamentos 

transfronteiriços ou atos terroristas.  
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A Autoridade Reguladora deve assegurar que o papel da polícia e forças armadas e 

de outras agências não técnicas sejam claramente definidos e acordado.  

1.2    DETERMINE O NÍVEL DE PREPARAÇÃO  

A Autoridade Reguladora deve determinar o nível de preparação para emergencia  

radiológica  em função dos tipos de práticas e categoria das fontes existe no pais   

1.3  DESENVOLVER A BASE DO PLANEJAMENTO 

Uma vez que as categorias de planejamentos de emergências nas instalações foram 

identificadas, é necessário reunir e documentar informações sobre os possíveis 

acidentes em áreas  e locais que devem ser considerado antes que os planos 

possam ser desenvolvido. 

1.4  DISTRIBUIR RESPONSABILIDADES 

Autoridade Reguladora deve determine e atribuir às funções e responsabilidades de 

cada grupo, organização ou indivíduo envolvido em prontidão e resposta de 

emergência.  

Os coordenadores devem ser designados em cada instalação, grupo, organização, 

departamento e ministério que podem ter um papel a desempenhar na resposta de 

emergência. 

As responsabilidades é um processo interativo e devem ser atribuídas em consulta 

com grupos pertinentes e deve basear-se em capacidades realistas desse grupo. 

1.5 ESCREVER O PLANO NACIONAL DE EMERGÊNCIA RADIOLÓGICA 

O Plano Nacional deve abordar todas as instalações para um melhor planejamento, 

levando em consideração as práticas e categoria das fontes existente em Angola.  

 

1.6 INFORMAR TODAS AS ORGANIZAÇÕES RELEVANTES 

Uma vez que o Plano Nacional de Emergência Radiológica foi desenvolvido e 

aprovado, a equipe que pode estar envolvida, direta ou indiretamente, na 

manutenção e implementação do plano, deve conceitos e principios de resposta e 
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permitir que questões imprevistas sejam levantadas e resolvidas antes de se 

tornarem dificuldades reais. 

1.7  FORMAR E TREINAR UM GRUPO DE TRABALHO DE EMERGÊNCIA 

A implementação completa do plano pode ser um longo processo de aprendizagem 

que envolve procedimentos, treinamento e exercícios para garantir que uma 

capacidade de resposta esteja aprovada para por em pratica os procedimentos 

aprendidos. 

1.8  DESENVOLVER E IMPLEMENTAR OS PLANOS DE EMERGÊNCIA 
  A Autoridade Reguladora deve ter infraestrutura e recursos funcionais necessários 

para implementar o Plano Nacional de Resposta em Situações de Emergência 

Radiológica. Para isso deve: 

 Desenvolver um cronograma e requisitos para o desenvolvimento de 

instalações, grupos, departamento, Planos e procedimentos dos ministérios, 

 Prestar assistência a grupos individuais no desenvolvimento de planos e 

procedimentos para garantir compatibilidade e integridade do processo de 

planejamento, 

 Organizar reuniões periódicas entre os principais representantes para 

incentivar a coordenação; 

 Garantir o cumprimento do cronograma. 

 

1.9 COORDENAR O PLANO E PROCEDIMENTOS  

Uma vez que capacidade de resposta foi desenvolvida, os exercícios e 

procedimentos devem ser realidados periodicamente, porque é frequente a 

existência de erros e aprendizagens na elaboraçao do Plano de Resposta a 

Emergência Radiológica. 
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1.10 DESENVOLVER UM PROGRAMA DE TREINAMENTO. 

O programa de treinamento deve garantir a capacidade de resposta de emergência 

seja mantida e periodicamente validada e todos os grupos devem desenvolver os 

meios para manter e atualizar o programa de resposta de emergência como: 

 Revisão dos requisitos e do programa de treinamento; 

 Programa de exercícios;  

 Processo de feed-back para lições aprendidas durante exercícios e 

emergências reais. 

2 - CONCEITOS DE OPERAÇÕES 

2.1 ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES 

No plano nacional de resposta a emergências radiologicas devem estar previstas as 

organizações participantes, com responsabilidades definidas para responder em 

situações de emergências. 

 Autoridade Reguladora 

 Ministerio da Saúde 

 Ministerio da Defesa 

 Policia Nacional 

 Ministerio do Ambiente 

 Protecção Civil e Bombeiro 

 Ministerio das Relações Exteriores 

 Departamento DQBN 

 Marinha de Guerra 

 Ministério da comunicação Social 

 Ministerio da Agricultura 

 Gabinete do Presidente da República 
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 Ministerio dos Assuntos Parlamentares 

 Força Aérea Nacional 

 Alfandegas 

A analise organizacional da segurança apresentada neste trabalho foi desenvolvido 

a partir do exame de um grande número de acidentes que possam ocorrer nas áreas 

médicas e indústrias, em função das necessidades angolanas. Por outro lado, é 

importante que a natureza interdisciplinar e interinstitucional da resposta a uma 

emergência radiológica exija ação e coordenação com as instituições públicas e 

privadas. 

Um sistema de resposta a emergências radiológicas envolve organizações públicas 

e privadas, forças militares e civis, bem como operações isoladas ou combinadas. 

Uma das formas de mensurar a qualidade deste sistema pode ser realizada através 

do desempenho dos seus profissionais em treinamento e exercícios. 

2.2 TIPOS DE EMERGÊNCIAS 

Em função das práticas (médicas e Indústrias) existentes em Angola é possivel 

termos emergências do tipo: 

1. Desaparecimento de uma "fonte radioativa perigosa"; 

2. Outras emergências radiológicas ou ameaças, tais como acidente no 

transporte de substâncias radioativas, ou ataque terrorista com bombas sujas. 

3. Fontes órfãs 

O desaparecimento ou furto de fontes radioativas é motivo para preocupação, pois a 

sua utilização em condições não controladas pode causar sérios problemas, 

inclusive para além das fronteiras do País de que são originárias. 

O acidente ocorrido no Brasil em 1987, conhecido como Acidente de Goiânia, um 

dos que mais graves consequências teve em toda a história da utilização pacífica 

nuclear, causou a morte de 4 pessoas, cerca de 280 pessoas receberam doses de 

radiação muito elevadas, 14 áreas em redor da cidade de Goiânia, capital do Estado 
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de Goiás, foram contaminadas, embora na sua maior parte com níveis baixos de 

radiação.  

Este acidente foi provocado pelo roubo da blindagem de chumbo, de uma fonte de 

Césio-137 que fora utilizada em radioterapia e que ficou “esquecida” numa clínica, 

entretanto abandonada. A extensão dos efeitos deveu-se certamente ao fato de que 

a fonte radioativa, de cloreto de césio, ser um sal que brilha no escuro com uma 

forte coloração azulada, que foi considerada “ideal” para efeitos de ornamentação, 

pelo que foi distribuída a amigos e parentes, alguns fora da cidade, chegando a ser 

utilizado diretamente sobre o corpo para produzir efeitos brilhantes. Tudo num total 

desconhecimento do que se estava a manusear. [15] 

 

2.3 ACTIVIDADES COM MATERIAIS RADIOATIVOS 

Este plano de resposta em situações de emergência tem por finalidade estabelecer 

procedimentos técnicos, a serem adotados em situações emergenciais que 

eventualmente possam ocorrer numa instalação. Para isso deve-se ter em 

consideração margens de segurança suficiente para a prevenção e mitigação de 

acidentes no desenho e construção de fontes e para as operações envolvendo as 

fontes, tais como a garantia adequada do funcionamento durante a operação 

normal. 

Caberia ao governo, sob proposta da Autoridade Reguladora e outras entidades, 

estabelecer os requisitos de localização concepção, construção e operação, a que 

devem obedecer as instalações. Os titulares das licenças devem respeitar os 

requisitos relativos às fontes, devem manter as mesmas em condições adequadas 

de segurança visando prevenir danos ou furtos, bem como o seu manuseamento por 

quaisquer pessoas não autorizadas. 

Nenhuma fonte pode ser importada, exportada, transferida ou abandonada sem 

autorização prévia da Autoridade Reguladora nacional. 

A Autoridade Reguladora deve periodicamente elaborar inventários e inspeções de 

todas as fontes para verificar se encontram nos locais previstos nas respectivas 

autorizações e se são mantidas em condições de segurança. 
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Todas as entidades que exerçam atividades ou utilizam fontes radioativas devem 

informar a autoridade reguladora das medidas que adotarem com o fim de disporem 

do pessoal especializado necessário à execução das medidas de protecção e 

segurança. [1] 

 Devem assegurar que os equipamentos e os procedimentos utilizados nas 

atividades e instalações visem facilitar a operação segura de fontes, bem como 

minimizar a possibilidade de erro humano que conduza a acidentes e a possibilidade 

de erros de interpretação. 

 Reduzir na medida do possível, que o erro humano conduza à exposição 

inesperada ou não intencional de qualquer pessoa; 

 Fornecer meios para detecção de erros humanos, para correcção desses 

erros e para indemnização dos danos deles resultantes; 

 Facilitar a intervenção no caso de falha dos sistemas de segurança ou de 

quaisquer outras medidas de protecção 

2.4 TRANSPORTES DE MATERIAIS RADIOATIVOS 

Os titulares das licenças que transportam fontes ou resíduos radioactivos devem 

fazê-lo somente de acordo com os requisitos aplicáveis dos regulamentos da AIEA e 

nas condições aplicada pela Autoridade Reguladora nacional. 

Se uma prática ou fonte autorizada incluindo resíduos radioactivos dentro de uma 

prática, tem potencial para acidente que podem provocar uma exposição não 

planejada, o titular da licença deve assegurar que um plano de emergência 

apropriado esteja preparado e mantido operacional. A sua eficácia deve ser 

verificada através de exercícios periódicos e avaliações previstas e de surpresa. 

 

Os acidentes no transporte de produtos perigosos adquirem uma importância 

especial, uma vez que a intensidade de risco está associada à periculosidade. 

do produto transportado. Considera-se produto perigoso aquele que representa risco 

para as pessoas, para a segurança pública ou para o meio ambiente, ou seja, 

produtos inflamáveis, explosivos, corrosivos, tóxicos, radioativos e outros produtos 
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químicos que, embora não apresentem risco iminente, podem, em caso de 

acidentes, representar uma grave ameaça à população e ao meio ambiente. Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA) elaborou o Regulamento para o Transporte 

Seguro de Materiais Radioativos, que foi atualizado e publicado em 2000 como 

Safety Standard Series nº TS-R-1 (ST-1, Revised).  

Os requisitos de transporte se aplicam a todas as modalidades de transporte de 

materiais radioativos, ou seja, terrestre, aquático fluvial, marítimo e aéreo e engloba 

todas as operações e condições relativas ao transporte, tais como desenho, 

fabricação, manutenção e reparo de embalagens, descarga, recepção, 

armazenamento em trânsito, entre outras. Deve ser estabelecido um plano de 

emergência específico, aprovado pela Autoridade Reguladora. [9] 

 

2.5 IMPACTO AMBIENTAL A PARTIR DE UMA FONTE EXTERNA 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que direta ou indiretamente, afetam a saúde, segurança e o 

bem estar da população. 

 Todo material ou dispositivo que possa causar exposição a radiações é denominado 

fonte, o material radioativo sob a forma de fumo, pó ou líquido é designado 

contaminante e se esse material entrar em contato com uma superfície, objeto ou 

pessoa, estes ficarão contaminados. 

 Uma fonte é considerada perigosa quando não está sob controle e pode originar 

exposição suficiente para causar efeitos determinísticos graves para a saúde.  

O risco de radiação pode transcender as fronteiras nacionais e podem persistir por 

longos períodos de tempo. As possíveis consequências, agora e no futuro, das 

atuais ações devem ser levadas em consideração no julgamento da adequação das 

medidas para controlar os riscos da radiação.  

Análises de emergências anteriores demonstraram ter havido efeitos determinísticos 

graves para a saúde nos casos em que uma fonte perigosa foi agarrada ou 

transportada, dentro de um bolso durante apenas alguns minutos.  
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Como tal, é necessário fazer todo o possível para prevenir a manipulação de 

materiais eventualmente radioativos. Dependendo da atividade da fonte, deve se 

permanecer, durante um tempo limitado próximo a mesma visto que a exposição 

prolongada a este tipo de fonte poderá causar efeitos determinísticos graves para a 

saúde.  

A inalação de materiais radioativas num incêndio ou explosão envolvendo uma fonte 

perigosa poderá potencialmente causar efeitos determinísticos graves para a saúde. 

No entanto, isso provavelmente poderá acontecer se a pessoa não tiver proteção 

respiratória e permanecer exposta ao fumo durante um longo período de tempo. 

 A ingestão acidental de um contaminante, por exemplo, comer alimentos com as 

mãos contaminadas poderá também provocar efeitos deterministicos graves para a 

saúde. Não obstante, isso só será possível se a pessoa estiver em contato direto 

com o próprio contaminante. [6] 

 

2.6 – AUTORIDADES 

Cabe ao governo assegurar que, no caso de ocorrerem situações de emergências 

radiológicas, sejam tomadas as medidas adequadas de resposta a emergência. 

Para isso as experiências internacionais mostram-nos que a resposta a uma 

situação de emergência envolvendo exposição á radiação deve ser comunicada no 

mais curto período de tempo e pelos meios mais expedidos, a ocorrência á 

Autoridade Reguladora, à AIEA e outras entidades competentes devem de imediato 

ordenar a execução das ações constante no respetivo plano de resposta a 

emergência. Para isso devem-se elaborar alguns Decretos das respetivas 

instituições e planos de ações complementares para dar suporte em caso de 

acidente no país. De acordo com a tabela1.[2] 
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Tabela 1: DECRETOS existente no em Angola, e Planos de Emergência para 
Elaboração. 

Decretos Existe 
Sim –S 

Propor a Realização do 
Plano de Emergência 
Radiológica (Não-N) 

Decreto de Avaliação Ambiental S N 

Decreto sobre alimentos S N 
Decreto para a polícia S N 
Lei de Defesa Civil S N 
Decreto para a aviação civil S N 
Decreto sobre as atividades das 
forças armadas 

S N 

Decreto para a pesca S N 
Decreto para a atividade médica S N 
Decreto para hospitais privados S N 
       

2.7 – CONSIDERAÇÕES DE PLANIFICAÇÃO 

No caso de um acidente do qual resulte ou possa resultar liberação transfronteiricia 

de radioatividade. Autoridade Reguladora deve de imediato comunicar a ocorrência 

ao Governo, notificando também diretamente as instituições congêneres dos 

Estados interessados bem como Agência Internacional de Energia Atómica.  

Para uma melhor planificação devemos levar em consideração que o Plano de 

emergência deve ser estruturado de tal modo que as responsabilidades, ações e 

procedimentos de cada órgão (Instituições) envolvido estejam claramente definidos.  

Porém, deve-se incluir o treinamento, disponibilidade financeira e de recursos 

humanos e materiais que permitirão garantir a proteção da população e de todos os 

que trabalham nas equipes de emergência. [2] 

2.7.1 - RESPOSTA DO GOVERNO E SETOR PRIVADO 

Um sistema de resposta à emergência radiológica envolve organizações públicas e 

privadas, forças militares e civis, atividades de gestão e gerência, bem como 

operações isoladas ou combinadas, para isso cabe ao Governo assegurar que no 

caso de uma emergência radiológica, são tomadas as medidas adequadas de 

resposta à emergência. 

Os responsáveis das instalações ou fontes devem adotar plano de emergência 

radiológica para as instalações que são aprovadas pela Autoridade Reguladora. Isso 
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para estabelecer um processo de comunicação e Resposta claro e ordenado que 

levassem em consideração todas as necessidades das partes interessadas e 

afetadas no que diz respeito aos acidentes ocorridos no decorrer das atividades da 

indústria e Medicina. 

2.7.2 - BASES PARA ATIVAR O PLANO NACIONAL DE RESPOSTA A EMERGÊNCIA 

RADIOLÓGICA 

As bases para ativação do plano nacional é aplicável aos casos de iminência de 

acidente grave, em que as consequências verificadas apresentem gravidade e 

dimensão tal que exija o acionamento de meios públicos ou privados.  

Por isso, pretende-se apoiar e assegurar a colaboração de vários órgãos 

interveniente, garantindo a mobilização mais rápida dos meios e recursos. 

O Plano Nacional de emergência deve caracterizar o conteúdo, as características e 

a extensão de uma emergência potencial tendo em conta as lições aprendidas com 

experiência de operação e análise de acidentes que tenham ocorrido com fontes do 

mesmo tipo. Para isso devemos cumprir com as obrigações legais para dar uma boa 

resposta em caso de emergência radiológica: 

 Identificar as várias operações e outras condições da fonte que podem 

conduzir a necessidade de uma intervenção; 

 Descrever os métodos e instrumentos para a avaliação do acidente e suas 

consequências no local e fora dele; 

 Prever ações de proteção, mitigação e atribuição de responsabilidades para 

iniciar e levar a cabo tais ações; 

 Fazer uma rápida e continua avaliação em caso de uma emergência 

enquanto se procede e determina a necessidade para ações de proteção; 

 Atribuir responsabilidade para notificar as Autoridades de direito e para iniciar 

a intervenção; 

 Fornecer procedimentos, que incluam a comunicação com as organizações 

relevantes na intervenção, proteção civil, combate ao incêndio, emergência 

médica, policia e outras; 
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 Promover a formação e treinamento contínuos em intervalo apropriado do 

pessoal envolvido na execução dos planos de emergência com base nas 

exigências da Autoridade Reguladora; 

 Prever a revisão periódica e atualização do plano; 

 Ter o inventário nacional das fontes existente no país; 

 Ter uma base de dado com o registo de todas as instalações, tanto da 

indústria com da área médica. 

2.7.3 - COMPROMISSO RELACIONADO COM AS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS 

Os recursos das agências do Governo estarão disponíveis para as diversas 

entidades intervenientes no presente Plano que desempenham missões de 

intervenção, reforço, apoio e assistência, quer durante a fase de Emergência, quer 

durante a fase de Remediação. 

2.7.4 - PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA DO GOVERNO 

O Principal objetivo da assistência do governo é fornecer um mecanismo para 

direcionar recursos e capacidade radiológica existente em um país. 

 Isso para procurar ajuda e aconselhamento necessário para o pessoal responsável 

pela tomada de decisões, desde a equipe tradicional para emergência, 

nomeadamente a policia, bombeiros, saúde, Instituições públicas e Privadas e 

outras organizações.  

Durante uma ocorrência de emergência ou desastres de grande dimensão é muito 

comum que a organização internacional se manifesta em fazer chegar apoio ao país 

afetado, tanto em assistência técnica com financeiro.  

Com essa assistência internacional devem-se avaliar os danos e necessidades e os 

aspectos que o paìs tem maior dificuldade para suprir com seus proprios recursos 

disponiveis. 

No caso deste Plano de emergência Radiológica os níveis de intervenção são 

baseados nas recomendações internacionais em que seja obrigatório evacuar a 

população de uma dada localidade, bem como as assistências do Governo 
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2.7.5 - TREINAMENTO E EXERCÍCIOS 

A forma mais aceita de avaliar um plano de Resposta à emergência Radiológica é 

através de treinamentos e exercícios. O exercício de emergência avalia o plano de 

Resposta a emergência e pode corrigir eventuais reduções no nível de defesa em 

profundidade, existe um consenso internacional de que o uso de indicadores de 

desempenho na avaliação do exercício de emergência pode auxiliar no processo de 

identificação das fraquezas existentes nos diversos planos de resposta a 

emergência Radiológicas. 

Os planos de resposta à emergência Radiológica para serem incorporados a uma 

sociedade envolvida direta ou indiretamente com a questão da emergência 

Radiológica, carecem de processos de aprendizagem.  

 

Os profissionais que atuam na resposta à emergência Radiológica devem não só ter 

um domínio integral do plano de emergência, mas acreditar na viabilidade, 

exequibilidade e efetividade do plano.  

Somente desta maneira, cada agente saberá qual é o seu papel e a relação para 

com a população atingida por tipo de emergência.   

Existe uma grande dificuldade no processo ensino-aprendizagem quando a intenção 

é qualificar técnicos na construção, execução e aperfeiçoamento de planos de 

emergência Radiológica.  

A dificuldade começa na construção do plano de emergência Radiológica. Enquanto 

alguns grupos defendem uma maior sedimentação de estruturas de resposta à 

emergência, ações, atividades e o detalhamento de procedimentos, outros tratam o 

plano de emergência como uma simples formalidade legal no licenciamento e 

operação de instalações nucleares, considerando a baixa probabilidade de um 

acidente Radiológico. 
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2.7.6 - RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS 
No âmbito governamental, o compartilhamento horizontal do plano de emergência é 

proporcionar um tratamento mais eficaz nas respostas inerentes a acidentes com 

produtos químicos e perigosos. 

A relação com os outros planos de emergências no caso da saúde, Defesa Química 

e corpo de bombeiros é importante porque facilita as situações precisas rápidas e 

coordenadas em todos os atos envolvendo uma emergência em saúde por ameaça 

de produtos químicos e perigosos. Com isso é primordial formar equipes envolvidas 

na resposta devem ter capacidade para atender a situaçõesque combinem 

elementos perigosos, como radioativos, explosivos e, para isso, necessitam de 

estrutura, e profissionais qualificados, para darem informações e suporte nas 

devidas operações. 

 

3 – ORGANIZAÇÕES DE RESPOSTA DAS INSTITUIÇÕES 

 

3.1 - RESPOSTA DO GOVERNO 

O governo deve garantir que no caso de ocorrerem situações de emergências 

radiológicas são tomadas as medidas adequadas de resposta à emergência, 

considerando que sempre devemos estar preparados para o pior cenário possível, 

para isso é necessário que os planos de preparação levem em conta a necessidade 

de ter pessoal capacitado, equipamentos adequados, equipe para descontaminação, 

equipe de transporte e de proteção pessoal  

As ações de respostas serão desenvolvidas, aos diferentes níveis através das 

estruturas de direção e coordenação politica, institucional, e comando de operação, 

uma vez que o plano é adotado é da responsabilidade de cada organização 

individual garantir que eles possam realizar o seu papel de forma eficaz e segura, 

mais lembre-se que revisões periódicas dos planos e modificações baseadas em 

fatos experiência e prática deve ser realizada periodicamente. [2];[3] 
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3.1.1 - AGÊNCIA TÉCNICA PRINCIPAL 

Cabe ao governo indicar um hospital de referência que atenderão os radio 

acidentados em condições de saúde prejudicada e contribuir para a evacuação dos 

mesmos.  

Durante a situação de emergências radiológica de grandes proporções é comum 

que a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) se prontifique em fazer 

chegar apoio ao país afetado, tanto em assistência técnica, como apoio financeiro.  

A assistência internacional deve responder às solicitações expressas feitas pelo país 

afetado baseada em suas avaliações de danos e necessidades, deve estar 

orientada aos aspectos que o país tem maior dificuldade para suprir com seus 

próprios recursos e deve estar estreitamente coordenada com as Autoridades 

Nacionais. [1] 

 

No caso de acidente do qual resulte ou possa resultar uma liberação transfronteiriça 

de radioatividade a Autoridade Reguladora antes de solicitar pessoal especializado, 

o país deve assegurar a sua necessidade e verificar a capacidade técnica e a 

autonomia para sua operação como isso deve: 

 Determine a resposta apropriada a um problema radiológico após a 

notificação de uma emergência radiológica. 

 Notificar as outras autoridades governamentais da emergência informá-las 

sobre as ações tomadas pela Agência Técnica Principal (ATP) e fornecer uma 

avaliação geral da emergência. 

 Notificar o Ministério das Relações Exteriores de qualquer escape de 

substâncias radioativas com implicações extraterritoriais. 

3.1.2 - VIGILÂNCIA RADIOLÓGICA E EVACUAÇÃO 

As autoridades responsáveis pela implementação dos planos de emergência 

radiológica devem informar à população da data provável do seu regresso ao local 

de residência.  
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Os planos de emergência devem especificar os níveis de intervenção em que seja 

obrigatório evacuar a população de uma dada localidade e as possíveis 

consequências, agora e no futuro, das atuais ações devem ser levados em 

consideração às medidas para controlar os riscos da contaminação. 

3.1.3 - COORDENAÇÃO DA RESPOSTA 

Cabe ao Governo criar mecanismos de coordenação com as instituições públicas e 

privadas como partes fundamentais de um plano de resposta a emergência, levando 

em consideração os riscos causados pela radiação. 

O objetivo da coordenação de resposta é ter uma maior eficiência de toda operação 

a após á notificação de uma instalação sobre a existência de um acidente. 

 Para isso é necessário que as instituições públicas e privadas tenham que se 

familiarizar com o plano de emergência antes de um acidente. 

 

3.1.4 - SISTEMA DE COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÃO CONJUNTA 

O sistema de coordenação conjunta é muito importante para as instituições que vão 

intervir em caso de um acidente radiológico, isso porque cada uma destas 

instituições saberá qual a sua tarefa no ato do acidente.   

A coordenação conjunta deverá assegurar que todos os meios tenham sido ativados 

e que a comunicação com o público se mantenham de forma permanente e segura. 

Durante a coordenação conjunta sobre a situação de emergência devem ser 

adotadas todas as medidas razoáveis para os trabalhadores que tenham a proteção 

adequada e para que sejam registadas as doses que tenham recebido nas 

exposições de emergências. 
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3.2 - ETAPAS DE RESPOSTA DO GOVERNO 

A etapa criada pelo Governo surge quando uma instalação do tipo radioativa notifica 

a existência de uma emergência a nivel potencial. Isso obriga com que as 

instituições públicas e privadas tomam medidas para controlar e mitigar a 

propagação do acidente. Para isso são tomadas as seguintes medidas. 

3.2.1 - NOTIFICAÇÃO 

No caso de emergência radiológica de tipo potencial os responsáveis das 

instalações ou fonte em causa devem comunicar no mais curto período de tempo e 

pelos meios mais expeditos á ocorrência à Autoridade Reguladora e outras 

entidades competentes, e devem de imediato ordenar a execução das ações 

constantes do respetivo plano de resposta à emergência. 

3.2.2 – ATIVAÇÃO 

O plano é ativado após uma notificação de uma instalação da existente de um 

acidente de proporção grave. O Governo deve garantir a eficiência na execução nos 

procedimentos adotados na elaboração do plano de resposta. 

 Comunicar as diversas partes interessadas, as instituições pública e privadas. 

 Criar procedimentos de operação em zonas de emergência radiológica, isso 

para garantir que a resposta do Governo esta sendo compatível com as 

necessidades da população. 

 O governo deve garantir que estão criadas as condições para o controle da 

situação de emergência radiológica do tipo grave. Caso não podem solicitar 

ajuda adicional. 

3.2.3 - DESDOBRAMENTO 

Quando o responsável de uma instalação radioativa notifica a Autoridade 

Reguladora da existência de um acidente não grave, a Autoridade Reguladora pode 

controlar a situação existente sem o apoio das outras instituições públicas e 

privadas.  
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3.2.4 - DESATIVAÇÃO DE RESPOSTA 

O plano é desativado em conjunto de procedimentos com as instituições públicas e 

privadas, depois de determinar que já não há qualquer ameaça à saúde pública e à 

segurança ou meio ambiente. 

3.2.5 - COORDENAÇÃO INTERNACIONAL 

No caso de um acidente que posso atingir as fronteiras Nacionais, a Autoridade 

Reguladora, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, devem ter 

convenções com outros países próximos para trabalharem em coordenação em 

caso de um acidente de proporção grave. Exceto nos casos em que os acordos 

existentes permitam a comunicação entre o país. 

 

4 - MISSÕES DE RESPOSTA DA AGÊNCIA GOVERNAMENTAIS, CAPACIDADE, RECURSOS, 

REFERÊNCIAS E AUTORIDADES 

 

4.1 - AUTORIDADES REGULADORA DE ENERGIA ATÓMICA (AREA) 

Autoridade Reguladora de Energia Atómica tem como missão estabelecer Lei, 

Regulamentos, emitir Licença, Autorização e Inspencionar todas as práticas no 

território nacional.  

Isso porque fazem o uso de material radioativo e zelar pela utilização da Energia 

Atómica para fins pacíficos sem riscos para a saúde humana e para o Ambiente.  

Se houver um acidente radiológico Autoridade Reguladora deve ser responsável no 

seguinte: 

 Garantir que esses licenciados atinjam suas responsabilidades e as 

condições de sua licença; 

 Atuar nas áreas especificadas no plano nacional de resposta de emergência 

para acidentes radiológicos; 

 Aconselhar conforme necessário, a medidas adicionais a serem tomadas para 

mitigar as consequências do acidente e evitar danos ao público e para o meio 

ambiente. 
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Sobre a capacidade de recurso Autoridade Reguladora junto com o Governo deve 

ter um grupo de resposta de emergência que opera 24 horas por dia, 7 dias na 

semana, e 365 dias no Ano. Este grupo deve incluir pessoal experiente e bem 

treinado, com equipamento adequado para o controle de exposiçaõ ou contaminção. 

 

4.2 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 

O Ministério da Saúde tem como missão estabelecer Leis, Regulamentos, emitir 

Licença, Autorização e Inspencionar. 

 Em caso de uma emergência radiológica o Ministério da saúde deve definir a 

politica nacional de saúde, e promover a execução relativa à saúde e ao exercício 

das correspondentes funções normativas e de acompanhamento médico apropriado 

para pessoas contaminadas ou sobreexpostas, e controlar os problemas de saúde 

em longo prazo que podem surgir devido a Emergência Radiológica. 

 O Ministério da Saúde deve promover o desenvolvimento dos recursos participando 

na planificação, formação e exercícios em colaboração com outras instituições 

públicas e privadas.  

Porém o Ministério deve ter laboratórios e alguns instrumentos radiológicos que 

podem ser enviados para avaliar a situação em um acidente radiológico e prestar 

assistência médica às vítimas em caso de acidente radiológico. Os hospitais do 

Ministério da Saúde devem estar abertos 24 horas do dia e têm a capacidade de 

prestar a atenção médica imediata a qualquer momento.  

O Ministério da Saúde deve capacitar o pessoal médico no cuidado e tratamento das 

pessoas expostas à contaminação. Para isso deve possui um medidor de corpo que 

pode ser usado para controlar a contaminação dentro das pessoas que podem ter 

ingerido ou inalado material radioativo.  

Além disso, o Ministério da Saúde deve ter a capacidade de fazer estudos de 

aberrações cromossômicas que podem ajudar o pessoal médico a determinar as 

doses de radiação recebidas por pessoas em um acidente radiológico. 
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4.3 - MINISTÉRIO DO AMBIENTE 

Em caso de um acidente radiológico o Ministério do Ambiente tem como missão 

realizar o controle e análise radiológica ambiental, bem como pode dar auxilio na 

descontaminação e eliminação de resíduos, e assegurar a aplicação dos 

instrumentos e acções de controle da poluição atmosférica e das águas visando a 

protecção da saúde pública e do meio ambiente. 

4.4 - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INAMET)  

Em caso de acidente radiológico o Instituto Nacional de Meteorologia deve informar 

as condições meteorológicas atuais em torno e ao redor da área do acidente.  

4.5 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Caberia ao Gabinete do Presidente da República sobre proposta do Ministro da 

Energia e Águas junto com Autoridade Reguladora reunir todas as instituições que 

fazem parte deste plano de resposta a emergencia radiológica para uma melhor 

coordenação no caso de acidente radiológico. 

 Para isso Autoridade Reguladora deve elaborar o Plano Nacional de Resposta à 

Emergência Radiológica apos parecer do Ministro da Energia e Águas e aprovado 

pelo Presidente da República. 

 Este plano deve adotar medidas adequadas a assegurar a proteção das pessoas 

que participem nas ações de resposta á emergência radiológica. Deacordo com a 

figura1 abaixo 
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Figura 1. Fluxograma para proposta de criação de uma Agência Nacional de 

resposta em caso de Emergência Radiológica. 
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4.6 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

A missão do Ministério das Relações Exteriores é criar meios ou pedidos de auxílio a 

outros países e organizações internacionais face à avaliação das necessidades e da 

emergência. Porém é necessário que o País possue acordos de cooperação bilateral 

com outros Países para garantir que toda a assistência internacional seja 

devidamente recebida e enquadrada nas operações em caso de emergência 

radiológica. 

4.7 - MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

A missão do Ministério da Comunicação Social é dar auxilio ao governo em caso de 

um acidente Radiológico de proporção grave e prestar informações reais à 

população por via rádio televisão 

4.8 - MINISTÉRIO DA DEFESA 

O Ministério da Defesa tem a missão de preparar e executar a política de Defesa 

Nacional no âmbito das competências que lhe são conferidas, bem como assegurar 

e fiscalizar a administração das Forças Armadas e dos demais órgãos, serviços e 

organismos nele integrados. 

O Conceito Estratégico da Defesa Nacional obedece ás disposições constitucionais 

e legais que enformam a política de Defesa Nacional. Por isso se afirma que a 

Defesa Nacional tem por objetivo garantir a independência nacional, a integridade do 

território e a liberdade e a segurança das populações, contra qualquer ameaça 

interna ou Externa. 

 

4.9 - Ministério da Agricultura 

O Ministério da Agricultura deve apoiar os primeiros atendentes quando ocorrer um 

acidente radiológico na qual resulta uma contaminação no solo. Entretanto deve 

fornecer informações sobre métodos agrícolas em qualquer área que possa ter sido 

contaminada, porque existem várias rotas pelas quais a contaminação radioativa 

pode alcançar os animais e os seres humanos. 
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4.10 - POLÍCIA NACIONAL 

A missão da Policia Nacional é de criar um perímetro de segurança para sociedade 

como um todo, para isso devemos propor a sensibilização e a preparação do policial 

para perceber a importância de se capacitar para exercer atividades preventivas e 

de coordenação quando da iminência ou durante um acidente radiológico. 

4.11 - DEPARTAMENTO DE DEFESA QUÍMICA BIOLÓGICA E NUCLEAR (DQBN) 

Em situações de Emergência Radiológica o Departamento Defesa Química Biológica 

e Nuclear têm a missão de estabelecer o perímetro de segurança e garantir a 

segurança das zonas adjacentes, hospital, e zonas de concentração da triagem e 

primeiros socorros bem como de monitorização e descontaminação da população. 

4.12 - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS 

A Proteção Civil e Bombeiro tem a responsabilidade de salvaguardar  atuação de 

outras entidades  e exercer missões de isolamento de áreas e medidas possíveis 

para extinguir e controlar qualquer incêndio,  bem como proteger a vida e a 

propriedade do incêndio. 

4.13 - DEPARTAMENTO DA MARINHA DE GUERRA 

A Marinha de Guerra em situações de Emergência Radiológica tem a missão de 

estabelecer o perímetro de segurança e garantir a segurança das zonas adjacentes, 

bem como responder em situações de emergência no mar. 

 

4.14 - CRUZ VERMELHA 

A missão da Cruz Vermelha é dar assistência técnica ao País afetado, isso em 

função da complexidade da ocorrência. 

 As autoridades nacionais devem analisar com maior eficiência a necessidade de 

assistência externa e alertar de imediato a comunidade internacional. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A criação de um Comitê em Angola para lidar com situações de emergências 

radiológicas em Angola, viabilizará a execução de um plano nacional de 

emergências radiológicas. Por esta razão existe a necessidade de integrar e 

harmonizar os diferentes órgãos militares civis, públicos e privados do País. 

Essa integração consistirá em disseminar o conhecimento sobre proteção 

radiológica e efeitos biológicos da radiação entre todos os órgãos de segurança 

pública, defesa e hospitais de referências de Angola. Contudo nesse Comitê deve 

ter um sistema de prontidão em face de uma emergência radiológica, em turno por 

equipe.  

 

 

 

. 
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