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Requerimento de transferência 
para Portugal ou importação

(para efeitos do art. 44º)

Identificação do titular
que irá receber a fonte:

- Licença de prática 
para a utilização da 
fonte

- RPR
- Contacto 24h
- ...

Identificação da 
fonte

- Isótopo
- Atividade
- Número de 

série
- Fabricante
- ...

Assinatura pela 
entidade 
responsável pela 
transferência e 
pelo titular

Tipo de pedido: 
transferência 
para Portugal ou 
importação

Emitido Documento de Transferência ou Documento 
de Importação, que confirma a aceitação ou aprovação 

da APA, nos termos do art. 44.º do DL 108/2018

Anexo Exemplo

6.1 Peças desenhadas da 
fonte, contentor, ou 
equipamento que a incorpora

Manual da fonte, certificado da fonte, 
manual do equipamento,...

6.3 Comprovativo do valor da 
fonte

Fatura, fatura pro forma ou documento 
similar

6.4 Documento de política do 
titular para gestão de fontes 
radioativas ao longo de todo o 
seu ciclo de vida

Documento interno do titular onde 
especifique a sua política para gestão das 
fontes radioativas, desde a aquisição até 
à devolução ao fabricante ou 
eliminação.

Preferencial: contrato de aquisição com 
compromisso de retoma.

6.5 Documento com as 
medidas de proteção física

Documento interno do titular que detalhe 
as medidas de deteção, atraso e resposta a 
intrusão

6.6 Seguro de 
responsabilidade civil

Cópia da apólice válida

6.9 Certificado do motorista 
para transporte de Classe 7

Se o não for utilizado Pacote Isento, 
apresentar cópia do certificado do 
motorista para transporte de matérias 
perigosas de classe 7 até às instalações do 
titular. 
Se for utilizado um pacote de Tipo A, pode 
ser invocada a disposição S12 do capítulo 
8.5 do Regulamento ADR, que permite, em 
alternativa, a apresentação do certificado 
de formação de sensibilização em proteção 
radiológica dada ao motorista.

6.10 Plano de emergência, se 
atividade superior a 1 GBq

Plano de emergência específico para a 
fonte, nos termos do Anexo VI do DL 
108/2018

6.11 Inventário das fontes 
seladas

Documento interno do titular com 
inventário atualizado das suas fontes

6.12. Certificado da fonte e do 
contentor

Certificados da fonte radioativa e do 
contentor, fornecidos pelo fabricante. 
Se o certificado da fonte não estiver 
disponível, remeter junto com o aviso de 
receção e pedido de detenção.
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Identificação da 
entidade responsável 
pela transferência ou 
importação 
(fornecedor, fabricante, 
ou mesmo o próprio 
titular):

- Designação
- RPR
- Contacto 24h
- ...

Identificação da 
modalidade de 
transporte até 
ao titular

- Transportador
- Motorista
- Certificado 

ADR
- Tipo de pacote
- Número ONU
- Índice de 

transporte
- ...

Fabricante ou 
fornecedor

Titular em PT
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