
Prioridades Estratégicas Objetivos Operacionais Resultados-chave

Disponibilização regular de Cursos de formação em Proteção e 

Segurança Radiológica de Nível I, II e III, não conferentes de 

grau académico.

Ações de formação realizadas; Análise dos inquéritos de 

satisfação;

Disponibilização aos trabalhadores e bolseiros o 

enquadramento e a formação necessários à execução das 

prestações de serviços 

Ações de formação e treino para os trabalhadores e bolseiros 

realizadas; 

Disponibilização de estágios de formação para estagiários da 

Agência Internacional de Energia Atómica, EURAMET, entre 

outras organizações.

Estágios realizados; 

Participação nos projetos de investigação aprovados, 

designadamente EURAD (Resíduos Radioativos), EURAMET 

EMPIR 19NET03 SupportBSS e EMN-European Metrology 

Network 

Ações previstas

Divulgação da atividade desenvolvida em vários meios Artigos publicados em revistas técnico-científicas da 

especialidade; Apresentação de comunicações (orais e 

posters) em conferências, seminários, etc

Participação no Technical Committee on Ionizing Radiation (TC-

IR) da EURAMET, na rede ALMERA da AIEA e outras em função 

das solicitações; 

Preparação do relatório anual para o TC-IR; participação nas 

reunião anual do TC-IR e ALMERA; envio de resultados 

analíticos para o REM do JRC-Ispra

Participação em atividades conjuntas com entidades 

nacionais: IPQ, APA, ANEPC, Forças Armadas, Polícia 

Judiciária, entre outras.

Participação em encontros, simulacros, exercícios, etc

Promoção da atividade de prestação de serviços avançados 

em Proteção Radiológica.

Melhoria da página do LPSR na internet; 

Manutenção das condições de licenciamento das atividades 

desenvolvidas no LPSR e do respetivo reconhecimento por 

entidades externas (APA, IPAC, IPQ, entre outras)

Assegurar a realização anual de inventários, relatórios, etc.; 

Assegurar as condições de segurança radiológica das 

atividades e instalações; Assegurar a manutenção e 

rastreabilidade dos padrões nacionais de medição das 

grandezas das radiações ionizantes; Promover a realização de 

auditorias por entidades externas

Prioridade 3: Social Engagement - Estimular a identidade do 

Técnico junto da sua comunidade e a marca Técnico nacional 

e internacionalmente

Prioridade 4: Recursos - Promover a sustentabilidade dos 

recursos humanos, financeira e ambiental

Laboratório de Proteção e Segurança Radiológica
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Informação a incluir no PA IST:

Identificação de Objetivos Operacionais a atingir no ano 2022 enquadrados nas Prioridades Estratégicas;

Para cada um dos objetivos identificados sugere-se a especificação de 2 a 5 Resultados-chave (abordagem OKR – Objetives & Key Results).

Prioridade 2: Investigação, Desenvolvimento & Inovação - 

Reforçar a investigação nomeadamente para acelerar a 

solução dos problemas mais prementes da sociedade

Prioridade 1: Ensino e Aprendizagem - Proporcionar a melhor 

vivência e experiência de aprendizagem aos estudantes


