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Excelentíssima Senhora Secretária de Estado do Ambiente 

Eng.ª Inês dos Santos Costa 

 

C/c 

Excelentíssimo Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática 

Eng.º João Pedro Matos Fernandes 

Porto, 15 de novembro de 2021 

Assunto: Revisão do regime da proteção radiológica (Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro) 

 

Excelentíssima Senhora, 

A presente missiva surge no contexto das últimas conversações mantidas entre a Ordem 

dos Médicos Dentistas (OMD), o Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC) e 

a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA). 

Conforme é público, a proposta do Orçamento do Estado para 2022 não foi alvo de 

aprovação na generalidade pela Assembleia da República, tendo subsequentemente o 

Senhor Presidente da República informado o País de que iria utilizar os seus poderes 

constitucionalmente previstos para a dissolução da Assembleia da República, com a 

consequente convocação de eleições legislativas antecipadas. 

Como é igualmente público, o cenário de incerteza política descrito pode revelar-se 

paralisante de novas iniciativas legislativas até que esteja formada a nova composição 

parlamentar e o novo Governo, situação que não deverá conhecer resolução antes de 

fevereiro de 2022, de acordo com as diligências entretanto levadas a cabo entre o Senhor 

Presidente da República e os Partidos. 
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Na reunião havida com o Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, no passado 

dia 14 de outubro, facilmente se chegou a um consenso relativamente à natureza 

desproporcional dos valores das coimas atualmente previstas pelas disposições 

conjugadas do Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro e da Lei-Quadro das 

Contraordenações Ambientais (Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, na sua redação atual). 

A desproporcionalidade referida, tal como várias vezes salientado pela OMD junto de 

várias instâncias, ocorre face ao reduzidíssimo perigo que as práticas de 

radiodiagnóstico em medicina dentária representam tanto para o ambiente, como para a 

saúde pública. 

Como é também público, a Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e 

Ordenamento do Território (IGAMAOT), a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a 

OMD concluíram um acordo, tomado em reunião presencial de 11.08.2021, pelo qual 

aquela Inspeção-Geral aderia ao Acordo de Princípios (informalmente reconhecido como 

a moratória ao novo regime da proteção radiológica) celebrado entre as duas últimas em 

maio do ano corrente. Não obstante, os termos da referida adesão não foram 

inteiramente claros, porquanto a IGAMAOT apenas se comprometeu a não aplicar 

coimas por factos que estivessem abrangidos pelo referido Acordo de Princípios. Neste 

sentido, a IGAMAOT não especificou, ainda que instada pela OMD a fazê-lo, se tal 

adesão significaria a não abertura de processos de contraordenação ou a tramitação 

completa do processo e subsequente decisão absolutória por falta de pressupostos, 

designadamente o da censurabilidade da conduta porquanto o cumprimento da lei 

depende da existência de um mercado de entidades reconhecidas pela APA que, 

correntemente, inexiste na prática e não se prevê que venha a existir no curto ou no 

médio prazo. 

Foi da mesma forma acordado pelo Exmo. Senhor Presidente da APA com a Ordem dos 

Médicos Veterinários esta informal moratória. 



Ordem dos Médicos Dentistas || Ordem dos Médicos Veterinários 

 

 

 

 

 

 

O que é facto é que a IGAMAOT continua a levar a cabo inspeções e a abrir processos 

de contraordenação no âmbito do referido Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro, 

levando a que os médicos dentistas e os médicos veterinários envolvidos sejam 

obrigados a despender verbas significativas na defesa destes processos 

contraordenacionais. 

Neste sentido,  

1) Tendo em conta o cenário de incerteza política descrito; 

2) A já reconhecida desproporcionalidade das coimas previstas no novo regime da 

proteção radiológica e a atual atuação da IGAMAOT; 

3) A promessa de revisão legislativa, pelo menos no que se refere ao regime 

contraordenacional; 

4) A subsistência dos factos que levaram à celebração do Acordo de Princípios e à 

posterior adesão pela IGAMAOT; 

5) A natureza da IGAMAOT, enquanto serviço que depende hierárquica e 

funcionalmente do membro do Governo responsável pela área do ambiente, 

sujeita aos poderes de direção deste; 

 

A OMD e a OMV requerem, nos termos dos n.ºs 3 e 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 

17/2014, de 4 de fevereiro (Lei Orgânica do Ministério do Ambiente e da Ação Climática), 

do artigo 28.º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro, na sua redação 

atual (Lei Orgânica do XXII Governo Constitucional), e do § 2, alínea l), do Despacho n.º 

11561/2020 (Delegação de competências do Ministro do Ambiente e da Ação Climática),  
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Que Vossa Excelência faça uso dos seus poderes de direção, que detém face 

à referida Inspeção-Geral, no sentido de suspender a abertura de processos 

de contraordenação relativos ao regime da proteção radiológica até que 

surja o novo regime da proteção radiológica, por cuja aprovação estas 

Ordens pugnam que seja feita o mais rapidamente possível. 

A Ordem dos Médicos Veterinários, por identidade de causa, adere à presente missiva, 

sendo subscrita pelo respetivo Bastonário.  

Sem outro assunto, aceite os melhores cumprimentos, 

 

 

Miguel Pavão 

Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas 

 

 

Jorge Cid 

Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários 


