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Resumo 
Aborda-se a exposição de pessoas à radiação electromagnética, em particular a que está 
associada aos sistemas de comunicações móveis, referindo-se não só a radiação dos telefones 
móveis mas também a das antenas das estações base instaladas quer em zonas urbanas quer em 
áreas rurais.  Começa-se por apresentar os conceitos básicos dos sistemas de comunicações 
móveis, descrevendo-se em seguida os aspectos mais relevantes da exposição à radiação 
electromagnética, nomeadamente os efeitos biológicos e a diferenciação da radiação por telefones 
móveis ou por antenas de estações base.  Por último, apresenta-se o Projecto monIT, uma 
iniciativa do Instituto de Telecomunicações, desenvolvido no sentido de informar o público em geral 
sobre este tema. 
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