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NOTA PRÉVIA 
 
 O Complexo Laboratorial de Sacavém  ex-Laboratório de Física e Engenharia Nucleares (LFEN) 
da extinta Junta de Energia Nuclear (JEN)  passou por uma situação de indefinição particularmente 
delicada, sobretudo a partir de 20 de Novembro de 1992, data em que se teve conhecimento da decisão 
do Ministro da Indústria e Energia, eng. Mira Amaral, de excluir o Instituto de Ciências e Engenharia 
Nucleares (ICEN) e o Departamento de Protecção e Segurança Radiológica (DPSR) da estrutura 
orgânica do Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI), que sucedeu ao 
Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (LNETI). 
 
  Em consequência daquela situação − que foi injustificadamente criada e que chegou a pôr em perigo 
um património científico ímpar a nível nacional − o ICEN foi notícia nos órgãos de comunicação social, 
entre 1992 e 1994. Uma vez que algumas das facetas mais importantes do processo então vivido 
ficaram registadas em páginas de jornais, afigura-se interessante coligir a informação mais relevante 
que foi publicada na época. 
 

* * * 
 
 Tendo em vista possibilitar ao leitor um melhor enquadramento do material jornalístico recolhido, 
recordam-se aqui alguns dos factos mais salientes ocorridos naquele período: 
 

1991-12-23: Envio, pelo director do ICEN (Jaime da Costa Oliveira) ao presidente do LNETI (José 
Veigão Simão), do documento colectivo “Contribuição para o enquadramento do ICEN no 
contexto da reestruturação do LNETI” (A. Pires de Matos, C. Ramalho Carlos, Eduardo Martinho, 
Frederico G. Carvalho, J. Costa Oliveira, João B. Menezes, J. M. Peixoto Cabral, José Salgado, 
Luciana Patrício, M. Leite de Almeida, M. Eduarda Andrade, M. Fernanda da Silva).  
 
1992-07-06: Tomada de posse de Manuel Barata Marques como presidente do LNETI. 
 
1992-07-20: Publicação, pela direcção do ICEN, do documento “ICEN: Factos e Números (1986-
1991)” 
 
1992-09-29: Despacho nº 15/92 do presidente do LNETI determinando a constituição de uma 
comissão “ad hoc” para a apresentação de uma proposta de reenquadramento das actividades de 
I&D do ICEN, no sentido da sua eventual integração no sub-sistema científico das Universidades. 
 
1992-10-08: Despacho nº 99/92 do Ministro da Indústria e Energia determinando a criação de uma 
comissão para proceder a uma reflexão aprofundada sobre as actividades de I&D desenvolvidas e a 
desenvolver pelos organismos do MIE (o relatório da comissão, datado de Maio de 1993 e divulgado 
em Agosto de 1993, não contempla as actividades do ICEN nem do DPSR do LNETI). 
 
1992-10-29: Publicação do Decreto-Lei nº 240/92 criando o INETI.  
 
1992-11-10: Publicação do Decreto Regulamentar nº 30/92 aprovando a orgânica do INETI. 
 
1992-11-17: Despacho de nomeação do presidente e dos vice-presidentes do conselho directivo do 
INETI. 
 



 
 

1992-11-20: Anúncio, feito pelo presidente do conselho directivo do INETI, da decisão do Ministro 
da Indústria e Energia de excluir o ICEN da futura estrutura orgânica do INETI e do propósito de 
promover o estudo da viabilidade de constituição de um consórcio com as universidades e outras 
entidades para enquadrar as actividades do ICEN que não fossem extintas. 
 
1992-12-09: Reunião do conselho directivo do INETI com o director do ICEN e com os directores 
dos respectivos departamentos e “linhas de actividades” em que aquele conselho defendeu a hipótese 
de criação de uma associação privada sem fins lucrativos para promover a I&D, a formação e a 
prestação de serviços no domínio das ciências e tecnologias nucleares, hipótese que não mereceu o 
apoio dos dirigentes do ICEN. 
 
1992-12-23: Reunião do conselho directivo do INETI com os dirigentes deste Instituto em que foram 
enunciadas as grandes linhas do projecto de portaria relativa à respectiva organização interna e em 
que foi confirmado que o ICEN e o DPSR não figurariam na nova estrutura: quanto ao primeiro, 
estavam a decorrer contactos com universidades públicas, com vista a auscultar a sua 
disponibilidade para enquadrar as suas actividades e o seu pessoal e para participar na criação de 
uma associação privada sem fins lucrativos destinada a gerir as actividades e os meios que não 
fossem extintos ou alienados; quanto ao segundo, também se admitia a hipótese de integração no 
sistema universitário. 
 
1993-02-08: Envio, pelo director do ICEN ao presidente do conselho directivo do INETI, do 
documento colectivo “Proposta de enquadramento orgânico do ICEN do INETI  Criação no 
complexo laboratorial do INETI/Sacavém de um Instituto Público e de um Pólo de Ciência” (A. 
Pires de Matos, C. Ramalho Carlos, Eduardo Martinho, Frederico G. Carvalho, J. Costa Oliveira, 
João B. Menezes, José Salgado, Luciana Patrício, M. Leite de Almeida, M. Ângela Gouveia, M. 
Eduarda Andrade, M. Fernanda da Silva). 
 
1993-02-19: Reunião do conselho directivo do INETI com o director do ICEN e os directores dos 
respectivos departamentos e “linhas de actividades” em que foi reafirmada a hipótese de integração 
dos funcionários do ICEN em várias universidades de Lisboa e a criação de uma associação privada 
sem fins lucrativos para gerir o mosaico de grupos dispersos pelas universidades. 
 
1993-05-05: Audiência concedida pelo Senhor Presidente da República, Dr. Mário Soares, a cinco 
investigadores do ICEN (António Pires de Matos, Eduardo Martinho, Frederico Carvalho, Luciana 
Patrício e Maria Ângela Gouveia), que lhe manifestaram a sua preocupação relativamente ao futuro 
do Instituto. 
 
1993-05-24: Publicação do Decreto-Lei nº 189/93 estabelecendo a orgânica da Direcção-Geral do 
Ambiente (DGA). No nº 2 do artigo 19º, determina-se que a DGA sucede na universalidade dos 
direitos e obrigações de que era titular o INETI relativamente ao DPSR, sem necessidade de 
quaisquer formalidades, constituindo o referido diploma título bastante para todos os efeitos legais. 
 
1993-06-11: Memorando nº 330/19/93 do director do ICEN para o presidente do conselho directivo 
do INETI acompanhando um projecto de decreto-lei visando a criação do ICEN (eventualmente com 
outra designação) no Ministério do Planeamento e da Administração do Território ou numa 
universidade pública, como pessoa colectiva de direito público, dotada de personalidade jurídica e de 
autonomia científica, pedagógica, administrativa e financeira 
 
1993-06-15: Publicação da Portaria nº 592-A/93 aprovando a organização interna do INETI. No 
número 2 do artigo 9º, estabelece-se que o ICEN se mantém provisoriamente na estrutura do INETI, 
com as competências que lhe estavam cometidas, devendo ser objecto, no prazo máximo de três 
meses, de qualquer das medidas previstas no artigo 3º do Decreto-Lei nº 240/92, de 29 de Outubro. 



 
 

 
1993-07-06: Despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro da Indústria e Energia 
nomeando o presidente do conselho directivo do INETI como director do ICEN. 
 
1993-07-27: Tomada de posse do presidente do conselho directivo do INETI como director do 
ICEN. 
 
1993-07-27: Despacho conjunto dos Ministros do Planeamento e da Administração do Território, da 
Indústria e Energia e da Educação (publicado no Diário da República, II Série, em 1993-08-23) 
criando um grupo de trabalho para, no prazo de 45 dias, a contar da data do despacho, “estudar a 
viabilidade da criação de uma entidade, nomeadamente do tipo associativo ou empresarial, 
adequada a promover a investigação e o desenvolvimento no domínio das ciências e tecnologias 
nucleares, assim como a formação e actualização permanente de técnicos para diversos sectores 
de produção e aplicação de tecnologias, bem como a dinamização das infra-estruturas existentes, 
por forma a pô-las ao serviço da comunidade científica e empresarial”. 
  
1994-03-17: Despacho conjunto dos Secretários de Estado do Orçamento e da Indústria (publicado 
no Diário da República, II Série, de 1994.03,29) integrando 155 funcionários do INETI (43 dos 
quais a prestar serviço no ICEN) no quadro de efectivos interdepartamentais (QEI) criado junto da 
Direcção-Geral da Administração Pública. 
 
1994-10-31: Envio ao presidente do conselho directivo do INETI do documento colectivo 
“Contribuição para a preparação do enquadramento do actual ICEN no Ministério do 
Planeamento e da Administração do Território” (A. Pires de Matos, C. Ramalho Carlos, Eduardo 
Martinho, Frederico G. Carvalho, J. Costa Oliveira, João B. Menezes, J.M. Peixoto Cabral, José 
Salgado, Luciana Patrício, M. Leite de Almeida, M. Ângela Gouveia, M. Eduarda Andrade e M. 
Fernanda da Silva). 
 
1994-12-20: Decreto-Lei nº 324-A/94 (publicado no Diário da República, I Série-A, de 1994-12-30) 
aprovando a Lei Orgânica do Instituto Tecnológico e Nuclear  nova designação do ICEN , 
dotado de personalidade jurídica, de autonomia científica, técnica, administrativa e financeira e de 
natureza empresarial. 
 
 

* * * 
 
 
 A compilação que se segue de artigos, reportagens e notícias de Jornais deve ser entendida como um 
contributo para a história do Complexo Laboratorial de Sacavém.  Na vida das instituições, tal como 
na vida das pessoas, passado, presente e futuro são apenas fases de um processo evolutivo. E 
as lições do passado são para ter em conta...  
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CORREIO DA MANHÃ 
26.Janeiro.1992 

Mário Aleixo 
 

REACTOR NUCLEAR PORTUGUÊS É “BERÇO” DE CIENTISTAS 
 
 A equipa de cientistas portugueses que trabalha há 30 anos no Reactor Português de Investigação 
(RPI), nas instalações de Sacavém do Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial 
(LNETI) «é chamada com frequência a dar pareceres técnicos sobre energia nuclear»  revelaram 
ao “Correio da Manhã” o engenheiro João Menezes e Eduardo Martinho, dois dos responsáveis pelo 
trabalho realizado ao longo dos últimos 30 anos no RPI. 

 O reactor português, a cargo do Departamento de Energia e Engenharia Nucleares (DEEN), é o 
único destinado à investigação na Península Ibérica e está integrado no Instituto de Ciências e 
Engenharia Nucleares (ICEN), dirigido pelo Dr. Jaime Oliveira. Para este responsável, «a experiência 
adquirida no contacto diário com o RPI permite à equipa explorar o reactor nuclear em condições de 
segurança e fiabilidade». 

 A existência deste reactor, ignorada por uns e temida por outros, «não representa qualquer risco 
para a população em geral», esclarece Jaime Oliveira. Por sua vez, Eduardo Martinho, responsável 
pela exploração do RPI, logo no início da nossa visita ao reactor, revela que este se destina à 
investigação, por isso foi concebido para aproveitar os neutrões (partículas constituintes dos núcleos 
dos átomos), que se aplicam na produção de radioisótopos e no teste de materiais, em particular. 

 Daí que seja preocupação dos responsáveis pelo RPI esclarecer que «este não é um reactor 
concebido para aproveitar energia, como é o caso numa central nuclear. Em síntese, não é objectivo 
do reactor de Sacavém aproveitar a energia proveniente da cisão nuclear, mas sim utilizar os 
neutrões em trabalhos de investigação aplicada». 

“Revolução” trava opção nuclear 

 Como sublinhou por diversas vezes Jaime Oliveira, no decorrer da conversa que com ele 
mantivemos, «a existência deste reactor nada tem a ver com a opção nuclear portuguesa, ainda por 
definir, nem com a elaboração de um programa nuclear». 

 Mas a expressão do responsável pelo ICEN não esconde alguma mágoa pela inexistência desse 
programa e acaba mesmo por desabafar quando nos revela que há 18 anos, em 1974, pouco antes da 
“revolução de Abril”, «o arranque de um programa nuclear esteve por um fio» em Portugal. 

 Acabou por não se concretizar e hoje resta a esta equipa de cientistas o capital de conhecimentos 
acumulados, que os coloca em posição de dialogar com especialistas de reactores nucleares doutros 
países. 

 Apesar do êxodo de valores que se seguiu a 1974, circunstância que Jaime Oliveira lamenta, «foi 
possível mantê-los no País, embora noutras áreas, e entretanto foram-se formando outros com 
conhecimentos suficientes para participar num eventual programa nuclear que Portugal venha a 
empreender». 

 Em 30 anos de actividade, o reactor proporcionou a formação de um conjunto de técnicos em física e 
engenharia de reactores nucleares que hoje são responsáveis pela elaboração de estudos aplicáveis em 
diversos domínios do saber. 

Obras aumentaram as potencialidades 

 O RPI possui a potência de 1 megawatt térmico, o que equivale a 1000 aquecedores eléctricos de uso 
doméstico de 1 quilowatt cada. 

 Para a melhoria das potencialidades do reactor contribuíram de forma significativa as modificações 
que o mesmo sofreu na modernização que decorreu entre meados de 1987 e final de 1989. 



 
 

 Na sua nova versão, o reactor nuclear de Sacavém, mantendo embora a potência de 1 megawatt, 
permite  porque a constituição do seu núcleo o torna mais compacto  factores 3 a 4 vezes 
superiores no fluxo de neutrões disponível. 

 Ora, como explica o engenheiro Eduardo Martinho, «quanto mais neutrões temos, mais coisas 
podemos fazer, porque aumenta a capacidade de utilização do reactor». 

 Aquando das obras efectuadas no reactor, foi substituído o combustível. O anterior tinha chegado ao 
fim, tendo agora sido instalados elementos de combustível altamente enriquecido em urânio-235, 
importado dos Estados Unidos, e que custou cerca de quatro mil contos em 1974. 

 Entre as modificações mais significativas introduzidas no reactor, contam-se: a mudança do 
revestimento de uma parte da piscina, de azulejo para aço inox, e a substituição das barras de comando, 
da tubagem do circuito de refrigeração primário e da torre de arrefecimento do circuito secundário. 

 Este reactor, como fonte de neutrões, possibilita a promoção de projectos de investigação e 
desenvolvimento diversificados envolvendo ciências e técnicas nucleares. A sua aplicação, em áreas que 
têm a ver com a vida de todos nós, estende-se do ambiente à nutrição, saúde, agricultura e estudo de 
materiais. 

 Eduardo Martinho explica que parte significativa do trabalho realizado no reactor se baseia na 
“técnica de análise por activação com neutrões”. Mas é o próprio que explica como tudo se processa: 
«Recolhida a amostra, esta é colocada junto do núcleo do reactor, onde há neutrões. Da interacção 
dos neutrões com a amostra, esta fica radioactiva. Ao analisar a radioactividade, podem identificar-
se elementos químicos (grande número deles) e determinar qual a quantidade em que cada um deles 
está presente na amostra». 

Trabalhos em curso 

 Com o apoio da Agência Internacional de Energia Atómica, a equipa do reactor tem nesta altura em 
preparação um projecto de estudo da poluição atmosférica na zona industrial do País, que permite 
identificar os níveis dos elementos poluentes e localizar as fontes de poluição. 

 Em colaboração com a EDP, procede-se igualmente a um estudo ambiental na vizinhança da central 
termoeléctrica do Pego. Como nos revela Eduardo Martinho, «a ideia é conhecer o estado do ambiente 
antes da central entrar em funcionamento, para depois se avaliar se há impacto decorrente desse 
funcionamento». 

 Um outro estudo de grande alcance para a comunidade é o que pretende comparar a nutrição num 
concelho da Beira Interior, onde as pessoas se alimentam daquilo que produzem, e na região de Lisboa, 
onde se podem ingerir alimentos de regiões tão distantes como batatas de Trás-os-Montes ou carne da 
Argentina. 

 Este estudo, segundo os responsáveis pelo reactor, «procurar quantificar elementos químicos 
essenciais à vida que devem ser ingeridos em porções equilibradas, como sejam o selénio e o ferro». 

 Na área da biologia, o reactor tem permitido aos institutos de Investigação Agrária e de Agronomia 
realizar estudos que possibilitam melhorar a produção e a qualidade de espécies agronómicas. 

 No primeiro caso, foram realizadas «irradiações de sementes de arroz, grão de bico e cevada, em 
que os neutrões induzem efeitos mutagénicos nessas sementes, para obtenção de variedades com 
melhor porte, maior produtividade, maior resistência à doença e possibilidade de ter duas produções 
por ano». 

 Pelo mesmo processo, o Instituto de Investigação Científica Tropical tem realizado irradiações de 
sementes de cafeeiro para obtenção de variedades resistentes à ferrugem alaranjada da planta, que a 
danifica e quebra a produção. 

 Cientistas espanhóis também utilizam o Reactor Português de Investigação. Através de irradiações 
no reactor, físicos da Universidade Politécnica de Madrid estudam o efeito de neutrões de alta energia 
em componentes electrónicos, e biólogos da Universidade de Valência efectuam trabalho de investigação 
no domínio da terapia por captura de neutrões de baixa energia. 



 
 

 Estes exemplos de trabalhos realizados no Reactor de Sacavém permitem, segundo os cientistas 
portugueses que aí laboram, explicar duas coisas: o reactor e as pessoas que com ele trabalham não são 
uma comunidade fechada sobre si; pelo contrário, contribuem para o progresso científico, técnico e 
económico do País. 

 
******************************************************************************** 

 
TAL & QUAL 
28.Fevereiro.1992 
Marco Santos 
 

NUCLEAR NÃO DÁ 
 
 Portugal tem um reactor nuclear. O Governo quer que ele dê lucro. Mas não é fácil impor aos 
investigadores a lógica do sistema produtivo. 

 O Reactor Português de Investigação (RPI) não é rentável, considerou Mira Amaral, ministro da 
Indústria e Energia, em declarações prestadas esta semana ao «T&Q», revelando uma opção do 
Governo que já circulava há muito tempo: investigação, tudo bem, desde que dê lucro. Os físicos e 
engenheiros do RPI, instalado em Sacavém, embora não o admitam abertamente, não gostaram da 
estratégia: entre apoiar a investigação dos cientistas ou transmitir-lhes algumas noções de economia, o 
Governo escolheu cortar nas despesas. Aos 38 mil contos gastos anualmente na manutenção do reactor, 
quantia considerada «ridícula» por alguns especialistas, os investigadores contrapõem com as 
contribuições dadas ao tratamento do cancro, à erradicação da mosca da fruta, à recuperação de ouro e 
prata a partir das pirites e ao estudo da cerâmica antiga, áreas de aplicação para as quais o nuclear 
também contribui. Sem que ninguém tenha posto em causa a segurança do funcionamento do reactor, 
Mira Amaral viu-se com a batata quente nas mãos: rendibilizar a investigação sem intervenção do 
Estado e decidir qual o melhor enquadramento institucional de um reactor que não é nem industrial nem 
produtor de energia. 

 O primeiro problema parece resolvido: cortar nas despesas. «Não vivemos no tempo das vacas 
gordas», afirmou o ministro da Indústria e Energia ao «T&Q»; «existe uma orientação clara do 
Governo no controlo das despesas correntes. Daí pensarmos que cabe ao reactor angariar receitas 
próprias». Rui de Carvalho, operador do reactor e delegado sindical, reduz a acção «estabilizadora» de 
Mira Amaral à «óptica mercantilista do Governo. É difícil trabalhar em projectos de investigação 
com pressões deste tipo». 

 Para o deputado socialista José Sócrates, «o Governo devia apoiar directamente a investigação 
científica e abdicar da paranóia do lucro». «O reactor foi montado numa fase em que fazia sentido 
estar na área da Energia», justifica Mira Amaral. Ou então, no entender de um engenheiro que ali 
trabalhou, e que pediu o anonimato, «quando ainda se pensava em construir centrais nucleares em 
Portugal». O reactor funcionaria, assim, para «treinar pessoal», à semelhança do que a EDP também 
tentou, até ser forçada a desistir da formação de quadros especializados quando a opinião pública virou 
definitivamente as costas à energia nuclear, principalmente desde Chernobyl. A guerra e o nuclear 
formaram uma associação macabra no espírito das pessoas, consideram os cientistas. 

 «O nuclear entrou com o pé esquerdo na História da Humanidade», afirma ao «T&Q» o 
coordenador da investigação no RPI, o físico Eduardo Martinho. E, afinal, o que reserva o futuro? Mira 
Amaral garante que o RPI não vai acabar, que o problema ainda está em fase de «reflexão»; e adianta 
que a decisão (tomada em conjunto com Carlos Borrego, ministro do Ambiente e Recursos Naturais, e 
Valente de Oliveira, do Planeamento e Administração do Território) se resumirá a decidir sobre quem 
terá a responsabilidade de tomar conta do único reactor nuclear de investigação existente em Portugal. 



 
 

EXPRESSO 
19.Dezembro.1992 
Eduardo Martinho 
 

A NOSSA OPÇÃO NUCLEAR 
  
 Aproveitando a oportunidade oferecida pela reestruturação do Instituto Nacional de Engenharia e 
Tecnologia Industrial (INETI, ex-LNETI), o Governo prepara-se para extinguir o Instituto de Ciências 
e Engenharia Nucleares (ICEN), sucessor do Laboratório de Física e Engenharia Nucleares (LFEN) da 
Junta de Energia Nuclear.  

 O ICEN é um complexo laboratorial bem apetrechado, com prestígio científico a nível nacional e 
internacional, e o único existente no país com alguma capacidade de resposta global no domínio nuclear, 
a par do Departamento de Protecção e Segurança Radiológica, também sediado no "Campus" de 
Sacavém do INETI. 

 Para justificar a sua decisão, o Governo poderá recorrer a uma mensagem errónea, mas que passará 
facilmente junto da opinião pública. O argumento poderá ser expresso em termos muito simples: 
Portugal não tenciona contemplar a opção nuclear, portanto não faz sentido manter um centro de 
estudos nucleares. Manda a verdade que se diga que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para se 
perceber o porquê desta afirmação, convirá começar por esclarecer algumas noções elementares, mas 
em relação às quais é usual estabelecer-se uma enorme confusão. 

ICEN: funções não-energéticas 

 Ao falar-se do nuclear, há que distinguir, desde logo e separadamente, as aplicações militares e as 
aplicações pacíficas da energia nuclear. Excluídas as aplicações militares, a que nem o ex-LFEN nem o 
ICEN jamais dedicaram quaisquer verbas, restam as aplicações pacíficas. No tocante a estas, também 
há a considerar duas vertentes: as aplicações energéticas e as aplicações não-energéticas. Quando se 
fala de opção nuclear, está a referir-se a produção de energia eléctrica recorrendo a centrais nucleares, o 
que tem a ver obviamente com as aplicações energéticas do nuclear. 

 Em relação ao ICEN, a verdade é que a quase totalidade das actividades desenvolvidas neste 
instituto dizem respeito a aplicações não-energéticas do nuclear. Tais aplicações estendem-se desde o 
domínio da medicina (nuclear, mas não só) até ao processamento e caracterização de novos materiais, 
passando pelo projecto e realização de instrumentação nuclear para múltiplas finalidades (o 
equipamento produzido tem sido aplicado especialmente em sectores como a indústria e a agricultura) e 
pela aplicação de técnicas nucleares em áreas muito diversas, nomeadamente em estudos de poluição 
ambiental, caracterização de ecossistemas, recursos aquícolas, geoquímica, preservação de património 
cultural, etc. Além disso, instalações, equipamentos e serviços do ICEN são utilizados de forma regular 
por entidades externas, em particular universidades e outras instituições estatais, em acções de 
formação e na realização de projectos de I&D (investigação e desenvolvimento) que têm por 
denominador comum o facto de envolverem aplicações não-energéticas de ciências e técnicas nucleares. 

 Chegados a este ponto, compreende-se facilmente a afirmação inicial de que a existência do ICEN 
(sobretudo dedicado a aplicações não-energéticas do nuclear) não tem nada a ver com a opção nuclear 
(aplicações energéticas). Honestamente, não se poderá justificar a extinção do ICEN com o argumento 
de Portugal não pretender produzir energia eléctrica por recurso à energia nuclear. 

A necessidade de formar técnicos 

 Uma outra questão, intimamente associada a esta, diz respeito à manutenção do funcionamento do 
Reactor Português de Investigação (RPI), que é explorado pelo ICEN. Também aqui é usual 
estabelecer-se uma grande confusão, pretendendo alguns que a existência de um reactor nuclear não faz 
sentido num país que recuse a opção nuclear. Esta convicção só pode ser ditada pela ignorância dos 
factos. Por isso, convirá esclarecer certos conceitos, de forma a permitir uma apreciação correcta da 
situação em causa. 



 
 

 Pode dizer-se, de uma forma simplificada, sem deixar de ser rigorosa, que um reactor nuclear é uma 
máquina, mais ou menos complexa, em que se tira partido de uma reacção nuclear específica  a cisão 
de determinados núcleos atómicos (de urânio, por exemplo). Do funcionamento de um reactor nuclear 
resultam basicamente dois produtos: energia e neutrões (partículas constituintes dos núcleos atómicos, 
desprovidas de carga eléctrica). Como consequência, um reactor nuclear pode funcionar essencialmente 
como fonte de calor ou como fonte de neutrões. 

 Como fonte de calor, um reactor nuclear pode servir para equipar uma central nuclear, de um modo 
análogo ao de uma caldeira (a fuelóleo, carvão ou gás natural) que alimenta uma central termoeléctrica 
clássica. 

 Como fonte de neutrões, um reactor nuclear é uma infra-estrutura técnico-científica de enorme valia 
para a realização de projectos de I&D em múltiplos domínios. As aplicações científicas e tecnológicas 
que se podem fazer com os neutrões produzidos num reactor nuclear são inúmeras. Não cabe na 
extensão deste artigo enumerá-las. A realidade é esta: o RPI é um reactor nuclear de investigação, que é 
utilizado como fonte de neutrões em aplicações não-energéticas do nuclear por equipas envolvendo 
investigadores nacionais e estrangeiros. 

 A principal aplicação “energética” que se poderia antever para o RPI, isto é, tendo algo a ver com 
uma eventual opção nuclear, seria em acções de formação de técnicos, na medida em que os fenómenos 
subjacentes ao funcionamento de um reactor nuclear são os mesmos quer ele funcione como fonte de 
neutrões ou como fonte de calor. Aliás, pelo facto de existir e de constituir, por isso, um objecto de 
estudo, o RPI tem estado na base da formação de especialistas em física e engenharia de reactores 
nucleares, alguns dos quais até têm sido chamados a dar o seu contributo para o cumprimento de 
deveres nacionais no domínio nuclear, em particular na Comunidade Europeia (onde 34 por cento da 
energia eléctrica produzida é de origem nuclear, alguma da qual é consumida por nós, importada de 
França). 

 Do que ficou dito, resulta claro que também não colhe o argumento de não se justificar a 
manutenção do funcionamento do RPI, pelo facto de não se considerar a hipótese da opção nuclear em 
Portugal. 

Recusar a visão economista 

 Em conclusão: 

 Há indícios seguros de que o Governo (através do Ministério da Indústria e Energia), aproveitando a 
reestruturação do INETI, se prepara para extinguir (encerrar?) o ICEN. Não se contesta a sua 
legitimidade para tomar este tipo de decisões, embora gravosas para o futuro, por acentuar a rarefacção 
do trabalho científico em Portugal e empobrecer a capacidade de resposta do país aos desafios do 
desenvolvimento. É de esperar apenas que o Governo assuma fundamentadamente essa 
responsabilidade, sem recorrer a argumentos falaciosos. Justificar a decisão de extinguir o ICEN com 
base no pressuposto de Portugal não enveredar pela opção nuclear, não seria honesto. 

 Não pode deixar de ser preocupante a perspectiva da extinção do ICEN, que ao longo do tempo 
honrou a herança do LFEN e soube constituir-se num centro de investigação de qualidade, respeitado no 
panorama da cultura científica nacional e a nível internacional, além de ter sido um alfobre de quadros e 
de individualidades que têm desempenhado funções e ocupado posições de relevo na sociedade 
portuguesa. Espera-se que, a consumar-se esta decisão, haja boas razões para o fazer, e que elas sejam 
explicitadas. E se forem razões meramente decorrentes de uma (curta) visão economicista, tenha-se a 
coragem e a lucidez de arrepiar caminho! 

 



 
 

O MIRANTE 
02.Fevereiro.1993 
Eduardo Martinho 
 

INVESTIGAÇÃO, QUE FUTURO? 
 
 Em meados do passado mês de Dezembro, o semanário “Expresso” publicou um artigo de opinião 
meu, sob o título “A nossa opção nuclear”. «Pela actualidade do tema», mas decerto também pelo 
facto do autor ser «amigo e colaborador» de “O Mirante”, a Direcção do jornal considerou de interesse 
transcrevê-lo na íntegra, o que aconteceu no último número. Bem-haja! 

 Um dos aspectos focados no referido artigo diz respeito à “ameaça” de encerramento que paira sobre 
o Reactor Português de Investigação (RPI). O RPI é uma infra-estrutura científica única na península 
ibérica, como fonte de neutrões. Tem sido um pólo de desenvolvimento de projectos de investigação 
científica, com aplicações em vários domínios, além de ser uma máquina que tem desempenhado um 
papel ímpar na formação de técnicos, em particular na área da física e engenharia de reactores 
nucleares. Apesar do património científico do nosso país ser mais rico com o RPI do que sem ele, de vez 
em quando correm rumores de que o RPI poderá ser encerrado. Isto mesmo se passa no momento 
actual. 

 Como nesses “ataques” podem facilmente ser invocados argumentos falaciosos, embora com 
roupagens de credibilidade, convém rebatê-los atempadamente. Aos governantes reconhece-se a 
legitimidade de tomarem as decisões legais que entendam, mesmo que não concordemos com elas, mas 
aos cidadãos tem de se reconhecer o direito/dever de dizer o que pensam sobre essas decisões, 
contribuindo para o esclarecimento das questões. 

 Concretamente, há quem entenda que o RPI não deve ser mantido em funcionamento, por três ordens 
de razões: (1) porque o Governo não tenciona enveredar pela opção nuclear (produção de energia 
eléctrica em centrais nucleares); (2) porque o RPI é um reactor com mais de trinta anos e, portanto, está 
obsoleto, e (3) porque o funcionamento do RPI  é muito dispendioso. 

 No artigo publicado no “Expresso”, procurei demonstrar que «não colhe o argumento de não se 
justificar a manutenção do funcionamento do RPI, pelo facto de não se considerar a hipótese da opção 
nuclear em Portugal». Na verdade, honestamente, uma coisa nada tem a ver com a outra. 

 Com o presente artigo pretendo comentar os outros dois argumentos, aduzindo elementos que 
permitam ao leitor avaliar o seu fundamento.  

 Pode-se afirmar liminarmente que não é válido o argumento dos que entendem que o RPI, por ter 
mais de trinta anos, é um reactor obsoleto. Quem faz este tipo de observação, é certamente por 
desconhecimento dos factos. O RPI foi objecto recentemente (entre Julho de 1987 e Dezembro de 1989) 
de obras vultuosas de modernização no valor de 340 mil contos, verba para a qual a Agência 
Internacional de Energia Atómica (AIEA), uma agência especializada das Nações Unidas, 
comparticipou com cerca de 110 mil contos, sob proposta de técnicos do Instituto de Ciências e 
Engenharia Nucleares (Sacavém), que é responsável pela exploração do RPI. Convirá salientar que os 
projectos apoiados pela AIEA são previamente avaliados com grande seriedade por peritos de várias 
nacionalidades, além de que o orçamento desta instituição é gerido com o maior rigor. Em boa verdade, 
o RPI está em condições de funcionar por muitos anos ainda, cumprindo as normas de segurança, como 
sempre, e correspondendo aos objectivos para que foi construído. Assim o deixem... 

 Em relação ao argumento de que é muito caro manter um reactor nuclear em funcionamento, isso 
depende do que se entende por caro, como é óbvio. Além disso, convém analisar também o binómio 
custo/benefício decorrente de uma decisão desse tipo, incluindo consequências como a do 
empobrecimento do património científico do nosso país e a da perda de competências nacionais num 
domínio estratégico a nível da Comunidade Europeia, consequências que não são contabilizáveis em 
termos economicistas. Quanto ao custo propriamente dito do funcionamento do RPI, ele é da ordem de 
50 mil contos por ano. Deixo ao leitor o cuidado de confrontar esta verba com outras que são do 



 
 

conhecimento geral e, em resultado da análise comparativa, concluir se esta despesa constitui um peso 
significativo para o erário público. Além do mais, há que ter consciência do seguinte: um reactor 
nuclear não é uma instalação qualquer, que se possa fechar à chave e virar-lhe as costas... Trata-se de 
uma instalação nuclear, cuja manutenção ou desactivação requer cuidados e trabalhos especiais, ao 
longo de anos. Por outras palavras, é muito dispendioso fechar um reactor nuclear! 

 Nos meios científicos, é-se levado a interpretar os “ataques” ao Reactor Português de Investigação e 
ao Instituto de Ciências e Engenharia Nucleares, do Ministério da Indústria e Energia, como parte da 
estratégia governamental de diminuir o número de funcionários e reduzir as despesas com a 
administração pública. Sendo Portugal o país da Comunidade Europeia onde a despesa com a 
investigação científica (em termos relativos) é mais modesta, até onde, e em nome de que futuro, se 
propõe ir o Governo? 
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PÚBLICO 
18.Fevereiro.1993 
Eduardo Martinho 
 

INVESTIGAÇÃO, VISÃO DE ESTADO E O FUTURO DO ICEN 
 
 É do conhecimento público o recente desinteresse do Ministério da Indústria e Energia (MIE) pelas 
actividades desenvolvidas nos laboratórios do Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial 
(INETI, ex-LNETI) sediados em Sacavém, concretamente no Instituto de Ciências e Engenharia 
Nucleares (ICEN). Não são claras, todavia, as razões subjacentes a esse desinteresse e à consequente 
“crise” (entre aspas, porque artificial) com que se vem confrontando, desde então, o ICEN. 

 Estando em causa um instituto de investigação de qualidade, com prestígio a nível nacional e 
internacional, cujo futuro não pode, honestamente, ser correlacionado com o facto de não ser intenção 
do actual Governo enveredar pela opção nuclear (produção de energia eléctrica em centrais nucleares), é 
compreensível que nos interroguemos sobre a motivação do desinteresse do MIE, o qual aponta (tudo o 
indica) no sentido da extinção do ICEN, com o que ficará mais enfraquecido o sistema científico e 
tecnológico nacional. Importa, pois, aprofundar esta questão, com vista ao esclarecimento das dúvidas 
que suscita. 

 O ICEN é o único complexo laboratorial existente no nosso País no domínio nuclear. Trata-se de um 
centro de estudos actualizado, com boas instalações e dotado de infra-estruturas científicas únicas em 
Portugal (reactor nuclear, acelerador de partículas, implantador de iões de corrente elevada, 
espectrómetro de massa de ressonância ciclotrónica de iões com transformada de Fourier, espectrómetro 
de massa para determinação de razões isotópicas de elementos leves, laboratório de datação pelo 
carbono-14, laboratório de manipulação de produtos radioactivos e unidade de radioesterilização, entre 
outras). Nele trabalham 65 investigadores e cerca de 150 outros funcionários (técnicos de 
experimentação, operários especializados, administrativos, etc.). 

 As principais actividades em curso no ICEN fazem apelo a ciências e técnicas nucleares e incidem 
sobre aplicações de radiações e radioisótopos, tecnologia de reactores nucleares, e síntese e 
caracterização de materiais avançados e de novos compostos com propriedades especiais. Uma 
componente importante destas actividades diz respeito à formação de jovens, em particular sob a forma 
de acções de pós-graduação em colaboração com as universidades. As competências reunidas no ICEN 
permitem-lhe dar uma contribuição valiosa em áreas importantes de interesse público e industrial, 
nomeadamente ambiente, materiais, instrumentação, metrologia, química fina e segurança nuclear. Os 
investigadores do ICEN publicam, em média, cerca de 150 trabalhos científicos por ano, a maior parte 
dos quais em revistas estrangeiras e em conferências internacionais. 

 Em 1992, a despesa total efectuada pelo ICEN foi da ordem de 900 mil contos (verba modesta, se 
comparada com outras que são do conhecimento público). A receita total rondou os 320 mil contos, 



 
 

incluindo 155 mil contos de receitas em espécie, sobretudo sob a forma de equipamento para 
modernização dos laboratórios. 

 A “crise” foi desencadeada inopinadamente, no passado mês de Novembro, por uma decisão 
inesperada do MIE: Mira Amaral não quer que o ICEN continue integrado no INETI e, portanto, no seu 
Ministério. A partir daqui, não sabendo as pessoas que nele trabalham qual o futuro que lhe reservam, o 
ICEN ficou “pendurado”, com o sobressalto próprio de uma instituição que se sente marginalizada 
injustamente. 

 Naturalmente, surge a pergunta: Qual o fundamento desta decisão? O argumento invocado é o 
seguinte: a investigação científica realizada no ICEN é de índole fundamental, situa-se a montante do 
sector produtivo e, por consequência, não contribui para um objectivo central do MIE que é o da 
modernização da indústria portuguesa. 

 Este argumento não parece válido, por duas ordens de razões:  

 1 - A investigação científica realizada no ICEN é, de facto, essencialmente de índole aplicada, a par 
de actividades de desenvolvimento experimental e de demonstração de tecnologias, como pode ser 
confirmado por qualquer avaliador isento que examine os projectos concluídos  e em curso, os contratos 
de investigação e de prestação de serviços celebrados com entidades nacionais, estrangeiras e 
internacionais, assim como a evolução da natureza e do volume das receitas. 

 2 - Há um enorme equívoco, a meu ver, acerca do papel que a investigação científica pode 
desempenhar na modernização da indústria. Basta pensar que a interacção frutuosa entre os que 
produzem Ciência e os que a aplicam é um processo lento e que requer muita persistência e estratégias 
de desenvolvimento devidamente articuladas, o que não é o caso em Portugal. 

 Em face da inconsistência da argumentação explicitada, teremos que procurar uma outra justificação 
para a decisão do MIE de alienar o ICEN. Que razão poderá estar, de facto, na base da decisão? A que 
se afigura mais credível é a vontade do Governo em diminuir o número de funcionários e reduzir as 
despesas com a administração pública, em nome do controlo da inflação e de outras razões de natureza 
macro-económica. Nesta perspectiva, “compreende-se” que cada ministro tente fazer “o seu melhor” 
para reduzir as despesas do respectivo ministério, custe o que custar  ainda que isso signifique, no 
caso vertente, acentuar o empobrecimento do património científico nacional  dentro da lógica de que o 
que importa é apresentar trabalho feito! 

 Haverá mesmo o risco de extinção do ICEN? Aparentemente, por aquilo que é afirmado, não está em 
causa fechar o ICEN; pelo contrário, “há a intenção de preservar e até desenvolver as suas actividades”, 
apenas que enquadradas fora do MIE. Na prática, porém, os sinais evidenciam que o futuro do ICEN se 
apresenta extremamente problemático. Senão vejamos:  

 1 - À decisão de “empurrar” o ICEN para fora do MIE não correspondeu o cuidado de preparar 
antecipadamente uma alternativa de enquadramento futuro, o que não condiz com as preocupações 
anunciadas. No momento presente, não se sabe ainda qual a solução que irá ser adoptada. 

 2 - Uma hipótese de enquadramento do ICEN passaria pela sua integração no sistema científico 
universitário, embora não se saiba como, nem se o ministro da Educação concorda. Por outro lado, face 
às dificuldades financeiras com que se debatem as universidades, que futuro se augura para o ICEN a 
ser seguida esta via?  

 3 - Há muitas maneiras de extinguir uma instituição a prazo. Basta que não lhe sejam dadas 
condições de sobrevivência, como acontecerá, por exemplo, se se for reduzindo a comparticipação do 
Estado no financiamento das actividades; se se continuar a bloquear a entrada de jovens licenciados 
para a carreira de investigação; se se arrastar a situação de “crise”, provocando a intranquilidade e a 
“fuga” de investigadores; se se promover a reforma antecipada de investigadores seniores; se se 
fragmentar o conjunto, retirando-lhe eficácia e capacidade de resposta, etc. 

 4 - Finalmente, vão ser criados em breve, no INETI, novos institutos, onde grande parte das 
actividades do ICEN poderia ser integrada. No entanto, o ministro Mira Amaral não quer contemplar tal 
hipótese, numa posição de princípio que se afigura sintomática. 



 
 

 Tudo indica, pois, que o MIE (o Governo?) quer acabar com o ICEN. Falta-lhe, todavia, a coragem 
ou a capacidade de o eliminar de imediato, como quem fecha uma porta e deixa um prédio devoluto. A 
via poderá ser então a de promover a sua extinção a prazo. O tempo (e não é preciso muito) se 
encarregará de mostrar se esta previsão é correcta ou infundada. 

 Não é cortando nas despesas com a investigação científica que o Governo conseguirá economias 
significativas no orçamento do Estado, tão diminutas são as verbas que lhe consagra, em comparação 
com as despendidas pelos restantes países da Comunidade Europeia. 

 Face à debilidade do nosso sistema científico e tecnológico, a preocupação do Governo não deveria 
ser a de se “libertar” do complexo laboratorial de Sacavém, mas sim a de estimular as suas actividades, 
reforçando-lhe os meios e a capacidade de intervenção. 

 A preocupação com as privatizações e o lucro não pode fazer esquecer as obrigações do Estado no 
tocante ao financiamento de actividades do sector público, em que a noção de rentabilidade financeira 
imediata não pode ser determinante. 

 A macroeconomia é importante, mas não menos relevante é uma visão de Estado em relação a certas 
matérias, tais como as que se referem ao futuro da investigação científica em Portugal e à capacidade de 
resposta das nossas instituições, a nível nacional e internacional, em questões do domínio nuclear, que 
estão, aliás, longe de se esgotar na opção nuclear. 
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EXPRESSO 
03.Abril.1993 
Eduardo Martinho 
 

SEM CIÊNCIA, NÃO HÁ TECNOLOGIA 
 
 Foi com expectativa que li o artigo intitulado “(R)evolução e I&D empresarial” (EXPRESSO/Eco-
nomia, 13/03/93) da autoria de F. Carvalho Rodrigues (FCR). Devo confessar que fiquei decepcionado. 
No meu entendimento, FCR terá prestado um mau serviço à causa da Ciência, em Portugal, hoje. 
Apesar deste intróito, não pretendo polemizar, mas tão só comentar o referido artigo e, desejavelmente, 
contribuir com algumas achegas para o esclarecimento do tema, que é importante e actual. 

 Há que reconhecer que a escrita de FCR é sugestiva, de algum modo análoga à vivacidade imaginosa 
das suas intervenções em colóquios e em entrevistas na rádio e na televisão, onde a sua presença é 
assídua. Poucos se lembrariam, por exemplo, de chamar “investigação da revolução” à investigação 
fundamental, ou de assimilar a investigação e desenvolvimento (I&D) de tipo empresarial àquilo que 
designou por “investigação da evolução”, embora neste caso o conceito subjacente não tenha ficado 
muito claro. 

7 pontos versus 7 
 Antes dos comentários a fazer, afigura-se-me conveniente recordar os passos essenciais do artigo em 
questão, para melhor se compreender os pontos de vista em confronto. Basicamente, FCR faz a 
apologia da “investigação da evolução”, em detrimento da “investigação da revolução”, de acordo com 
um esquema de raciocínio estruturado em sete pontos: 

 1. FCR começa por recordar um facto conhecido, através de exemplos como este: “Porque foram 
descobertos os princípios básicos da Mecânica Quântica, é que hoje há transístores, semi-
condutores de todo o tipo, lasers e centrais nucleares”. Por outras palavras, FCR reconhece que, sem 
investigação científica de natureza básica, não há realizações tecnológicas relevantes. 

 2. Perante a capacidade da Ciência de provocar grandes mudanças a nível global, os Estados têm 
investido fortemente na “investigação da revolução”, como suporte para atingir a supremacia política e 
militar. 



 
 

 3. Actualmente, face às dificuldades de financiamento com que se confrontam, os decisores começam 
a interrogar-se, colocando duas questões à comunidade científica: Será possível aumentar o ritmo das 
descobertas científicas para “salvar a economia” (e sabe-se que não é possível), ou “não seria melhor 
acabar, de vez, com a senda da procura, em instituições maciças, dos princípios básicos de organização 
da Natureza” (leia-se, investigação fundamental)? 

 4. Entretanto, às empresas é dito que têm de evoluir, modernizar-se, tornarem-se mais competitivas, 
caso contrário não sobreviverão. É um desafio permanente “que obriga as empresas a um protagonismo 
de excelência”. “(...) as empresas centram-se, então, na melhoria da gestão e inventam novas técnicas de 
financiamento, descobrem novas formas de produzir, melhoram a qualidade dos seus produtos, 
aumentam a satisfação dos seus clientes e induzem pela produção de riqueza novos ajustes sociais”. É 
este esforço persistente das empresas que FCR aparentemente designa por “investigação da evolução”, 
esforço que não é devidamente reconhecido, segundo ele, não obstante constituir um contributo “para a 
aquisição de novos, profundos e duradouros conhecimentos para o património da humanidade”. 

 5. A partir daqui, FCR aprofunda a apologética da “investigação da evolução”, por estar na base da 
“criação de riqueza e de bem-estar”, porque “tem a ver com a melhoria da qualidade de vida (...) e 
talvez com a manutenção do equilíbrio planetário”. Em contraposição, a “investigação da 
revolução”, segundo FCR, “só interessa para a liderança global, leia-se, política e militar”, com a 
responsabilidade de nos ter conduzido “às grandes pressões ambientais, à escassez de recursos 
naturais e à disseminação de sistemas de armas de destruição maciça”! 

 6. Na parte terminal do artigo, FCR faz um apelo: “Precisamos, então, depois de todos estes anos 
de enormes financiamentos dos Estados à investigação da revolução, de dar uma oportunidade à 
investigação que se vem realizando, sistematicamente, um pouco por todo o mundo empresarial. É 
talvez chegado o momento de se concentrar mais esforço e de explicitar o que já existe na 
investigação da evolução”. 

 7. A finalizar, FCR afirma: “A investigação da evolução, como toda a evolução para a conquista 
de nichos de mercado ou outros, é muito lenta”. (...) “Contudo, os teóricos da investigação da 
revolução vão, como todos os revolucionários vão, pedir para ver  ao mais pequeno indício, ao 
mais ténue esforço financeiro na direcção da investigação da evolução  grandes mudanças 
estruturais (JÁ!).” 

Mensagem doméstica 
 É de supor que, ao escrever um artigo no EXPRESSO/Economia, FCR não tenha tido a pretensão de 
fazer doutrina para países desenvolvidos científica e tecnologicamente, como a Alemanha, os Estados 
Unidos da América ou o Japão. Deve ter pretendido, isso sim, fazer passar uma mensagem para 
consumo interno. Caso contrário, não se compreenderia bem o esforço que sempre demanda a feitura de 
um escrito. 

 Antes de mais, não faz qualquer sentido pretender que existe antagonismo entre “investigação da 
revolução” (investigação fundamental) e “investigação da evolução” (seja ela investigação aplicada e 
desenvolvimento experimental, I&D empresarial, esforço “sustentado, de todos os minutos” 
desenvolvido pelas empresas, ou o que se lhe queira chamar). Uma não exclui a outra. Têm objectivos 
diferentes, mas convergentes. São aspectos complementares da mesma realidade, verso e reverso da 
mesma medalha, nascente e foz do mesmo rio. Abdus Salam, prémio Nobel da Física, dizia 
lapidarmente: “Sem Ciência hoje, não há Tecnologia amanhã”. Aliás, FCR inicia o seu artigo 
reconhecendo este facto, através de exemplos interessantes. Porquê e para quê, então, o esforço de 
antagonização a que meteu ombros? 

 Mas, pior do que isso, ao contrapor os dois conceitos, FCR induziu o leitor em erro, cometendo uma 
enorme injustiça para com a investigação fundamental e o que ela representa. Da leitura do seu artigo 
(ver resumo contido nos pontos (4) e (5) acima), fica-se com a ideia de que, nos seus propósitos, a 
“investigação da evolução” é essencialmente boa e a “investigação da revolução” é intrinsecamente má! 
A ser assim, face a tal impudência, acho bem que os decisores acabem, de vez, com o mal!... 



 
 

 Como FCR reconhece, a “investigação da revolução” é aberta, isto é, tem a preocupação constante 
da divulgação dos conhecimentos adquiridos, em benefício de todos, nomeadamente através da 
publicação de artigos em revistas e de comunicações em reuniões científicas. Em contrapartida, é sabido 
que a “investigação da evolução” se pauta geralmente pelo hermetismo ditado pela lógica da 
concorrência entre empresas. Além disso, se é verdade que os resultados da “investigação da revolução” 
podem ser aproveitados pelos decisores para efeitos de supremacia política e militar, a “investigação da 
evolução”, como FCR bem sabe, também pode ser posta ao serviço das indústrias de Defesa. 

A ofensiva em curso 
 No tocante a financiamentos, não vale a pena sugerir que se gaste menos com a “investigação da 
revolução” e que se dê uma oportunidade à “investigação da evolução”. Como FCR sabe perfeitamente, 
o Estado português nunca investiu adequadamente nas actividades de I&D “tout court”, quanto mais na 
investigação fundamental. Todos os indicadores mostram que Portugal está na cauda da Europa em 
matéria de investimento em I&D, apesar das expectativas criadas pelo actual primeiro-ministro em 
1987, aquando das conhecidas Jornadas da JNICT, dinamizadas por J. Mariano Gago. E ninguém 
acredita que venha a ser cumprida a Lei Nº 91/88, votada unanimemente na Assembleia da República, 
que recomenda que o investimento em I&D atinja o valor de 2,5% do PIB em 1998. 

 E mais: nesta altura, a atitude do Governo é de ofensiva em relação à actividade científica, sem 
cuidar das consequências a prazo, com a única preocupação de reduzir despesas, em particular através 
da “reestruturação” dos laboratórios do Estado onde (ainda) se realiza I&D, como é o caso da 
instituição a que FCR pertence. 

 Finalmente, gostaria de tranquilizar FCR. Tanto quanto sei ou posso imaginar, os “teóricos da 
investigação da revolução” não vão ficar incomodados com eventuais investimentos que venham a ser 
feitos na “investigação da evolução”. Nem vão exigir “grandes mudanças estruturais (JÁ!)”. Nada 
disso. Apesar de, segundo FCR, a “investigação da revolução” ser perversa, esses “teóricos” são 
pessoas compreensivas e serenas. Esperam apenas, legitimamente, que os decisores sejam cultos e 
competentes, e que os cientistas que o possam fazer os ajudem a compreender que “sem Presente hoje, 
não há Futuro amanhã”, glosando a expressão de Abdus Salam. 

 
*************************************************************************** 

 
A CAPITAL 
24.Maio.1993 
Marta Leandro 
 

REFORMA DO INETI AMEAÇA ÚNICO REACTOR NUCLEAR  
 
 O Instituto de Ciências e Engenharia Nucleares (ICEN) é, desde há muito, o local eleito por 
todos os que pretendem trabalhos de investigação científica na área nuclear. As razões desse facto 
são muito simples: é nas suas instalações, em Sacavém, que existe o único reactor nuclear em solo 
nacional. A alternativa, a encontrar-se, terá, assim, de ser procurada no estrangeiro. No reactor 
instalado nos arredores de Lisboa, não se produz a energia que os defensores e os detractores da 
opção atómica associam às centrais nucleares. Ali, desenvolve-se apenas, desde há três décadas, 
investigação em campos tão distintos como a medicina e a agronomia, passando pelo ambiente e 
preservação do património cultural. No entanto, todo esse trabalho pode estar hipotecado a prazo. 
Integrado ainda no Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (o INETI, sucessor 
do LNETI) o ICEN vai ser desvinculado, em breve, dessa estrutura, desconhecendo-se a tutela 
para que passará. E, apesar de haver muitos interessados no seu aproveitamento (embora sem 
dinheiro para o pagar), começa a ganhar peso a hipótese do encerramento, sem que se vislumbrem 
alternativas para quem ali faz investigação científica. Afinal, andou a modernizar-se o reactor para 
isto?, pergunta quem lá trabalha. 



 
 

 Neste momento, ainda não se sabe quem vai tomar conta do ICEN. Ou melhor, quem o sabe (se é 
que sabe mesmo...), não o diz. De concreto, sabe-se apenas que o Instituto vai sair do organigrama do 
INETI após a estruturação em curso, que pretende «libertar» esta instituição do peso da sua 
antecessora, o LNETI. Essa saída está apenas dependente da publicação de uma portaria do Ministério 
da Indústria e Energia, que, por sua vez, aguarda a publicação da lei orgânica do Ministério do 
Ambiente, para onde vão ser transferidos alguns dos serviços instalados em Sacavém. Com a 
desvinculação certa, aumentam as dúvidas. 

 Alternativas possíveis e credíveis eram o Instituto Superior Técnico e a Universidade Nova de 
Lisboa, duas instituições universitárias com larga história nesta área de investigação. O único problema 
reside no facto de os seus orçamentos não lhes permitirem, no imediato, tomar conta do ICEN. De 
qualquer modo, essas alternativas obrigariam, necessariamente, a passar o reactor de Sacavém da tutela 
do Ministério da Indústria e Energia (em que se encontra) para a do Ministério da Educação. 

 De concreto, sabe-se apenas que o Departamento de Protecção e Segurança Radiológica (DPSR), 
que também pertence ao «campus» de Sacavém, será integrado no Ministério do Ambiente, o que os 
técnicos do sector consideram ser «uma amputação» do complexo. Pode ser uma «pista» ou não... 

Critérios 

 No meio de tantas dúvidas, há, no entanto, quem possua algumas certezas. É o caso da Federação 
Nacional dos Sindicatos da Função Pública e a organização dos Trabalhadores Científicos, que acusam 
o Governo, através do Ministério da Indústria e Energia, de querer reformar o Instituto com base nos 
mesmos critérios com que tem encarado a função pública. Ou seja: fecho de serviços e despedimento de 
pessoal, com vista à redução dos custos. 

 No ICEN vive-se, assim, um ambiente de instabilidade que, naturalmente, gera o medo e o silêncio. 
Por isso, ninguém quis prestar declarações antes de o ministro da Indústria e Energia, Mira Amaral, 
tirar o «coelho» que tem na cartola, apesar de uma delegação do Instituto se ter já deslocado a Belém, 
dando conta das suas preocupações ao Presidente da República. 

 Entretanto, pelo que «A Capital» pôde constatar, todos parecem partilhar das palavras do físico 
Eduardo Martinho, quando este, em artigo recente, afirmou: «É necessário reformular o ICEN, mas 
não nestes moldes». Sobretudo até porque, há quatro anos, o reactor foi objecto de obras de 
modernização que orçaram em 340 mil contos, comparticipados em cerca de 110 mil contos pela AIEA 
(Agência Internacional de Energia Atómica, organismo especializado da ONU). Dinheiro deitado à rua, 
se o reactor de Sacavém for mesmo encerrado. 

Decisões precipitadas 

 Tentámos que o presidente do INETI adiantasse algo sobre a reforma do mesmo, mas Barata 
Marques apenas confirmou o silêncio geral. «Dado que o processo de reestruturação ainda está em 
curso, não se julga oportuno prestar declarações», foi a resposta recebida por «A Capital». 

 O director do ICEN, Jaime Oliveira, preconizou, por seu turno, «não o encerramento, mas sim o 
reenquadramento do Instituto». Prudente, não quis confirmar se a legislação já publicada (decreto-lei 
240/92, de 29 de Outubro, e decreto-regulamentar 30/92, de 10 de Novembro) significaria o fim do 
ICEN. Limitou-se, desta forma, a uma pequena frase simples, mas elucidativa: «Tenho alguns receios 
de que haja decisões precipitadas». 

«Referência de qualidade» 

 Quem não teve quaisquer problemas em falar sobre a possibilidade de extinção do ICEN foi o até há 
pouco presidente do LNETI, Veiga Simão, que abandonou o Laboratório visivelmente agastado com as 
opções do Governo para a instituição que dirigia e que passaram, após a sua saída, pela sua extinção e 
consequente passagem a INETI. 

 «O Laboratório de Física e Engenharia Nucleares é uma referência de qualidade no sistema 
científico e tecnológico português», afirmou, acrescentando que «o prolongamento de uma situação de 
inacreditável indecisão sobre o seu futuro é um sinal evidente de incapacidade do Estado», para 
concluir: «Sacavém não pode ser vítima dos que não têm sentido de futuro». 



 
 

 Num apelo «à transparência, ao rigor e ao bom senso», já que «as pessoas não são números e a 
qualidade não é abundante», Veiga Simão considera mesmo que «a internacionalização dos riscos da 
energia nuclear obrigam-nos a manter um corpo de técnicos altamente qualificados, capazes de 
responder a desafios actuais e futuros». 

 «O acompanhamento da evolução das aplicações pacíficas da energia nuclear é imprescindível a 
um país desenvolvido», sublinha, pondo mais uma vez o acento tónico na utilidade do ICEN como 
suporte na preparação de pessoal especializado. 

 «A dança constante de organismos, sem um quadro de modernização do Estado, tem agravado a 
posição de inferioridade técnica, perante os nossos parceiros comunitários», adianta o antigo ministro 
(da Educação, de Caetano, e da Indústria, de Soares), denunciando também o facto de «o contrato-
programa prometido pela Estado ao LNETI continuar na gaveta», tendo o pólo tecnológico sido 
«eliminado sem razões». 

Reestruturar ou desmantelar? 

 Os sindicatos, por seu turno, contestam também a constitucionalidade das decisões tomadas, 
considerando que o Governo se pretende «auto-demitir de responsabilidades em matéria de 
investigação científica e tecnológica, matéria que respeita ao “regime e âmbito” da Função Pública 
e que carece de autorização legislativa da Assembleia da República». E, em documento a que tivemos 
acesso, acrescentam que «os projectos de diploma governamentais não visam qualquer reestruturação 
do INETI, mas sim o seu desmantelamento». 

 Entendem ainda que «não foi respeitado o dever de audição das organizações sindicais 
representativas dos trabalhadores» e, em particular, criticam a integração de pessoal no Quadro de 
Excedentes Interdepartamentais (QEI). 

 Eduardo Martinho, por seu lado, um dos físicos e investigadores do INETI que mais tem criticado o 
possível encerramento do reactor de Sacavém, começa a ser visto pelos seus companheiros de ofício 
como um dos grandes defensores do ICEN. No entanto, informado sobre a recusa do presidente do 
organismo em prestar declarações respeitantes a esta questão, ele não quis adiantar nada sobre o 
assunto, na qualidade de técnico do Instituto. 

Redução de despesas 

 A sua opinião, que pelos vistos é partilhada por quase todos em Sacavém, tem de ser, assim, 
procurada nos diversos artigos que escreveu, a título pessoal, acerca das nuvens negras que pairam 
sobre o futuro do reactor. 

 «Há indícios seguros de que o Governo (através do MIE), aproveitando a reestruturação do 
INETI, se prepara para extinguir (encerrar) o ICEN. Não se contesta a sua legitimidade para tomar 
este tipo de decisões, embora gravosas para o futuro, por acentuar a rarefacção do trabalho 
científico em Portugal e empobrecer a capacidade de resposta do País aos desafios do 
desenvolvimento. É de esperar apenas que o Governo assuma fundamentadamente essa 
responsabilidade, sem recorrer a argumentos falaciosos. Justificar a decisão de extinguir o ICEN 
com base no pressuposto de Portugal não enveredar pela opção nuclear, não seria honesto», 
escreveu no “Expresso”, em Dezembro último. 

 Sobre a razão desta decisão, temos de ir encontrar a opinião de Eduardo Martinho ao “Público” de 
18 de Fevereiro passado: «A que se afigura mais credível é a vontade do Governo em diminuir o 
número de funcionários e reduzir as despesas com a administração pública, em nome do controlo da 
inflação e de outras razões de natureza macro-económica». 

 Mais à frente adianta: «Face à debilidade do nosso sistema científico e tecnológico, a preocupação 
do Governo não deveria ser a de se “libertar” do complexo laboratorial de Sacavém, mas sim a de 
estimular as suas actividades, reforçando-lhe os meios e a capacidade de intervenção». 

 O ICEN publica 150 trabalhos científicos por ano. Nele trabalham 65 investigadores e 150 
funcionários (técnicos, operários e administrativos). É um pólo importante de pós-graduação e de 
formação de jovens, sendo de realçar as suas boas instalações e infra-estruturas, como é o caso do 



 
 

reactor, de acordo com Eduardo Martinho, que o caracteriza como sendo «uma infra-estrutura única 
na Península Ibérica, como fonte de neutrões». 

 O ano passado, o ICEN registou uma despesa de 900 mil contos, face a uma receita de 340 mil 
contos. Só o reactor comporta um custo anual de 50 mil contos. Desactivá-lo, contudo, para além do 
empobrecimento tecnológico que representa, não vai ser menos caro. «A sua desactivação requer 
cuidados e trabalhos especiais, ao longo de anos. Por outras palavras, é muito dispendioso fechar 
um reactor nuclear», avisou já Eduardo Martinho. 

 
************************************************************************** 

 
PÚBLICO 
18.Junho.1993 
José Vítor Malheiros 
 

INETI CHUMBA VISITA DE SOARES  
 
 O director do Instituto de Ciências e Engenharia Nucleares (ICEN), em Sacavém  um dos 
institutos que integram o Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI, ex-LNETI) 
 não foi autorizado pelo Conselho Directivo do INETI a enviar ao Presidente da República, Mário 
Soares, uma carta onde se congratulava pela disponibilidade manifestada pelo Presidente em visitar 
aquele instituto. 

 Esta disponibilidade tinha sido manifestada por Mário Soares, de modo informal, a um grupo de 
investigadores do ICEN que, em 5 de Maio passado, o Presidente tinha recebido em audiência. Na 
ocasião, os investigadores, depois de exprimirem a sua preocupação pela indefinição do futuro do 
ICEN, transmitiram a Soares a satisfação que lhes daria uma visita do Presidente. 

 

 
O Presidente Mário Soares recebe investigadores do ICEN:  
Frederico Carvalho, António Pires de Matos (de costas),  
Ângela Gouveia, Luciana Patrício e Eduardo Martinho. 

 
 Quando os investigadores transmitiram ao director do ICEN, Jaime da Costa Oliveira, a 
disponibilidade manifestada por Soares um aceitar um convite, caso este lhe fosse endereçado, o 
responsável por aquele instituto  onde se encontra uma parte importante do “know how” nacional nos 
domínios das tecnologias nucleares  entendeu manifestar ao Presidente o seu regozijo por esse facto. 



 
 

Assim, escreveu uma minuta de carta, endereçada a Mário Soares, onde lhe dava conta da sua 
satisfação. Na carta não endereçava qualquer convite formal ao Presidente, já que supunha que este, a 
ter lugar, deveria partir da presidência da instituição. 

 No entanto, quando Costa Oliveira decidiu submeter ao Conselho Directivo do INETI a minuta da 
sua carta, numa reunião tida no dia 1 deste mês e onde participaram os seus três membros (José Manuel 
Barata Marques, Mário de Abreu e João Gonçalves), estes responsáveis proibiram-no de a enviar. 

 Esta instrução, que lhe foi transmitida verbalmente pelo presidente do INETI, Barata Marques, seria 
confirmada passados alguns dias através de um despacho escrito. 

 A delicada situação em que se encontra o ICEN  cujo futuro, discutido desde há longos anos, 
ainda não foi decidido, apesar de o INETI (a que pertence) se encontrar actualmente em fase de 
reestruturação  parece ser a causa da posição do seu Conselho Directivo. Barata Marques terá 
preferido não dar qualquer azo a uma discussão pública do futuro do ICEN, ainda que à custa de um 
gesto pouco elegante. 

 Contactado ontem telefonicamente pelo PÚBLICO, Barata Marques negou qualquer «conhecimento 
directo» da disponibilidade manifestada por Mário Soares para visitar o ICEN. 

 «Os investigadores que foram visitar o senhor Presidente da República», disse-nos Barata 
Marques, «fizeram-no por iniciativa própria. Não me consultaram, nem sequer me comunicaram que 
iam visitá-lo e não me comunicaram o que se passou nessa conversa. O que eu soube, soube-o por 
intermédio dos jornais. Não tive nenhum relato directo dessas pessoas.» 

 Quanto à carta que o director do ICEN foi impedido de enviar a Soares, Barata Marques recusou-se 
inicialmente a discutir a questão («Trata-se de um problema interno a propósito do qual não vou dizer 
nada») para adiantar, posteriormente, que «protocolarmente, o director do ICEN não podia convidar 
o Presidente e eu também não o podia fazer». Terá sido essa, segundo afirma, a razão do seu despacho 
onde proíbe o envio da carta a Soares. 

 Sobre a eventualidade de ainda endereçar um convite ao Presidente da República, Barata Marques 
repetiu que «essas coisas têm de ser vistas pelos caminhos protocolares». «Não vou fazer convite 
nenhum. Não pode ser uma pessoa isolada a tomar essa atitude Eu não posso convidar o Presidente 
da República. Só o Governo é que tem capacidade para o fazer». 

 Por que razão é que, então, não propôs ao ministro da Indústria e Energia, Mira Amaral, que tutela o 
INETI, que este convidasse Soares? Terá receado que a proposta não fosse bem recebida por Mira 
Amaral? Barata Marques diz apenas que não pensou nisso, nem ninguém lhe sugeriu essa hipótese. Por 
que razão? «Por nenhuma razão em particular», responde, sem adiantar nada mais. 

 O gabinete de Mira Amaral, por seu lado, diz ignorar tudo a propósito deste quiproquó, assim como 
da vontade de Soares visitar Sacavém. 

 
************************************************************************** 

 
EXPRESSO 
10.Julho.1993 
Eduardo Martinho 
 

O ESTADO E O NUCLEAR 
 
 O facto de Portugal não dispor de centrais nucleares para produção de energia eléctrica, nem ser 
previsível que isso venha a acontecer a médio prazo, pode levar a opinião pública a aceitar como boa a 
ideia de que não se justifica manter no nosso País actividades de investigação e desenvolvimento (I&D) 
no domínio nuclear. 

 Em consequência, decisores menos avisados podem ser levados a não reconhecer a importância 
estratégica das actividades desenvolvidas no complexo laboratorial de Sacavém do ex-Laboratório 



 
 

Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (ex-LNETI, actual INETI), que constitui o único centro 
de estudos existente em Portugal no domínio nuclear, onde está concentrada a quase totalidade da 
capacidade técnico-científica do País nesta área. E, sendo assim, poderão sentir-se tentados a actuar em 
conformidade, eliminando essas actividades. 

 É, aparentemente, o que está a acontecer. De outro modo, é difícil entender o tratamento que está a 
ser dado a um património científico e tecnológico que levou mais de três décadas a consolidar: 

  Sobre o Instituto de Ciências e Engenharia Nucleares (ICEN) paira uma indefinição inquietante 
desde que, há já vários meses, o ministro da Indústria e Energia decidiu retirá-lo da sua tutela, sem ter 
havido o cuidado de preparar uma alternativa de reenquadramento orgânico, e  

  É incerto o futuro do Departamento de Protecção e Segurança Radiológica, enquanto unidade 
orgânica especializada, em resultado de legislação publicada recentemente no âmbito da reestruturação 
do Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, situação que pode afectar a sua operacionalidade e 
capacidade de resposta global. 

 Atenção, porém: há que ter consciência de que o Estado português, independentemente da posição do 
Governo relativamente à opção nuclear em Portugal, tem responsabilidades no domínio nuclear, tanto a 
nível nacional como a nível internacional, responsabilidades que não podem ser ignoradas. 

Poluição radioactiva não tem fronteiras 
 O acidente ocorrido na central nuclear de Chernobyl veio pôr em evidência que a poluição 
radioactiva não reconhece fronteiras, e que os problemas de segurança e protecção relacionados com as 
aplicações energéticas do nuclear se colocam necessariamente em todos os Estados. 

 Há, no mundo, 423 centrais nucleares em operação e 72 em construção. Só na Comunidade 
Europeia (CE), estão implantadas 133 centrais nucleares! Para se ter uma noção da importância desta 
realidade, bastará dizer que a energia eléctrica produzida por estas centrais  alguma da qual é 
consumida em Portugal, importada de França  representa 34 por cento da totalidade da energia 
eléctrica produzida na CE. 

 A título de exemplo, convém recordar que uma das centrais nucleares da CE está localizada em 
Almaraz, junto ao rio Tejo, entre Madrid e a fronteira portuguesa. E sabe-se como incidentes (não 
confundir com acidentes) nesta central do país vizinho têm provocado reacções de preocupação na 
opinião pública, quando noticiados pelos órgãos de comunicação social. 

 Em suma, mesmo os países sem programas nucleares têm de fazer face a problemas resultantes da 
existência de centrais nucleares, embora implantadas noutros países. E, para isso, precisam de dispor de 
uma capacidade técnica efectiva que, no plano externo, viabilize a cooperação internacional e, no plano 
interno, permita a intervenção e a colaboração em acções a desenvolver junto da população, em caso de 
acidente que crie uma emergência grave. Não é concebível que um Estado responsável se proponha 
escamotear esta questão. 

 Num outro plano, há que reconhecer a necessidade de capazmente se emitir pareceres técnicos ou 
representar Portugal nos múltiplos “comités” e grupos de trabalho que se ocupam de questões do 
domínio nuclear, seja no âmbito da CE, da OCDE ou de outros organismos internacionais, onde 
também se constrói e defende a credibilidade do País. Para elaborar pareceres ou intervir digna e 
eficazmente na discussão dos “dossiers”, é preciso saber estudá-los, conhecer as matérias, ter 
capacidade científica e técnica. Esta competência adquire-se ao longo de muitos anos, pela via da 
especialização e através da participação em actividades de I&D, como as que são desenvolvidas no 
complexo laboratorial de Sacavém. 

A necessidade de formação especializada 
 Não menos importante do que a capacidade política para salvaguardar os interesses nacionais, como 
por exemplo no caso do tão falado depósito de resíduos radioactivos de Aldeadávila, importa que 
Portugal tenha investigadores competentes que saibam acompanhar de perto os projectos e os 
respectivos estudos. Há que dispor de interlocutores solidamente credenciados, com possibilidade de 



 
 

aconselhar quem de direito na assunção de posições correctas e na tomada de decisões (que envolvem 
por vezes opções difíceis), com conhecimento de causa. 

 É preciso assegurar também que continuará a haver em Portugal recursos humanos, meios 
laboratoriais e equipamentos apropriados para fomentar e apoiar a aplicação de ciências e técnicas 
nucleares com interesse inquestionável em múltiplos domínios e sectores de actividade. Estes vão desde 
a medicina nuclear até ao processamento e caracterização de novos materiais, passando pelo projecto e 
construção de instrumentação nuclear para várias finalidades, e por realizações no âmbito de áreas 
muito diversas, nomeadamente em estudos de poluição ambiental, caracterização de ecossistemas, 
recursos aquícolas, geoquímica, preservação do património cultural, etc. 

 Não menos importante é a questão da formação especializada no domínio nuclear. Apesar de a 
energia nuclear de cisão fazer parte da cultura do nosso tempo e ser uma realidade científica, técnica, 
económica e política que continuará a ocupar uma posição relevante no futuro, o nosso sistema 
educativo ignora-a praticamente. É neste contexto que o complexo laboratorial de Sacavém tem sido, 
desde os tempos da Junta de Energia Nuclear, uma autêntica escola de formação multidisciplinar para 
quantos (investigadores, técnicos, estudantes, etc.) por ali têm passado, e foram largas centenas. 

 Também os cerca de 1300 jovens estudantes do ensino secundário e superior que visitam anualmente 
o ICEN, têm beneficiado da experiência estimulante que é o contacto com actividades e equipamentos 
únicos no País, num domínio mal conhecido e, por isso, atreito a preconceitos e medos injustificados. 

 O ICEN, um instituto de mérito reconhecido por observadores independentes e com prestígio a nível 
interno e externo, encontra-se numa encruzilhada, em consequência de uma decisão incompreensível. A 
situação de indefinição que se vive no ICEN desde Novembro do ano passado, a que acresce agora a 
situação de incerteza em que se encontra o Departamento de Protecção e Segurança Radiológica, faz 
recear o pior. 

 Perante a gravidade e delicadeza da matéria em apreço, impõe-se formular a seguinte pergunta: a 
continuar o processo de desmantelamento do complexo laboratorial de Sacavém do ex-LNETI, como 
pensa o Governo assumir, no futuro, as suas responsabilidades, a nível nacional e internacional, no 
domínio nuclear? 

 

************************************************************************** 

 

O MIRANTE 
14.Setembro.1993 
Eduardo Martinho 
 

EM MEMÓRIA DO DOUTOR CARLOS CACHO 
 
 No próximo dia 25 de Setembro vai realizar-se na Golegã, sua terra natal, uma justa homenagem em 
memória do Doutor Carlos Cacho, físico ilustre que tive o prazer de conhecer como Director-Geral do 
Laboratório de Física e Engenharia Nucleares (LFEN) da Junta de Energia Nuclear. 

 O meu primeiro contacto com o Doutor Carlos Cacho ocorreu em Setembro de 1961. O LFEN havia 
sido inaugurado em Abril desse ano e, por feliz coincidência, eu encontrava-me na fase terminal da 
licenciatura em Ciências Físico-Químicas na Universidade de Lisboa. Tendo sido convidado por um 
colaborador do Doutor Carlos Cacho para trabalhar no Reactor Português de Investigação, honra que 
aceitei com entusiasmo, foi assim que me vi no seu gabinete, como físico em princípio de carreira. 
Recordo-me de lhe ter confessado, com sinceridade: «Já visitei as instalações do reactor nuclear. A 
sensação que tenho é que não sei nada». Circunspecto, mas cortês, tranquilizou-me: «É natural. 
Daqui a meia dúzia de anos, o Sr. Dr. terá uma sensação diferente». Compreendi: a formação de um 
investigador exige tempo. E fiquei, de facto, mais tranquilo. 



 
 

 O relacionamento com o Doutor Carlos Cacho, pelo menos em relação aos mais novos, era pautado 
por um certo distanciamento (o que não significava frieza ou menos interesse por nós). Compreendia-se 
que assim fosse. Pela diferença de idades e pela diferença de funções e de responsabilidades, além de 
que o Doutor Carlos Cacho tinha uma maneira de ser reservada. 

 Recordo que, talvez em 1966, surgiu uma diferença de opiniões mais viva entre nós. Na altura, 
perante uma “impertinência” minha, ele disse-me frontalmente: «Se o Sr. Dr. não está satisfeito, a 
porta é lá em baixo». Para bom entendedor... Porquê recordar este episódio agora, num momento que 
se pretende de homenagem? Faço-o para significar que estou à vontade para o homenagear, evocando 
três situações vividas após o 25 de Abril, em que o Doutor Carlos Cacho foi a figura central. 

 Logo no dia 26 de Abril, fui contactado por um colega no sentido de participar numa reunião restrita 
de investigadores do LFEN. O objectivo era conversar sobre o que fazer quando retomássemos o 
trabalho na segunda-feira seguinte. Verifiquei, depois, que um dos pontos da “agenda” consistia no 
afastamento dos chefes, onde, como é óbvio, se incluía o Doutor Carlos Cacho. Opus-me a essa acção, 
com argumentos que convenceram a maioria dos presentes. 

 A segunda situação ocorreu durante uma reunião da assembleia-geral do LFEN, talvez na segunda 
metade de 1974. O Doutor Carlos Cacho havia tomado uma decisão controversa, que bulia com o 
colectivo. A pressão exercida sobre ele, pela assembleia, levou-o a renunciar à decisão. Apesar disso, 
houve um grupo que continuou a pressioná-lo. A intervenção que então produzi, e que o Doutor Carlos 
Cacho agradeceu, foi de molde a amortecer o conflito. No final da reunião, elementos do referido grupo 
abordaram-me e condenaram asperamente a minha intervenção, pois fizera abortar os seus propósitos. 
Percebi, finalmente, que havia uma estratégia onde eu via apenas generosidade. 

 Em 31 de Janeiro de 1975, no decurso de uma outra reunião da assembleia geral do LFEN, o Doutor 
Carlos Cacho, que estava ausente, acabou por ser vítima de uma decisão “revolucionária” e foi afastado 
das suas funções, em nome da “vontade popular”. Acontece que, cansado e desiludido pelo evoluir da 
situação pós-25 de Abril, não participei nessa reunião. Tomei conhecimento da decisão ao fim do dia, 
aquando do regresso a casa. Com isto, limito-me apenas a registar um facto. 

 No dizer do seu irmão António, «Carlos Cacho é atingido pelo despudor de um grupo de 
indivíduos sem escrúpulos, despeitados, invejosos», sendo «acusado de “sabotagem” do Laboratório, 
com alardes servidos de uma terminologia e normas infames que a passividade daqueles que não 
podiam admitir tamanha vilania, acabaria por consentir». Compreende-se a emoção incontida deste 
depoimento, mas importa racionalizar o acontecimento com a objectividade que o distanciamento 
temporal possibilita. No fundo, o Doutor Carlos Cacho, tal como outros portugueses, teve a infelicidade 
de ser vítima inocente de circunstâncias adversas, ocorridas num momento particular da nossa história, 
em que o corte com o antigo regime passava pelo repúdio indiscriminado das estruturas hierárquicas. A 
verdade é que não havia razões objectivas para o afastar. Por outras palavras: O afastamento do Doutor 
Carlos Cacho foi injusto. Pena foi que a sua ilibação só se tenha verificado quatro meses e meio depois 
do seu falecimento, em 29 de Dezembro de 1976. 

 A meu ver, o Doutor Carlos Cacho, enquanto homem de ciência, será recordado essencialmente por 
duas razões. Por um lado, ele foi um dos mais importantes obreiros, se não o maior, da afirmação dos 
físicos portugueses enquanto profissionais de reconhecida importância para o desenvolvimento do país. 
Por outro lado, e este é seguramente o seu mérito mais relevante, o Doutor Carlos Cacho foi o principal 
responsável pela criação e dinamização do LFEN, um complexo laboratorial ímpar, em Portugal, no 
domínio da energia nuclear. 

 A melhor homenagem que lhe poderiam prestar, e prestaram de facto, aqueles que em 1975 não 
puderam valer-lhe, consistiu em terem-se empenhado a fundo na valorização do património técnico-
científico legado pelo Doutor Carlos Cacho, através do LFEN, contribuindo para tornar o centro de 
estudos nucleares de Sacavém numa instituição de investigação com prestígio a nível nacional e 
internacional. De entre todos, é justo salientar o Doutor Jaime da Costa Oliveira, que foi, até há pouco 
tempo, director do Instituto de Ciências e Engenharia Nucleares (ICEN), legítimo “herdeiro” das 
tradições do LFEN. O seu afastamento, ocorrido no final do passado mês de Julho, enquadra-se naquilo 
que parece ser uma estratégia política de desmantelamento do complexo laboratorial de Sacavém, a que 



 
 

está subjacente uma lamentável falta de visão de Estado em relação ao domínio nuclear, área em que 
Portugal, como país da Comunidade Europeia, tem importantes responsabilidades, a nível interno e 
externo. A erosão sistemática a que está a ser sujeito o antigo LFEN, desde há algum tempo, é como 
que uma segunda injustiça feita ao Doutor Carlos Cacho. Resta confiar que o bom-senso prevaleça. 
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EXPRESSO 
12.Fevereiro.1994 
Eduardo Martinho 
 

O ADEUS AO REACTOR PORTUGUÊS? 
 
 A crise para que foi “empurrado” o Instituto de Ciências e Engenharia Nucleares [ICEN] em 
Novembro de 1992  crise que persiste  faz com que sobre o Reactor Português de Investigação 
[RPI] paire uma “ameaça de morte”, com consequências que, aparentemente, estão a ser ignoradas. A 
insensatez da situação incita à procura de uma resposta objectiva para a seguinte questão: justificar-se-á 
que o RPI continue a funcionar ou deverá ser encerrado? 

 O RPI é uma infra-estrutura científica única na península ibérica, como fonte intensa de neutrões  
partículas constituintes dos núcleos atómicos, desprovidas de carga eléctrica, que constituem uma 
“ferramenta” particularmente apropriada para provocar transformações da matéria, com aplicações de 
extrema utilidade. O reactor nuclear de Sacavém tem sido, comprovadamente, um pólo de 
desenvolvimento de projectos de investigação aplicada em vários domínios (estudos de poluição 
ambiental, caracterização de ecossistemas, mutações com interesse agronómico, estudos de nutrição e 
saúde, ciência dos materiais, geoquímica, preservação do património cultural, etc.), além de ser uma 
máquina que tem desempenhado um papel ímpar na implementação de técnicas nucleares polivalentes e 
na formação de técnicos, em particular na área da física e engenharia de reactores nucleares. Numa 
palavra: o património científico do nosso país é mais rico com o RPI do que sem ele. 

 Não obstante, parece haver quem entenda que o RPI não deve ser mantido em funcionamento, por 
três ordens de razões: porque o Governo não tenciona enveredar pela opção nuclear (produção de 
energia eléctrica em centrais nucleares); porque o RPI é um reactor com mais de 30 anos e, portanto, 
está obsoleto; e porque o funcionamento do RPI é muito dispendioso. 

 Sobre o primeiro argumento, qualquer pessoa minimamente informada sabe que a existência de um 
reactor nuclear de investigação pouco tem a ver com a opção nuclear. A prova, pela negativa, é que o 
Governo espanhol mantém as suas centrais nucleares em funcionamento, embora tenha decidido há 
anos, por razões políticas, mandar encerrar o seu único reactor nuclear de investigação. Só que, agora, 
cientistas espanhóis que necessitam de neutrões vêm fazer experiências ao Reactor Português de 
Investigação... 

 Também não é válido o argumento dos que entendem que o RPI está “velho”: foi recentemente 
objecto de obras vultuosas de modernização no valor de 340 mil contos, com uma comparticipação de 
110 mil contos por parte da Agência Internacional de Energia Atómica. Em boa verdade, o RPI está em 
condições de funcionar por muitos anos ainda, com respeito pelas normas de segurança, como sempre, e 
correspondendo aos objectivos para que foi construído. Assim sejam dadas ao ICEN condições para 
isso. 

 Em relação ao argumento de que é muito caro manter um reactor nuclear em funcionamento, deixa-
se ao cuidado do leitor ajuizar se o custo total de 60 mil contos por ano referentes à operação e 
manutenção do RPI constitui um peso significativo para o erário público, sendo conveniente ter 
presente, como é óbvio, o correspondente binómio custo/benefício, que envolve componentes não 
contabilizáveis em termos meramente economicistas. Por exemplo: como se avaliam as consequências 



 
 

que decorrem da inviabilização de projectos de investigação de mérito reconhecido? e a perda de 
competências nacionais no domínio nuclear, que é uma área estratégica a nível internacional? 

 Voltando à questão inicial  que é a de saber se o RPI deverá ou não continuar em funcionamento 
 há que afirmar claramente que, seja qual for a decisão que o Governo entenda tomar, o que não pode 
é continuar a manter a actual situação de indefinição, sem correr o risco de Portugal se terceiro-
mundializar no domínio nuclear, onde as responsabilidades do Estado, a nível interno e externo, 
envolvem aspectos de extrema delicadeza, por exemplo em termos de segurança de instalações e de 
salvaguarda de materiais. 

 Uma das facetas mais paradigmáticas do processo em curso, pela insensibilidade com que está a ser 
encarado, diz respeito à gestão dos recursos humanos afectos ao complexo laboratorial de Sacavém, em 
que nem o princípio da «estrita adequação às necessidades funcionais» da chamada “lei dos 
disponíveis” está a ser respeitado. 

 De facto  e como se não bastasse já a debilidade das equipas que têm a responsabilidade primeira 
da segurança do RPI, debilidade que resulta de os investigadores e técnicos seniores estarem à beira da 
reforma, de os mais novos irem “fugindo” devido à incerteza do futuro das suas carreiras, e de não 
haver admissões, desde há vários anos  no recente procedimento administrativo que teve lugar no 
INETI visando o afastamento de funcionários supostamente disponíveis, foram incluídos dois 
operadores do reactor nuclear de Sacavém entre o pessoal considerado “a mais”. Se se tiver em conta 
que havia três operadores, constata-se que, em vez de se reforçar a equipa de operação do RPI, se 
procedeu à amputação de parte dela. Convirá aqui esclarecer que, com um operador (e uma equipa cada 
vez mais reduzida de investigadores e técnicos), o reactor não poderá funcionar. Mais: não poderá 
funcionar mas também não poderá ficar desactivado. Por razões de segurança. Porque um reactor 
nuclear não é uma instalação trivial, que se possa fechar à chave e virar-se-lhe as costas... 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
13.Abril.1994 
Filomena Naves 
 

REACTOR À ESPERA DE RESPOSTA 
 
 Em Portugal há apenas três operadores qualificados para trabalhar em reactores nucleares. Na 
reestruturação do INETI, dois deles passaram à lista de excedentes. Agora tiveram de ser requisi-
tados, para o reactor de Sacavém não parar. O Governo apresenta soluções dentro de mês e meio. 

 Dos três operadores do reactor nuclear de Sacavém, dois passaram à lista de excedentes no dia 1 de 
Abril. Mas, como a legislação internacional sobre o funcionamento dos reactores nucleares exige a 
permanência de, pelo menos, dois operadores sempre que o equipamento está a funcionar, os dois 
disponibilizados tiveram de ser requisitados, embora os seus nomes permaneçam na lista dos 
excedentários. Sobras da reestruturação do ex-LNETI, agora transformado em INETI (Instituto 
Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial). 

 «A requisição já seguiu para a Direcção-Geral da Administração Pública, que faz a gestão do 
quadro de excedentes», explica Rui de Carvalho, um dos operadores classificados como excedentários. 
Enquanto aguardam o despacho que regulariza a sua dupla situação, Rui de Carvalho e o seu colega 
continuam a trabalhar. Nunca deixaram de o fazer. 

 Mas há quem tema pelo futuro. Eduardo Martinho, o investigador responsável pelas actividades de 
exploração da instalação nuclear de Sacavém, adverte: «Desde 1986 que não há novas admissões com 
carácter permanente e a questão dos disponíveis veio agravar a situação. No que se refere aos 
operadores do reactor, a questão é ainda mais preocupante. Um equipamento como este não 



 
 

funciona sem pessoas e, se as coisas continuam neste pé, o que vai acontecer é a morte lenta e sem 
dignidade dos estudos nucleares no nosso país». 

Indefinição mantém-se 
 O presidente do INETI, Barata Marques, desdramatiza: «Os projectos de investigação no pólo de 
Sacavém continuam e não está em causa o seu futuro». 

 Até Julho do ano passado, havia quatro técnicos especializados que asseguravam a operacionalidade 
do reactor de Sacavém. Um reformou-se nessa altura. Restam três. Dois deles com o duplo estatuto de 
excedentes e requisitados. E não há um único operador em formação. Uma situação «preocupante e 
dificilmente sustentável», sublinha Eduardo Martinho. É que um técnico especializado para aquelas 
funções não se faz do pé para a mão. «Em menos de um ano, entre o curso teórico e o estágio prático 
obrigatório, não é possível formar um operador para trabalhar com este tipo de equipamento», 
explica o investigador. 

 Heranças da reestruturação do INETI, que acabou por lançar na lista de excedentes técnicos afinal 
indispensáveis e mantém em suspenso o futuro do pólo de Sacavém. De acordo com um despacho 
publicado do Diário da República, em Outubro do ano passado, o ICEN (Instituto de Ciências e 
Engenharia Nucleares), em Sacavém, no qual está integrado o reactor nuclear, ficou a «funcionar 
provisoriamente como unidade orgânica do INETI», tendo a sua situação ficado de ser definida no 
prazo de três meses, a partir dessa data. 

 Mas os noventa dias escoaram-se e nada aconteceu. Até hoje. Um grupo de trabalho nomeado para 
estudar o problema e constituído por representantes dos ministérios do Planeamento, da Indústria e da 
Educação entregou um primeiro parecer ao Governo. «Mas continua a trabalhar e deverá, dentro em 
breve, entregar um relatório final», disse Barata Marques ao DN. No entanto, uma decisão sobre o 
destino do ICEN «não deverá ser conhecida antes de um mês, mês e meio», sublinha o presidente do 
INETI. De resto, adianta, a solução mais provável «deverá passar pela ligação às universidades e pela 
reorientação das actividades do pólo de Sacavém no sentido do mercado, com prestação de serviços 
às entidades interessadas e aplicação prática das suas capacidades científicas». 

Subsídio do Estado 
 Eduardo Martinho sublinha: «Mesmo que a decisão a nível político venha a ser a de não fechar o 
reactor, a verdade é que ele não pode funcionar sem uma equipa técnica mínima». 

 Nem sem dinheiro. Esta, de resto, parece ser a grande questão. «Não duvido que as universidades 
estejam dispostas a acolher-nos, até porque o trabalho científico que aqui é feito está 
internacionalmente reconhecido. O financiamento da actividade do reactor é que é difícil de 
resolver», adianta Eduardo Martinho. 

 Para Barata Marques, tudo está em aberto: «Reconheço que o ICEN não conseguirá ser auto-
suficiente, do ponto de vista financeiro, nos próximos anos e que será necessário atribuir-lhe um 
subsídio, cuja fonte terá de ser o Orçamento do Estado». 

 E, se o futuro parece incerto, os pergaminhos do reactor nuclear e do ICEN são bem concretos. 
Envolvidos em pesquisas internacionais, em projectos comunitários e nacionais, os investigadores do 
INETI-Sacavém tiveram, nomeadamente, um papel fundamental na análise e controlo dos alimentos 
importados, nos anos que se seguiram a Chernobyl. 

 A funcionar desde 1961, o reactor sofreu, entre 1989 e 1989, uma remodelação profunda, cujos 
custos ascenderam a 400 mil contos. 

Do ambiente à saúde e nutrição 
 Hoje, o reactor de Sacavém é o único da Península Ibérica destinado à investigação científica. 
Muitos investigadores espanhóis deslocam-se a Sacavém para ali realizarem uma parte dos seus 
trabalhos. 

 Mas, por falta de recursos humanos e pela indefinição que pende sobre o ICEN, aquele equipamento 
está a trabalhar a meio gás. «O reactor está subaproveitado», garante Eduardo Martinho. 



 
 

 A taxa de ocupação daquela instalação nuclear foi de 43 por cento em 1992, e um pouco menos no 
ano passado. No entanto, são imensas as potencialidades daquele tipo de equipamento. «Uma das suas 
muitas aplicações possíveis é o controlo de vestígios poluentes em resíduos, através da técnica de 
análise por activação com neutrões». Simplificando: a amostra a analisar é colocada junto do núcleo 
do reactor e irradiada durante um certo tempo. Depois fazem-se análises e contas. A sete horas de 
irradiação, por exemplo, correspondem muitas mais de estudos posteriores. 

 Nos últimos quatro anos, os projectos de investigação ligados ao reactor de Sacavém foram 
desenvolvidos em áreas tão diversas como o ambiente  com a avaliação de níveis de poluição em 
águas e na atmosfera  a nutrição e a saúde, a agronomia ou a preservação do património cultural. 

 De resto, «a pesquisa nesta área é hoje imprescindível num país como Portugal», sustenta o 
investigador Eduardo Martinho. «Esta é a única instalação do género no nosso país, com uma 
experiência acumulada de nível internacional. Um património que é imprescindível preservar e 
valorizar», acentua o investigador. 

 � O Governo deverá tomar dentro de mês e meio uma decisão quanto ao futuro do ICEN, o 
pólo de estudos nucleares de Sacavém, no qual está integrado o único reactor português, e o único 
destinado à investigação científica na Península. 

 � Em causa está o estatuto daquele instituto e a solução mais plausível será a sua ligação às 
universidades, a par de uma reorientação para o mercado das suas potencialidades científicas. 

 � Dois dos três operadores do reactor passaram ao quadro de excedentes, na sequência da 
reestruturação do INETI, mas tiveram que ser requisitados para que aquela instalação nuclear 
não parasse. É que um reactor nuclear tem que ter pelo menos dois operadores na sala de 
comando, quando está a funcionar.  

 
 

*************************************************************************** 
 
 
FORUM AMBIENTE 
30.Setembro.1994 
Marta Leandro 
 

REACTOR NUCLEAR EXPERIMENTAL DE SACAVÉM 
 
 O RPI (Reactor Português de Investigação) é o único reactor nuclear experimental existente em 
Sacavém. “Menina dos olhos” do ICEN (Instituto de Ciências e Engenharia Nucleares), que, por sua 
vez, depende do INETI, o reactor passou, de há uns anos a esta parte, a ser “persona non grata” da 
política do Ministério da Indústria. 

 Com o abandono da opção nuclear, os responsáveis políticos não sabem muito bem qual o destino a 
dar-lhe. Isto apesar do RPI servir muitas outras áreas da investigação científica nacional, indepen-
dentemente do facto da energia nuclear ter sido posta de parte: medicina, agronomia, ambiente e 
património cultural são apenas alguns dos seus campos de actuação. 

 Em Sacavém, o futuro continua a ser incerto. Passagem à tutela do ministério do Ambiente, da 
Universidade ou o simples encerramento são as hipóteses possíveis. Entretanto, dos seus 220 
funcionários, 21 por cento foram já considerados disponíveis. Isto apesar de, há cinco anos, o RPI ter 
sido modernizado, com obras que orçaram 340 mil contos. «Sobretudo, os investigadores estão a 
envelhecer e não há a quem passar o testemunho...», desabafou Eduardo Martinho, do ICEN. Dinheiro 
e massa cinzenta deitados à rua... Mas, afinal, não estamos em Portugal? 

 
 



 
 

 
DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
04.Novembro.1994 
 

ICEN DE SACAVÉM NO PLANEAMENTO 
 
 Depois de mais de um ano de indefinição, o Conselho de Ministros aprovou ontem a transferência do 
Instituto de Ciências e Engenharia Nucleares (ICEN) para a tutela do Ministério do Planeamento e 
Administração do Território, do qual dependem a ciência e tecnologia. 

 Sobra da reestruturação do ex-LNETI (transformado agora em INETI), no ano passado, o ICEN 
ficou desde então “pendurado”. De acordo com um decreto-lei publicado no Diário da República em 
Junho de 1993, na sequência da reestruturação do LNETI, a sua situação deveria ter sido definida no 
prazo de 90 dias. Mas durante 16 meses nada aconteceu. Até ontem. 

 Criado em 1985, no âmbito do Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, para a 
investigação e desenvolvimento das ciências e tecnologias nucleares, o ICEN tem também funções de 
protecção e segurança radiológica e de formação e actualização permanente de técnicos. 

 Como «o desenvolvimento de conhecimentos neste domínio não pode ficar dependente das 
prioridades resultantes das opções energéticas que se façam, o Governo considerou que a sua tutela 
devia caber ao ministro responsável pela área da Investigação Científica», explicou ontem o porta-
voz do Conselho de Ministros, Paulo Teixeira Pinto. 

 

 
 

* * * 
 
NOTA FINAL 

30.Dezembro.1994 – Publicação no Diário da República, I Série-A, do Decreto-Lei nº 324-A/94 
aprovando a Lei Orgânica do Instituto Tecnológico e Nuclear – nova designação do ICEN – dotado 
de personalidade jurídica, de autonomia científica, técnica, administrativa e financeira e de natureza 
empresarial. 

Esta história acabou por ter um desfecho sensato. O Complexo Laboratorial de Sacavém continuou a 
sua existência, agora com a designação de Instituto Tecnológico e Nuclear, e assim se mantém...  
(cf. http://www.itn.pt ) 
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