N – Newsletter, 8ª Edição, Janeiro 2019
Mini – Editorial
Bem-vindos à oitava edição da N – Newsletter com informações várias no âmbito da IAEA e do programa
EURATOM. Bom ano novo.
Novo NLO e NLA
O Professor José Marques foi nomeado como NLO junto da IAEA em Novembro de 2018. A breve prazo
haverá substituição da NLA Sofia Guedes Vaz por ter terminado o seu contrato com a FCT.
Country Programme Framework (CPF)
O "Country Programme Framework" (CPF) referente ao período 2013-2018 estabelecido entre o
Governo Português e a Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA) chegou ao seu termo no final de
2018. O processo de elaboração do CPF para o período 2019-2024, que foi iniciado ainda no verão de
2018, sofreu um atraso devido à mudança de NLO, prevendo-se que esteja concluído no fim do primeiro
trimestre de 2019.
Work Programme EURATOM 2019-2020
Foi publicado o novo programa de trabalhos do EURATOM que explicita todas as áreas em que se
podem submeter propostas. Este é o último concurso do programa EURATOM no Horizonte 2020. Leiam
com cuidado e tendo alguma dúvida, não hesitem em perguntar. Concorram!
Projecto ReNual
A IAEA tem doze laboratórios (3 no Mónaco, 1 em Viena e 8 em Seibersdorf) que investigam e
desenvolvem técnicas e aplicações nucleares em várias áreas. Em 2014 a IAEA iniciou o projecto ReNuAL
- Renovation of the Nuclear Applications Laboratories que está a ser financiado com fundos extraorçamentais doados por vários Estados Membros e que já ascenderam a mais de 32 milhões de euros e
que consiste em obras de melhoria da infra-estrutura existente, de compra de novos equipamentos, e
também à construção de novos laboratórios que consigam albergar e dar resposta a todas as
necessidades de investigação, desenvolvimento e apoio que prestam. A contribuição de Portugal para o
ReNuAL (25.000 euros) foi tornada pública na Conferência Ministerial de Ciências e Tecnologias
Nucleares de 2018, que decorreu de 28 a 30 de Novembro, com a colocação de uma placa com o nome
do país pelo Senhor Embaixador António de Almeida Ribeiro numa parede simbólica na sede da IAEA.
Participação de Portugal em eventos da IAEA em 2018
Em 2018 recebemos informação de cerca de 170 eventos da IAEA e nomeamos 147 peritos, dos quais
cerca de 90 foram seleccionados, a maior parte deles com financiamento pela IAEA (evolução positiva
como se pode ver pelo gráfico referente aos últimos 3 anos). Em 2018 implementámos o sistema de
reporte após cada uma destas participações, reporte esse que tem sido divulgado com estas
newsletters, promovendo a partilha de informação. Junto a esta newsletter envia-se o Relatório Final de
2018 com todas as contribuições (que muito agradecemos). Nesta primeira fase é apenas um
documento Word e os relatórios são apresentados de forma cronológica pelo que a consulta temática
não é óbvia, mas creio que uma leitura de todo o relatório é positiva para se ter uma ideia sobre toda a
informação decorrente da participação de Portugal nos eventos de cooperação técnica da IAEA.
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Figura 1 – Evolução da participação de Portugal no Programa de Cooperação Técnica da IAEA
Estágios em Portugal
Em 2018, recebemos cerca de uma dezena de estagiários, financiados pela IAEA, 9 no IST e 2 no ICNAS
que vieram aprender e desenvolver várias técnicas com os nossos investigadores. Estes estagiários
vieram de países vários, como Roménia, Kuwait, Angola, Camarões, Botswana, Síria, Brasil e Jordânia. A
maior parte ficou entre 1 ou 2 meses e esta será sempre uma actividade de networking e de prestígio
para Portugal, actividade positiva para todas as instituições e investigadores envolvidos.
Reuniões em Portugal
Portugal em 2018 esteve activo na organização de cinco eventos, incluídos em RER onde participamos e
que trouxeram a Portugal dezenas de colegas para discussões frutíferas nestes projectos. É sempre
positivo para Portugal, nomeadamente na vertente de networking e na ideia de um país activo nos
projectos em que participa. São processos trabalhosos pelo que agradecemos aos colegas
organizadores, nomeadamente do INIAV, IST e ESTES.
Convite final permanente
Se tem informação que queira partilhar ou alguma sugestão para estas newsletters, diga… Se sabe de
alguém que gostaria de receber estas newsletters ou informação sobre IAEA/EURATOM partilhe o meu
email.
Janeiro 2019, Sofia Guedes Vaz

