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O único reactor 
nuclear português 
está a ser 
desmantelado
É o m de uma era: Portugal deixou de ter um reactor nuclear 
em actividade. O coração do reactor, o núcleo com o urânio 
usado, já partiu para os EUA, numa operação secreta, em 
Março. Agora é preciso desmantelar o resto destas instalações

Teresa Firmino

O
 primeiro passo para o des-

mantelamento do reactor 

nuclear português, que este-

ve mais de 50 anos ao servi-

ço da investigação cientí ca 

e do ensino, decorreu 

durante uma operação sigilosa numa 

madrugada de Março deste ano: o 

transporte do combustível de urânio 

e de outros produtos radioactivos do 

reactor entre o Campus Tecnológico 

e Nuclear (na Bobadela, perto de 

Sacavém, concelho de Loures) e o 

navio que levaria este material para 

os Estados Unidos a partir do Ponto 

de Apoio Naval de Tróia. É o m de 

uma era que um dia passou pelo 

sonho da construção de várias cen-

trais nucleares em Portugal para pro-

dução de energia eléctrica e agora 

segue-se a preparação de um plano 

detalhado de desmantelamento des-

tas instalações que deverá demorar 

uma década a ser executado.  

O reactor nuclear português, o úni-

co no país, estava parado desde 11 de 

Maio de 2016. Este dia é importante: 

estava-se a atingir a data-limite para 

a paragem do reactor acordada com 

os EUA, que em 2007 deram o urânio 

para o núcleo do reactor. Caso Portu-

gal quisesse devolver ao país de ori-

gem esse combustível nuclear no m 

da sua vida útil, o reactor teria de dei-

xar de operar até 12 de Maio de 2016. 

E depois teria três anos, no máximo, 

para chegar aos EUA, segundo o acor-

do assinado em 2007 entre Portugal, 

os EUA e a Agência Internacional de 

Energia Atómica (AIEA). O reactor até 

poderia ter continuado a trabalhar 

depois disso, uma vez que tinha com-

bustível até 2026. Mas, nesse caso, 

Portugal caria com esse combustível 

usado (ou seja, já irradiado com neu-

trões) e teria de encontrar, por sua 

conta, uma solução para esses mate-

riais muito radioactivos. 

A isto juntava-se uma outra ques-

tão. Uns meses antes, no nal de 

Fevereiro de 2016, o reactor tinha 

sido inspeccionado por peritos da 

AIEA, que detectaram várias falhas 

técnicas e recomendaram melhorias 

— a principal das quais dizia respeito 

a uma fuga de água na piscina onde 

estava mergulhado o núcleo (ou cora-

ção) do reactor nuclear. Era um reac-

tor do tipo piscina (rodeado por 450 

mil litros de água).  

“Não mandaram parar o reactor. 

Recomendaram é que zéssemos 

diversas outras inspecções por causa 

do envelhecimento das estruturas. 

Tínhamos um dilema. E se chegásse-

mos à conclusão de que íamos parar 

o reactor? Mas se tivéssemos decidido 

usar o combustível a partir de Maio 

de 2016, já não o podíamos devolver 

aos Estados Unidos. Teríamos de 

encontrar uma solução ou esperar 

que os americanos o aceitassem daqui 

a uns anos, embora não houvesse 

garantias formais disso”, relata o físi-

co nuclear José Marques, o último 

responsável (desde 2006) pela ope-

ração e exploração do reactor, situa-

do no então Instituto Tecnológico e 

Nuclear (ITN) e integrado em 2012 no 

Instituto Superior Técnico (IST). 

“Como este combustível nuclear não 

podia ser utilizado directamente no 

fabrico de bombas, os EUA também 

teriam menos interesse na recolha 

deste material caso Portugal decidis-

se manter o reactor em serviço”, 

acrescenta o físico. “Decidimos parar 

preventivamente.” 

Assim, o urânio restante e outros 

elementos radioactivos resultantes da 

cisão do urânio devido à operação do 

reactor, como algum plutónio, césio- 

137, césio-134 e iodo-131, continuariam 

a manter-se elegíveis para participar 

no programa acordado com os EUA 

em 2007 para receber estes produtos, 

até que houvesse uma decisão sobre 

o que fazer ao reactor — se seria sub-

metido a obras e continuaria a traba-

lhar, se seria desactivado. 

A decisão foi tomada em 2017. “Dis-

cutimos com o Ministério da Ciência 

e chegámos a acordo: o reactor caria 

de nitivamente parado”, conta José 

Marques, que centralizou a operação 

A luz azul que vinha do fundo  
da piscina onde estava o núcleo 
do reactor português: a luz  
era produzida quando o reactor 
estava em operação.  
Em baixo, cesto dentro da 
piscina já carregado com sete 
barras de combustível nuclear

JOSÉ MARQUES
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ma de paralelepípedo com 70 centí-

metros de altura — e as barras de 

controlo da reacção em cadeia já 

tinham sido removidas de uma gre-

lha que, em conjunto, formavam o 

coração do reactor. 

Primeiro, esses 12 elementos de 

combustível irradiados, mais dois 

sobressalentes que não tinham sido 

usados, ainda caram depositados 

no chão da piscina. Depois, retira-

ram-se daí utilizando dois pequenos 

cestos. Já carregados, os cestos 

foram tirados da piscina e colocados 

dentro de um contentor especial 

para protecção radiológica, de 20 

toneladas de peso. E, por sua vez, o 

contentor especial ainda foi depo-

sitado no interior de um contentor 

marítimo de aspecto normal, mas 

reforçado, de cinco toneladas e seis 

metros de comprimento. Uma ope-

ração que envolveu o uso de gran-

des gruas. 

“Demorou um dia a tirar as coisas 

de dentro da piscina e a pô-las nos 

contentores”, descreve José Marques, 

que é o vice-presidente do IST para a 

gestão do Campus Tecnológico e 

Nuclear. “As doses de radiação no 

contentor especial quase não se con-

seguiam medir por fora: eram muito 

baixinhas. Perguntei a um engenhei-

ro americano [da empresa que forne-

ceu o contentor especial] se tinha sido 

o Houdini. Parecia que o combustível 

tinha desaparecido.” 

Toda esta matriosca de contento-

res, alugada a uma empresa especia-

lizada, tinha vindo dos Estados Uni-

dos até Roterdão de navio, seguindo 

para Lisboa de camião. E foi num 

camião, agora do Exército portu-

guês, que o combustível nuclear 

viajou de madrugada até ao Ponto 

de Apoio Naval de Tróia. Seguiu pela 

Ponte Vasco da Gama. Na carga iam 

então os 14 paralelepípedos com o 

urânio e os produtos resultantes da 

cisão nuclear no miolo — num total 

de 100 quilos, incluindo cerca de 20 

de urânio, sendo o restante alumí-

nio e outros materiais que reves-

tem o urânio. “O transporte foi 

feito pelo Exército com con-

dutores que tinham formação 

para fazer esse transporte. 

Tínhamos a necessidade de 

manter a operação con den-

cial e seria muito delicado 

estarmos a lidar com 

empresas exterio-

res.” 

No dia ante-

Foram 20 anos  
de luzinha azul  
para mim. É o mais 
difícil de aceitar: 
a luz mais bonita  
do mundo já não 
brilha por aqui 
José Marques 
Físico nuclear

CTN/IST

de remoção do núcleo do reactor. 

Continuar em serviço implicaria 

obras: “Teríamos de fazer um grande 

investimento na renovação. O reactor 

tem mais de 50 anos. O grau de exi-

gência hoje em dia é grande. Só é 

possível operar reactores com regras 

como se fossem acabados de cons-

truir. Obriga à renovação de muitos 

componentes e a um investimento da 

ordem de alguns milhões de euros.” 

Quantos milhões? “Possivelmente 

ia aos dez milhões de euros, baseado 

em obras noutros reactores da mes-

ma idade. E tinha adicionalmente um 

risco [o de car com o combustível 

radioactivo usado] que representaria 

um fardo para as gerações vindou-

ras”, responde o físico. “Há agora um 

conjunto de problemas que há 50 

anos não existiam. Há 50 anos queria 

construir-se e agora, por muito desa-

gradável que seja, temos de encarar 

o encerramento e passar à fase 

seguinte: o desmantelamento.” 

Seguiu-se um ano de preparação 

intensa da operação de devolução 

nio e outros mate

tem o urânio. “

feito pelo Exé

dutores que tin

para fazer es

Tínhamos a n

manter a oper

cial e seria

estarm

emp

res

já não
aqui 

do combustível nuclear aos Estados 

Unidos. “Muita papelada, muitas 

autorizações.” 

Até que chegou aquela madrugada 

no princípio de Março. “A operação 

teve de ser mantida secreta por razões 

de segurança”, explica José Marques, 

dizendo que envolveu, além do Minis-

tério da Ciência, os Ministérios da 

Defesa, da Administração Interna e 

das Finanças. “Foi tratada como um 

assunto de Estado.” 

Matriosca de contentores 
Estava já tudo a postos no Campus 

Tecnológico e Nuclear, como passou 

a chamar-se o espaço do antigo ITN 

na Bobadela, a 12 quilómetros do 

centro de Lisboa. O combustível 

nuclear irradiado já se encontrava 

há mais de uma semana dentro de 

uma matriosca de contentores. 

Ficou à espera. 

As peças principais do núcleo do 

reactor que continham o combustí-

vel — os chamados “elementos de 

combustível”, umas barras em for-

rior, durante o dia, já tinham sido 

transportados dois outros conten-

tores com material de apoio (não-

radioactivo) à viagem da carga 

radioactiva até aos Estados Unidos, 

como ferramentas. 

O momento do transporte do com-

bustível nuclear, a carga con den-

cial, foi “sincronizado” para chegar 

de manhã cedo ao Ponto de Apoio 

Naval de Tróia, mais ou menos à 

mesma hora da chegada de um navio 

licenciado para o transporte exclu-

sivo de carga radioactiva que levaria 

tudo para os Estados Unidos. José 

Marques seguiu no m da coluna de 

sete ou oito veículos, que incluiu 

uma escolta da GNR. “Pelo caminho, 

havia outra escolta espalhada. Quan-

do passámos pela Ponte Vasco da 

Gama a Polícia Marítima estava no 

espelho de água…”, assinala. “Já vi o 

Sol nascer em Tróia.” 

E assim, ao princípio da tarde de 

um dia de Março, o navio partiu. 

Destino nal da carga: o Laboratório 

Nacional de Savannah River, insta-

lações do Departamento de Energia 

dos Estados Unidos na Carolina do 

Sul que recebem combustível de 

reactores nucleares antigos. Aí, este 

combustível nuclear é retransforma-

do: separa-se o urânio que não foi 

cindido para outros usos, como cen-

trais nucleares de produção de elec-

tricidade, e os resíduos radioactivos 

(os produtos da cisão do urânio) são 

armazenados. 

O que se segue agora? 
É a terceira vez que se devolve aos 

EUA o combustível nuclear já usado 

do Reactor Português de Investiga-

ção, assim é o seu nome o cial. Mas 

enquanto nas primeiras duas vezes 

apenas trocou de coração, desta vez 

cou sem ele. Por outras palavras, 

o reactor recebeu três corações: em 

1961, ano em que começou a funcio-

nar, em 1974 e em 2007. E que foram 

devolvidos, respectivamente, em 

1999, em 2008 e agora em 2019. 

Na conversão de 2007 do núcleo 

do reactor trocou-se o urânio dito 

de alto enriquecimento — que, “em 

teoria, podia ser usado para fazer 

bombas” — por urânio de baixo enri-

quecimento. 

Já sem coração para sempre, o que 

vai ainda implicar o desmantelamen-

to do reactor? “O primeiro passo na 

desactivação de uma instalação é 

tirar obrigatoriamente o material 

nuclear. Agora é preciso fazer c
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um plano de desmantelamento para 

ser aprovado pela APA [Agência Por-

tuguesa do Ambiente], que tem as 

responsabilidades de autoridade 

reguladora para a protecção radioló-

gica e segurança nuclear, e executar 

esse plano. É capaz de demorar uma 

dezena de anos”, responde José Mar-

ques. “No desmantelamento, temos 

de retirar os componentes que este-

jam radioactivos acima de um deter-

minado nível.”  

O plano do desmantelamento 

será preparado durante 2020 e 2021 

com a ajuda de peritos da AIEA 

(“não temos experiência de des-

mantelamento de reactores nuclea-

res”): “Irá fazer-se um inventário do 

que julgamos estar radioactivo, 

depois medições para o comprovar 

e então veremos as melhores opções 

para lidar com essa quantidade de 

materiais.” 

A elaboração do plano de desman-

telamento compete ao operador do 

reactor, que é agora o IST, herdeiro 

do laboratório que albergava esta 

infra-estrutura. Mas se ao operador 

cabe a elaboração do plano e à APA a 

sua aprovação, a discussão incluirá 

ainda o Governo, que pagará o des-

mantelamento. “Quando o ITN foi 

integrado no IST, o Governo conti-

nuou responsável pelos custos do 

desmantelamento, através do minis-

tro com a tutela da ciência. Não foi o 

IST nem a Universidade de Lisboa que 

decidiram ter um reactor. Há uma 

responsabilidade histórica.” 

E que custos serão esses? “O des-

mantelamento é uma despesa que 

não é evitável. Há despesas que 

temos sempre de fazer, a diferença é 

se seria agora ou mais tarde”, res-

ponde o físico: “O que se sabe da 

experiência de outras instalações é 

que o desmantelamento normalmen-

te custa tanto quanto custou a cons-

trução, tomando em conta a in ação. 

Em 1961, o reactor [português] cus-

tou um milhão de dólares america-

nos. Se tomarmos em conta a in a-

ção americana, vai hoje para uns oito 

milhões de dólares.” 

Uma parte dos custos também 

dependerá das opções que vierem a 

tomar-se. “Nalguns sítios há a obses-

são de tornar o sítio um relvado. Não 

precisamos de ir para essa solução, 

podemos ir para uma em que o edifí-

cio seja reaproveitado. Não estando 

ainda de nido, a ordem de grandeza 

é de dez milhões de euros.” 

Também dependerá dos compo-

O Reactor Português de 
Investigação, o nome oficial,  
era do tipo piscina. O  núcleo  
do reactor encontrava-se no 
fundo de uma piscina de nove 
metros de altura e era composto 
por várias barras (em baixo,  
um modelo) que tinham urânio 
no interior 

CTN/IST

nentes que tiverem de ser removidos 

por se encontrarem radioactivos. Por 

exemplo, é de esperar que alguns 

centímetros do próprio fundo e das 

paredes laterais da piscina do reactor 

estejam radioactivos. Tal como a gre-

lha, uma liga de alumínio, onde 

estavam assentes os elemen-

tos de combustível. Ou 

parte da estrutura de 

nove metros, que ia até 

ao fundo da piscina, 

onde estava suspensa a 

grelha com o combustí-

vel nuclear lá em baixo. 

Ou as barras de comando 

e as barras de segurança 

do reactor. “É uma avalia-

ção que teremos de fazer 

para cada uma das peças, 

para fazer uma gestão de 

resíduos radioactivos.” 

“A luz mais bonita” 
O que acontecerá depois 

a estes resíduos radioac-

tivos resultantes do desmantelamen-

to? “Provavelmente, serão armazena-

dos no Campus Tecnológico e 

Nuclear, onde temos um depósito de 

resíduos radioactivos. Isso tem de ser 

agora estudado”, esclarece José Mar-

ques, referindo-se ao Pavilhão de 

Resíduos Radioactivos ali existen-

te, onde se armazenam em 

bidões em aço de 220 litros e 

cubas de um metro cúbico os 

resíduos sólidos e líquidos 

resultantes de aplicações 

industriais, médicas e de 

investigação cientí ca. 

“No depósito está tudo o 

que tinha produtos radioac-

tivos nos últimos 50 a 60 

anos. Temos, por exemplo, 

sementes [pequenas fontes] 

de iodo radioactivo que não 

foram usadas no tratamento 

do cancro da próstata e são 

guardadas aqui durante uns 

anos. Temos detectores de 

fumo que antigamente 

tinham amerício-241. Se um hotel 

decidir tirar 300 detectores de fumo 

antigos, vêm cá parar.” 

No Programa Nacional de Gestão 

do Combustível Irradiado e dos 

Resíduos Radioactivos para 

2015/2019, elaborado ainda antes da 

decisão de desactivar o reactor por-

tuguês, encontramos uma estimati-

va dos custos, “genericamente 

conhecidos”, que teria a devolução 

aos EUA do combustível usado do 

reactor. Feitas as contas — entre o 

que seria preciso pagar aos EUA 

pela recepção desta carga radioac-

tiva, o transporte por via marítima 

em uso exclusivo, a embalagem e o 

transporte por via terrestre até um 

porto português —, diz-se naquele 

documento que esta operação pode-

ria custar 2,8 milhões de euros. Aqui 

não estão incluídos os cerca de dez 

milhões de euros já mencionados 

do desmantelamento.  

Publicamente, apenas é conhecida 

a verba agora paga aos EUA pela ope-

ração — cerca de 600 mil dólares 

(cerca de 530 mil euros). O resto não 

é informação pública. “Foi inferior 

ao valor no Programa [Nacional de 

Gestão do Combustível Irradiado] 

que está em Diário da República”, diz 

apenas José Marques. “Houve uma 

série de custos que foram absorvidos 

pelos diferentes ministérios do 

Governo.” 

Uma coisa é certa para quem viu 

o reactor português: a luz azul 

encantatória que vinha do fundo da 

piscina, em redor do núcleo quando 

o reactor estava a funcionar, apagou-

se para sempre. Era a radiação de 

Cherenkov, originada por certas par-

tículas resultantes da reacção em 

cadeia e que, na água da piscina, 

viajam mais depressa do que a luz aí 

viaja. “Foram 20 anos de luzinha 

azul para mim. É o mais difícil de 

aceitar: a luz mais bonita do mundo 

já não brilha por aqui.”
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POR QUE QUIS PORTUGAL TER UM REACTOR NUCLEAR?

O reactor nuclear português 
servia para quê? 
Como o nome indica, o Reactor 
Português de Investigação que 
irá agora ser desactivado servia 
para fazer ciência, ensino e 
formação. Portugal quis ter um 
reactor nuclear para formação e 
treino na área da energia nuclear 
no início da década de 60 a 
pensar que no futuro iria ter 
centrais nucleares para produção 
de electricidade. “Foi construído 
com um fim em mente: preparar 
pessoas para que Portugal viesse 
a ter energia nuclear. Foi um 
plano que acabou por não ser 
executado à escala nacional”, 
resume o físico José Marques, 
que é o último responsável pela 
operação do reactor situado à 
porta de Lisboa. 

Tendo, a certa altura, sido 
abandonada a ideia das centrais 
nucleares, ao longo dos quase 60 
anos de existência a radiação e 
os neutrões que o reactor 
produzia tiveram diversos usos — 
como a formação de alunos de 
universidades portuguesas que 
faziam ali estudos experimentais; 
testes à resistência de circuitos 
electrónicos que vão para o 
espaço; o estudo da forma de 
moléculas; a caracterização da 
estrutura interna de peças para 
verificar se tinham falhas; ou a 
identificação de vestígios de 
certas substâncias em estudos 
ambientais e de ciências da Terra. 
Também produzia isótopos para 
investigação científica médica — 
“não para uso clínico, porque a 
potência do reactor era 
demasiado baixa para sermos 
competitivos”. E recebia visitas 
de estudo de alunos do ensino 
secundário. 
O que era o programa Átomos 
para a Paz?  
A criação do reactor foi possível 
através do programa Átomos 
para a Paz, lançado em 1953 pelo 
Presidente dos EUA Dwight 
Eisenhower, num discurso na 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas. Iniciado em 1955, este 
programa celebrou acordos de 
cooperação bilateral entre os 
EUA e cerca de 40 países 

relativos às aplicações pacíficas 
da energia nuclear dando apoio 
financeiro e técnico a reactores 
experimentais de pequena 
potência. “Portugal assinou logo 
na altura um acordo com os EUA 
em que se comprometia que esta 
tecnologia seria usada para fins 
pacíficos.” 
O que é urânio de alto e de baixo 
enriquecimento? 
Na natureza, o urânio natural é 
quase só do isótopo (forma) 238, 
possuindo apenas 0,7% de 
urânio-235, aquele que interessa 
para uma reacção nuclear em 
cadeia. Por isso, tem de se 
enriquecer o urânio natural com 
o isótopo 235. Se for para um 
reactor de produção de 
electricidade, o urânio tem de ser 
enriquecido até cerca de 5%. Se 
for para um reactor de 
investigação, actualmente o 
enriquecimento vai até quase 
20%. Quando se excede os 20%, 
considera-se que o urânio é já de 
alto enriquecimento. Os 
reactores nucleares de 
investigação, como era 
ultimamente o caso do 
português, já quase todos têm 
urânio enriquecido até 20%. 
Quantos corações teve o 
reactor português? 
Três — ou seja, três núcleos. Na 
sua história há episódios 
curiosos, como a obtenção em 
leasing do urânio do primeiro 
núcleo e a chegada ao país do 
segundo no período agitado do 
pós-25 de Abril de 1974. 

O primeiro combustível 
nuclear (urânio de baixo 
enriquecimento, até quase 20%) 
veio dos EUA no ano em que o 
reactor entrou em operação, em 
1961. Fotografias a preto e branco 
fixaram o momento da chegada: 
“Uma carrinha de caixa aberta foi 
à porta do aeroporto de Lisboa 
buscar o combustível. Vinha 
dentro de uma caixa de madeira 
no porão do avião com sacos de 
correio. São fotos inacreditáveis. 
Outros tempos”, assinala José 
Marques. O urânio que ainda não 
foi utilizado num reactor não é 
tão perigoso como aquele que já 
foi usado em reacções nucleares; 
ainda assim, é uma mercadoria 
perigosa, como hoje é 
classificada. 

“No âmbito desse acordo 
inicial, se Portugal não 
comprasse o combustível em 
leasing, teria de devolver uma 
quantidade equivalente de urânio 
aos Estados Unidos até 1973”, 
conta o físico. 
Em 1973, o anterior regime 
político do país ainda tratou da 
questão do urânio em leasing, 
acabando por comprá-lo. Ao 
mesmo tempo, naquele ano, 

decidiu-se encomendar mais 
combustível nuclear aos EUA e a 
escolha recaiu em urânio 
enriquecido a 93% porque 
acabaria por ficar mais barato. 
Seriam necessárias menos barras 
com o combustível nuclear e é o 
fabrico dessas barras que é muito 
mais caro do que o próprio 
urânio. Surpreendente é que esse 
segundo carregamento de urânio 
tenha chegado meses depois da 
revolução do 25 de Abril. “O novo 
combustível foi entregue no 
Verão de 1974. O que é muito 
curioso é que, numa situação de 
mudança de regime, tenha vindo 
urânio dos Estados Unidos para 
Portugal. Havia incertezas no 
Governo.” 

Mas o urânio do primeiro 
coração do reactor (o que 
chegou em 1961) não estava já 
todo gasto quando se comprou 
o segundo. Continuou a ser 
usado até 1987. Depois, entre 
Agosto de 1987 e Janeiro de 
1990, o reactor esteve parado 
para grandes obras e mudança 
integral do núcleo, sendo então 
substituído o combustível 
nuclear original (o tal 
enriquecido a 20%) pelo urânio 
de 1974 enriquecido a 93%. 

Até 2007 o reactor funcionou 
com esse urânio de alto 
enriquecimento. Nesse ano, veio 
o terceiro e último coração, com 
urânio outra vez enriquecido a 
quase 20%. Desde a 
Administração de Jimmy Carter 
(entre 1977 e 1981) que os EUA 
têm limitado a venda e o uso de 
urânio de alto enriquecimento, 
que pode ser convertido em usos 
militares.  

Em 2008, o urânio do segundo 
coração foi devolvido aos EUA, 
tal como o primeiro em 1999. E 
agora, em Março, a devolução 
do terceiro carregamento de 
urânio fechou este processo. O 
reactor nuclear português 
entrou nos capítulos finais da 
sua história. 
Que reactores de investigação 
vêm agora aí? 
Restam poucos reactores de 
investigação que ainda tenham 
urânio de alto enriquecimento. 

Mas os reactores dedicados à 
ciência continuam a ter futuro — 
serão é diferentes daqueles 
construídos na década de 60. Se 
naquela época muitos países 
tinham não só reactores como 
eram de baixa potência, agora 
está a passar-se para um modelo 
em que há menos reactores, mas 
a potência é maior e são mais 
modernos. “Estamos a sair de 
uma era em que diversos países 
tinham instalações deste tipo 
para uma era de partilha de 
instalações entre vários países”, 
esclarece José Marques. “O 
panorama europeu é daqui a uns 
anos existiram três, quatro, cinco 
reactores para toda a União 
Europeia.” 

Países sem energia nuclear, 
como a Áustria, que mantém um 
reactor na Universidade Técnica 
de Viena, continuam também a 
ter instalações destas para fins 
de investigação. Existem em 
Munique, Grenoble e na Polónia. 
Na Bélgica está a construir-se um 
e provavelmente, acrescenta o 
físico português, na Holanda 
haverá também um reactor novo. 
Em França, nos próximos anos, 
será inaugurado o Reactor Jules 
Horowitz, com a Comissão 
Europeia a pagar parte dos 
custos e cuja utilização será 
partilhada pelos países da União 
Europeia. “Quando estiver a 
funcionar, será o reactor de 
investigação mais avançado da 
Europa. Terá 100 megawatts. O 
nosso tinha só um megawatt.” Ou 
seja, o reactor português tinha a 
potência equivalente a 500 
aquecedores a óleo domésticos 
(de dois quilowatts), daqueles 
que qualquer um de nós tem em 
casa. 

Na medicina, por exemplo, os 
reactores de investigação 
continuarão a ser importantes, 
até porque os reactores de 
produção de electricidade não 
podem ser usados para esse fim. 
“O isótopo mais usado em 
medicina é o tecnécio-99 e é 
produzido em reactores deste 
tipo com um bocadinho de mais 
potência [do que o português].” 
Teresa Firmino

Uma carrinha de caixa aberta foi à porta  
do aeroporto de Lisboa buscar o 
combustível [nuclear em 1961]. Vinha  
numa caixa de madeira no porão do avião  
José Marques 
Físico nuclear

FOTOS DR
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DESTAQUE

FÍSICA 3,59  
quilos foi a quantidade total de urânio utilizada  
até se obter a primeira reacção nuclear em cadeia 
no país, como foi registado a giz numa ardósia

F
altavam 13 anos exactos para o 

25 de Abril de 1974 quando se 

fez a primeira reacção nuclear 

em cadeia do país. Em plena 

ditadura de António de Oliveira 

Salazar, o reactor nuclear por-

tuguês começava a funcionar e o país 

era o 35.º a ter esta tecnologia. 

Os trabalhos para pôr o reactor a 

funcionar começaram a 24 de Abril 

de 1961, logo de manhã. O físico Antó-

nio Ramalho era o responsável pelo 

reactor. Mas uma avaria levaria o dia 

todo a resolver. Só na madrugada de 

25 de Abril, quase às duas da manhã, 

se retomariam as tentativas de obter 

uma reacção nuclear em cadeia. 

No núcleo do reactor havia várias 

barras de combustível (urânio enri-

quecido), que eram bombardeadas 

por uma fonte de neutrões. Quando 

um desses neutrões era absorvido por 

um átomo de urânio, dava-se a cisão 

deste átomo e libertavam-se mais neu-

trões. A ideia é que os neutrões liber-

tados cindissem sucessivamente o 

núcleo de outros átomos de urânio, 

para que essa reacção — em cadeia — 

se mantivesse sozinha. “O sistema 

começa connosco a fornecer neu-

trões. Mas tem de funcionar por si 

próprio, sem que se forneçam neu-

trões”, contava-nos António Ramalho 

em 2011, nos 50 anos do reactor. 

Aos poucos, naquela madrugada, 

iam-se fazendo descer barras com o 

combustível nuclear até a uma grelha 

colocada no fundo da piscina (além 

de servir de barreira às radiações, a 

água era essencial para abrandar os 

neutrões e permitir que ocorresse a 

reacção em cadeia). Sempre que se 

encaixava mais urânio na grelha, o 

nível de neutrões subia um pouco. Ao 

mesmo tempo, era preciso ir contro-

lando essas reacções, por isso tam-

bém se iam subindo ou descendo 

barras de comando feitas de um mate-

rial que absorve os neutrões.  

ignorar um programa na área 

nuclear”, dizia.  

“Durante os quase 60 anos da sua 

existência, o reactor e as infra-estru-

turas associadas deram uma contri-

buição inestimável para o progresso 

do sistema cientí co e técnico nacio-

nal”, diz hoje Frederico Carvalho. 

“Isso transparece no número de espe-

cialistas que aí foram formados e vie-

ram a espalhar-se por outros centros 

de investigação, nomeadamente uni-

versitários, que nos anos 60 eram 

incipientes ou mesmo inexistentes, 

em parte, devido às políticas de exclu-

são de cabeças pensantes que marcou 

o regime”, acrescenta. “O reactor deu 

ainda muito ao país ao longo dos 40 

anos que se seguiram à revolução.” 

Desde a decisão de comprar um reac-

tor, autorizada em 1957 pelo Conselho 

de Ministros, até à primeira reacção 

nuclear em cadeia no país, tudo foi 

muito rápido. Pretendia-se aprender 

a dominar a tecnologia nuclear, para 

se avançar para a construção de cen-

Teresa Firmino
trais nucleares para electricidade. 

No início dos anos 1950, já havia inte-

resse na energia nuclear para ns 

pací cos em Portugal, como uma 

nova fonte de energia. E o aproveita-

mento das reservas de urânio no país 

fazia parte desse interesse. Em 1954, 

surgiu a Junta de Energia Nuclear 

( JEN), na dependência directa da Pre-

sidência do Conselho de Ministros, 

ocupada por Salazar. Em 1955, a JEN 

e Salazar aprovavam a criação do 

LFEN, cuja construção começou dois 

anos depois. Estudar minérios de urâ-

nio e especializar pessoal na operação 

de reactores nucleares, além do ensi-

no e ciência, eram os objectivos. 

Foi criada a Companhia Portuguesa 

de Indústrias Nucleares, uma parceria 

de empresas que existiu entre 1958 e 

1964. Um texto desta companhia (A 

Energia Nuclear na Produção de Elec-

tricidade em Portugal, de 1961) fala de 

nove estudos sobre a exploração de 

centrais nucleares no país. E no livro 

O Reactor Nuclear Português, de Jaime 

da Costa Oliveira (2005), José Veiga 

Simão, que foi consultor da JEN, diz 

que planos de uma central nuclear 

luso-espanhola junto ao Guadiana 

foram entregues em 1967 aos gover-

nos dos dois países. Em 1973, a produ-

ção de energia eléctrica por via 

nuclear constava no relatório prelimi-

nar do IV Plano de Fomento para 1974-

1979, onde se dizia estarem quase 

prontos estudos desde 1968 sobre a 

instalação de centrais e que seria com-

petitivo incluí-las na rede eléctrica até 

ao m dos anos 70. 

A revolução não pôs m aos planos 

nucleares. Em 1976, era Mário Soares 

primeiro-ministro, no programa do 

Governo estava o “lançamento de um 

programa nuclear aproveitando o 

urânio nacional” e foi nomeada uma 

comissão técnica, que entregou em 

1977 o documento Centrais Nucleares 

em Portugal: Projecto de Livro Branco, 

coordenado pelo físico Jaime da Cos-

ta Oliveira, investigador do LFEN. 

Havia já trabalhos preparatórios de 

uma central nuclear em Ferrel (Peni-

che) — e a população marchou contra 

a 15 de Março de 1976. Em 1979, a JEN 

foi extinta, o LFEN e o seu reactor 

integrados noutros laboratórios do 

Estado. 

O problema é que os  laboratórios 

públicos de investigação perderam 

força, frisa Frederico Carvalho: “Um 

reactor nuclear exige para que dele se 

tire proveito recursos humanos e 

nanceiros. No reactor português, 

esses requisitos nunca foram preen-

chidos e a situação agravou-se nas 

últimas décadas até hoje. Transfor-

mou-se numa relíquia que só passaria 

a ter de novo a importância e utilidade 

se nele fossem investidos considerá-

veis meios.” 

A construção de quatro centrais 

ainda foi defendida no Plano Energé-

tico Nacional de 1984, mas o Governo 

rejeitou a ideia. O empresário Patrick 

Monteiro de Barros fez em 2006 a 

última tentativa para se construir uma 

central nuclear, sem sucesso.

Foi uma coincidência: o dia em que ocorreu a primeira reacção nuclear em cadeia em Portugal foi a 25  
de Abril, mas de 1961. O país vivia em ditadura e as purgas políticas na universidade já tinham feito razias 

Outro 25 de Abril (mas ainda em ditadura)

Passaram a noite a pôr barras de 

combustível no núcleo, a movimentar 

as barras de comando, a medir os neu-

trões resultantes das cisões. Era pre-

ciso determinar a massa crítica do 

urânio — a quantidade que manteria 

a reacção em cadeia. “Não sabíamos 

que quantidade iríamos precisar”, 

dizia António Ramalho. “Começa-se 

com uma quantidade pequena e vai-

se adicionando. Por cada adição,  ajus-

tamos as barras de comando.” 

Já de manhã deu-se a reacção 

nuclear em cadeia. A quantidade de 

urânio usada ou o número de neu-

trões que ia sendo detectado, até se 

atingir a reacção em cadeia, iam sen-

do registados a giz numa ardósia, 

pelos físicos Frederico Carvalho e 

Cândido Marciano da Silva. Numa foto 

da ardósia vê-se a contagem dos neu-

trões medidos por dois detectores 

(canais) e a massa crítica que foi neces-

sária. Quase 3,6 quilos de urânio. 

O contexto político 
A 27 de Abril de 1961 inauguravam-se 

o reactor e as suas instalações, o Labo-

ratório de Física e Energia Nucleares 

(LFEN), na Bobadela. Lá esteve o 

então Presidente da República, o almi-

rante Américo Tomás. 

Cândido Marciano da Silva, citado 

na Gazeta de Física, falou do contexto 

político-cientí co em que surgiu o 

reactor, na celebração dos 50 anos. 

“No passado, a intervenção do Esta-

do caracterizou-se por critérios mais 

políticos do que cientí cos. Na física 

nuclear, levaria quase a apagar com-

pletamente o esforço de investigação 

que havia no país e a rede de contac-

tos no nal da década de 40”, lem-

brou sobre as purgas políticas: “Todo 

esse grupo de investigadores foi 

expulso do país, das universidades 

portuguesas, por decreto, e as uni-

versidades viram-se privadas de uma 

contribuição importante para a ciên-

cia, o que veio a dar maus resultados. 

Passados uns anos, o Governo aper-

cebeu-se de que [a nal] não podia 

Ardósia sobre a primeira reacção 
nuclear em cadeia do país
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E
m todo o mundo, há cerca de 

100 unidades de tratamento 

do cancro usando sobretudo 

protões — partículas subató-

micas no núcleo dos átomos. 

Ainda que o uso de protões 

para tratar o cancro tenha sido apli-

cado pela primeira vez na década de 

1950, esta terapia inovadora só 

começou a ganhar força nos anos 90 

e está agora a conhecer um impulso 

pelo mundo fora. É uma destas uni-

dades que Portugal quer instalar no 

campus que foi a casa, desde 1961, 

do único reactor nuclear do país 

agora em fase de desactivação. Ao 

reactor sucederá um centro de tera-

pia do cancro baseada em protões, 

como foi aprovado em 2018 em Con-

selho de Ministros.  

Em relação à radioterapia conven-

cional do cancro — que usa fotões, 

mais exactamente raios X —, a tecno-

logia com feixes de protões deposita 

mais energia dentro do tumor para o 

destruir, sem atingir tecidos saudáveis 

e órgãos e estruturas críticas à volta. 

Por isso, face a tratamentos baseados 

na radioterapia tradicional, pode ter 

menos efeitos secundários. Os feixes 

de protões conseguem também che-

gar a tumores malignos alojados em 

zonas mais profundas do corpo. 

Na Europa, o primeiro centro de 

terapia com protões é de 1984, no 

Instituto Paul Scherrer, Suíça. Além 

das 100 unidades de terapia com pro-

tões e iões de carbono no mundo, 

estão em construção cerca de 40 — 

duas em Espanha, as primeiras aí — e  

em planeamento uma vintena. 
A necessidade de instalar em Por-

tugal uma unidade de terapia com 

protões começou por ser recomen-

dada em 2015 por uma equipa de 

peritos que fez o relatório da revisão 

da Rede Nacional de Especialidade 

Hospitalar e de Referenciação de 

Radioterapia, promovida pelo Minis-

tério da Saúde. Mais de 100 mil doen-

tes foram já tratados com protões em 

vários locais do mundo, segundo esse 

relatório. 

Depois, em Outubro de 2017, o 

Governo criou um grupo de trabalho 

para de nir uma estratégia nacional 

para a criação de uma unidade de 

saúde que tratasse doentes de cancro 

com terapias de feixes de partículas 

de elevada energia, como os protões, 

unidade a integrar no Serviço Nacio-

nal de Saúde. E, em Março de 2018, o 

Conselho de Ministros aprovou então 

as orientações estratégicas para a 

criação dessa unidade de saúde. 

Na resolução do Governo, propôs-

se o uso de um hectare da Quinta dos 

Remédios, na Bobadela (Loures), par-

te do Campus Tecnológico e Nuclear 

INSTITUTO PAUL SCHERRER

Acelerador de protões para terapias no Instituto Paul Scherrer, Suíça

sentido que seja totalmente integrada 

no sistema público de saúde e em 

articulação com a rede do IPO [Insti-

tuto Português de Oncologia].” 

O físico José Marques, vice-presi-

dente do IST para a gestão do CTN e 

participante no grupo de trabalho, 

acrescenta que a unidade de terapia 

com protões poderá custar 80 a 100 

milhões de euros. O custo dependerá 

do número de salas de tratamento ou 

do tipo de acelerador de partículas. 

Que tipos de cancro 
Poderá até vir a ser a primeira unida-

de de uma rede. Ainda por terminar, 

o relatório nal do grupo de trabalho 

irá falar de “uma rede” terapêutica 

com protões, diz o oncologista João 

Oliveira, presidente do IPO de Lisboa 

e co-coordenador desse grupo com o 

físico Gaspar Barreira (falecido em 

Junho). Até porque nos últimos anos 

generalizou-se mais a terapêutica 

com protões: “A difusão deste tipo de 

máquinas aumentou muito na Euro-

pa, os preços baixaram e as dimen-

sões delas também”. 

Falta ainda o dinheiro para a insta-

lação, que poderá vir do Horizonte 

Europa (2021-2027), programa de 

nanciamento da ciência europeia, e 

do Banco Europeu de Investimento. 

A resolução do Governo explica 

que o núcleo central da unidade con-

sistirá num acelerador de partículas 

— uma máquina que acelera protões. 

Esse núcleo terá ainda linhas de feixes 

que alimentarão os dispositivos de 

irradiação clínica instalados em salas 

de tratamento e investigação. 

Esta unidade de saúde será uma 

associação privada sem ns lucrati-

vos, sendo lançada por um consórcio 

que inclua a Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia (do Ministério da Ciên-

cia), hospitais de referência nesta 

área, como o IPO, bem como entida-

des capazes de instalar e operaciona-

lizar esta infra-estrutura, como o IST 

e a Faculdade de Medicina de Lisboa. 

Falta ainda criar o consórcio. 

Para já, fala-se em tratar 500 doen-

tes por ano numa fase inicial, poden-

do chegar depois aos 750, refere a 

resolução. Como valor apenas indi-

cativo, estima-se que cerca de 15% dos 

doentes submetidos a terapias de 

radiações poderiam ser tratados com 

protões, refere a resolução. 
Há consenso cientí co, nota a reso-

lução, para tratar com protões tumo-

res pediátricos malignos e benignos 

com ns curativos, até porque redu-

zirá o risco de tumores induzidos pela 

radiação mais tarde na vida. Cancros 

nos olhos (como o melanoma ocular), 

na base do crânio, intracranianos, 

hepáticos e de difícil acesso cirúrgico 

também têm consenso. Há avanços 

ainda experimentais nos cancros da 

mama, sobretudo no lado esquerdo 

para diminuir a dose no coração, bem 

como das mucosas da cabeça, do pes-

coço, próstata e tórax. Para as muco-

sas torácicas, é preciso mais investi-

gação para adaptar esta irradiação 

aos movimentos respiratórios. 

“Não vem destronar os acelerado-

res convencionais [com os raios X]. 

Não, não! Os progressos nos acelera-

dores convencionais têm permitido 

tratamentos de grande precisão, e

cácia e segurança”, frisa João Oliveira. 

“É uma tecnologia [a dos protões] 

que pode ter vantagens, que já não 

são radicais hoje, mas da qual não 

podemos estar alheados sob pena de 

acabarmos com um atraso que não 

será recuperável.” 

Na unidade de saúde também se 

fará investigação, sobretudo clínica, 

e básica em biologia e física. Perspec-

tivam-se investigações, especi ca a 

resolução, sobre a diminuição das 

doses e a melhoria da sua distribui-

ção, o desenvolvimento de métodos 

estatísticos para calcular as doses ou 

de técnicas e equipamentos para ima-

gem. “Há investigação clínica e básica 

a fazer nesta área”, frisa João Oliveira, 

dando o exemplo das tecnologias de 

imagem, importantes para determi-

nar as zonas a irradiar no doente.

Seguem-se terapias do cancro com protões

Para já, prevê-se que 750 doentes venham a ser tratados por ano em futura unidade do Serviço Nacional 
de Saúde que, além do aspecto terapêutico, terá uma forte componente de investigação cientí ca

Teresa Firmino

(CTN), integrado no Instituto Supe-

rior Técnico (IST). Em tempos, o cam-

pus foi um laboratório do Estado e é 

lá que estava o reactor nuclear de 

investigação — por isso, diz a resolu-

ção, há ali “competências acumuladas 

únicas a nível nacional em física 

nuclear e protecção radiológica”. 

“É o m da era da energia nuclear 

e início da era da saúde nuclear e tra-

tamento do cancro. É um passo 

importante”, frisa o ministro da Ciên-

cia, Manuel Heitor, sobre a transfor-

mação do campus em novas aplica-

ções da física na área da saúde, por 

exemplo. “É um projecto a cinco 

anos. Estudos da Agência Internacio-

nal de Energia Atómica apontam para 

que em cada dez milhões de habitan-

tes deva haver uma clínica destas. Faz 

É um projecto a cinco anos. Faz sentido 
que seja totalmente integrada  
[a clínica de radioterapias com protões] 
no sistema público de saúde 
Manuel Heitor 
Ministro da Ciência
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Historiador, fundador do Livre

CONSOANTE MUDA

Mulher invisível

N
um dos mais importantes 

romances norte-americanos 

do século XX, Homem 

Invisível, o protagonista é 

um homem negro que 

migra do ambiente 

segregacionista do Sul dos EUA, 

onde a sua identidade era de nida 

pelo racismo agressivo de todos os 

dias, para o Norte liberal e 

bem-intencionado das grandes 

cidades, onde sente que aquilo 

que se espera dele é que aja como 

se não tivesse sido marcado por 

essa experiência anterior. Daí a 

sua famosa frase inicial: 

“Sou um homem invisível. Não, 

não sou um fantasma como 

aqueles que assombravam Edgar 

Allan Poe; também não sou um 

dos espectros dos lmes de 

Hollywood. Sou um homem feito 

de substância, de carne e osso, 

bras e líquidos — e poderá até 

alegar-se que tenha uma mente. 

Eu sou invisível, entenda-se bem, 

simplesmente porque as pessoas 

se recusam a ver-me”. 

A experiência do protagonista 

seguia de perto a biogra a do seu 

Rui Tavares

autor, Ralph Ellison, que viera 

também do Sul segregacionista 

para um Norte onde sentiu que a 

promessa de integração 

dependia de omitir-se a si 

mesmo. Era também um eco das 

vidas dos muitos soldados 

negros norte-americanos que 

foram enviados a libertar a 

Europa do fascismo para 

regressar depois a um país que 

continuava a negar-lhes direitos 

básicos (o livro é de 1953, onze 

anos antes da Lei dos Direitos 

Civis) ou a dizer-lhes que não 

protestassem tanto, que “fossem 

mais devagar”, no fundo 

adiando o reconhecimento dos 

seus direitos “até que a 

sociedade estivesse preparada”. 

Ou talvez a experiência do 

“homem invisível” fale também 

de algo de mais íntimo e 

universal em todos nós: a 

necessidade de reconhecimento 

pela nossa dignidade intrínseca. 

Lembrei-me disto ao ver as 

reações ao título da entrevista 

que Joacine Katar Moreira, 

minha camarada de partido e 

primeira candidata do LIVRE 

por Lisboa às próximas eleições, 

deu ao jornal i: “Os eleitores vão 

decidir se desejam uma mulher 

negra no Parlamento”. Como em 

todas as entrevistas, as respostas 

são dadas porque há uma 

pergunta de um jornalista, e o 

causa. Joacine Katar Moreira não 

pode ser entrevistada sem que 

lhe façam uma pergunta sobre 

aquilo que a todos é visível, mas 

se der uma resposta — aliás óbvia 

— está a cometer o pecado de ter 

feito ela a escolha da 

visibilidade, quando o paradoxo 

desejado é que haja mais 

visibilidade de negras e negros 

na política, desde que não seja 

por serem negros que escolham 

ser visíveis. 

A questão é que já não estamos 

no tempo de Ralph Ellison. 

Embora por vezes pareça, em 

Portugal. As experiências que 

marcaram as anteriores gerações 

de negros portugueses foram 

sim experiências que os 

forçaram a ser “mulheres e 

homens invisíveis” — o 

colonialismo e a imigração. Mas 

as suas lhas e lhos — 

felizmente! — rejeitam essa 

atitude. Aquilo que eles querem 

acima de tudo é assumir a sua 

presença no espaço público, 

incluindo na política, sem para 

isso terem de fazer de conta que 

uma das características que mais 

marca a sua existência — e não 

por escolha própria, note-se — é 

como se não existisse. 

O receio que há hoje no debate 

público, e que devemos 

esforçar-nos por compreender, é 

de um outro fantasma: o de que 

a partir da experiência vivida e 

irredutível de cada um se crie a 

ideia de que cada humano é um 

compartimento incapaz de 

dialogar com os outros ou de 

representá-los, quando o próprio 

ato da representação depende do 

cruzamento entre experiência 

individual e universalismo. Esse é 

um medo a que Ellison responde 

na última frase do seu livro,  

depois de o seu protagonista ter 

caído dentro de um cano de 

esgoto e reconhecer que ter sido 

toda a sua vida um homem 

invisível “me meteu dentro de um 

buraco” — a ele e a toda a sua 

sociedade. 

A forma de sair do buraco não é 

continuar a ser invisível: é aceitar 

que a representatividade só existe 

se não negarmos a cada um de nós 

a sua visibilidade, que faz parte da 

sua dignidade. Por isso Ellison 

termina o seu livro dirigindo-se a 

todos os leitores, sejam de que 

cores forem e de que experiências 

vierem: “quem sabe se, nas 

frequências mais profundas, eu 

não falo também por ti?”. O “falar 

por ti” é precisamente o que se 

espera de uma representante — e 

para isso seria indigno negar-lhe o 

direito a ser visível de que 

usufruímos descomplicadamente 

todos os dias.

título não é da responsabilidade 

do entrevistado. Mas bastou o 

assumir daquela evidência — 

Joacine é mulher e negra, e serão 

os eleitores a decidir se a querem 

no parlamento — para que se 

tenha gerado um torvelinho de 

reações, não só nas redes sociais, 

como na imprensa, incluindo 

um editorial aqui no Público. 

Nesse texto, Manuel Carvalho 

argumentava que o dito título 

seria “revelador do 

desvirtuamento da política” de 

quem quer “eleger deputados 

em função da sua cor” — como se 

agora fosse uma vantagem 

política aquilo que tem sido 

sempre desvantagem social — 

apesar de esse mesmo título ser 

escolhido e enfatizado pelo 

jornal e não pela entrevistada, 

que o mesmo Manuel Carvalho 

elogia por apresentar “percursos 

de vida, histórias e um 

pensamento com a riqueza do 

que Joacine exprimiu na citada 

entrevista”. 

“Haver mais deputados negros 

ou ministros negros seria um 

sinal inequívoco de progresso da 

sociedade e da democracia 

portuguesa”, reconhece Manuel 

Carvalho, acrescentando porém 

“desde que não fossem eleitos ou 

escolhidos por ser negros”. 

Ralph Ellison identi caria 

facilmente o que aqui está em 
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