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Capacidade e poder, ou o que tem de ser tem muita força  
 A primeira manifestação em grande escala da energia atómica teve em vista a destruição organizada de 
vidas humanas, podendo-se pois dizer que a energia do átomo não entrou na história dos povos da maneira 
mais harmoniosa. No entanto, deve reconhecer-se que neste aspecto a energia nuclear mais não fez que 
repetir em linhas gerais a história da invenção do fogo, melhor dizendo, da descoberta da libertação da 
energia dos fenómenos e transformações de origem química. De facto, o fogo tanto era bom para aquecer as 
habitações e cozinhar os alimentos, como para reduzir a cinzas as primitivas fortificações de madeira e os 
seus defensores, durante as contínuas querelas de grupos rivais.  
 Nada há portanto de intrinsecamente tenebroso na libertação da energia associada às transformações 
nucleares; tal fenómeno constitui uma manifestação básica da ordem natural em que vivemos. A questão que 
se põe é a do seu aproveitamento pacífico, permitindo de uma forma segura e continuada o progresso e o 
funcionamento equilibrado das comunidades humanas.  
 Foi o nosso país associado ao mundo e aos problemas da radioactividade e da energia nuclear, 
praticamente desde a sua descoberta, em 1896, embora, convenhamos, de uma maneira subsidiária e pouco 
nobre. Com efeito, nenhuma contribuição importante para o entendimento dos fenómenos nucleares foi 
oriunda do esforço nacional, tendo-se a participação portuguesa quase que limitado à exportação pura e 
simples de riquezas naturais, em termos dos minérios radioactivos existentes no subsolo.  
 Em Julho de 1945 é feito o primeiro ensaio nuclear, em Alamogordo, nos Estados Unidos, e o mês de 
Agosto do mesmo ano é tristemente assinalado com o lançamento de duas bombas atómicas americanas, que 
provocaram a aniquilação das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki e de uma considerável fracção dos 
seus habitantes.  
 Com a intensificação da guerra fria, a corrida aos armamentos nucleares foi tremendamente 
amplificada. Os esforços desenvolvidos no sentido de serem rapidamente criados grandes arsenais de armas 
nucleares foram, desde o início, rodeados do maior sigilo; o acesso à informação era rigorosamente 
controlado. Porém, os frutos desta política não chegaram a ser colhidos: a política do segredo atómico gerou, 
necessariamente, a proliferação nuclear.  
 Assim, em Agosto de 1949, a União Soviética efectuava a sua primeira explosão atómica, tendo-se 
seguido perto de três anos depois, em Outubro de 1952, a explosão da primeira bomba atómica inglesa.  
 Imediatamente a seguir, em Novembro de 1952, efectua-se a primeira explosão termonuclear 
americana (bomba de hidrogénio), poucos meses antes da soviética � em Agosto de 1953. Estava instaurado 
o equilíbrio do terror.  
 Curiosamente, este facto veio dar o golpe de misericórdia na política do segredo atómico e provocar 
um tremendo esforço de abertura e cooperação internacional no domínio nuclear. Procurou-se então que o 
Mundo conhecesse as maneiras mais eficientes de utilizar a energia nuclear, a fim de poder beneficiar das 
suas manifestações. Começou-se por isso a divulgar uma tremenda quantidade de informação. Mas, como 
também acontece noutros casos semelhantes, essa difusão de conhecimentos tecnológicos era 
cuidadosamente controlada. O pretexto invocado era o de que os conhecimentos transferidos não poderiam 
servir para prosseguir fins não pacíficos. Tentava-se assim, através da dominação tecnológica, recuperar 
parte do controle perdido, desencorajando os programas autónomos. Pode-se desde já adiantar que esta 
política também não foi completamente bem sucedida. No entanto, as marcas deixadas por esse período 
histórico são ainda bem patentes no mundo de hoje.  
 Necessário se torna também salientar que o abandono do segredo atómico foi limitado ao domínio 
propriamente científico e ao campo das aplicações pacíficas da energia nuclear, cuja importância por essa 
altura se começava a desenhar. A nova política americana de ajuda controlada tomou o nome de "Átomos 
para a Paz".  
 Em 1961 é criado o Laboratório de Física e Engenharia Nucleares (LFEN), em Sacavém, equipado 



(entre outras valiosas peças) com o 15° reactor nuclear construído no estrangeiro pelos Estados Unidos, ao 
abrigo do programa "Átomos para a Paz". Com a criação do Laboratório é dado um importante passo para a 
preparação do país (em termos da formação de técnicos e cientistas no domínio nuclear) com vista a um 
programa de construção de centrais produtoras de electricidade por via nuclear.  
 À década de 60, marcada pelas conferências de Genebra destinadas a promover as aplicações pacíficas 
da energia nuclear e que presenciou o arranque das primeiras centrais nucleares de potência nos países 
industrializados, correspondeu no nosso país o início da fase preparatória do lançamento de um programa 
nuclear. Assim, o LFEN foi estruturado e foi enviada para o estrangeiro, a fim de se especializarem, uma 
quantidade considerável de jovens cientistas e técnicos.  
 Com o aproximar dos anos 70 é efectuada uma longa série de estudos com vista à integração na rede 
eléctrica portuguesa de centrais nucleares. É criada uma nova Direcção-Geral na JEN para se dedicar aos 
problemas específicos dos combustíveis e reactores nucleares industriais. Com novas admissões de pessoal, 
conjugadas com a criação de Direcções Provinciais nas colónias africanas de Angola e Moçambique, atingiu 
a JEN por volta de 1970 uma importância no panorama da Administração Pública portuguesa a que não 
correspondia a relevância que o sector nuclear seria chamado a assumir a curto prazo no conjunto das 
actividades económicas. Este desajuste, fruto da natureza e mecanismos do regime político então vigente, 
originou um desequilíbrio que conduziria, primeiro às "reestruturações" e, finalmente, à extinção da JEN.  
 Estes processos tiveram o seu epílogo a partir de Abril de 1977. Assim, praticamente ao mesmo tempo 
que se anunciava a determinação de entregar à Assembleia da República um Livro Branco sobre a instalação 
de centrais nucleares, a fim de introduzir a discussão sobre um programa de construção deste tipo de centrais, 
assistia-se à entrega da condução de todo o processo que levaria eventualmente à instalação do primeiro 
grupo nuclear a uma empresa, a Electricidade de Portugal (EDP), entretanto formada. Acelerou-se, também, 
a desagregação e o desmantelamento da Junta, sem a salvaguarda da competência técnica em domínios 
nucleares que este organismo possuía.  
 A técnica utilizada quanto a este último aspecto seguiu os moldes consagrados: (i) suspensão das 
promoções do pessoal; (ii) não definição de orientações ou adiamento de decisões; e (iii) restrições 
orçamentais, sobretudo nas áreas do investimento e da aquisição de novos conhecimentos. Estes processos 
culminaram na publicação (já após a queda do Governo respectivo, o I Governo Constitucional) de um 
Decreto-lei onde, a par de outras orientações para a orgânica do Ministério da Indústria, se anunciava a 
extinção da Junta de Energia Nuclear e onde, concomitantemente, a fim de se descarregarem as 
preocupações do sector nuclear, se proclamava a criação de três organismos de recurso, o Laboratório 
Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (LNETI), o Gabinete de Protecção e Segurança Nucleares 
(GPSN) e a Direcção-Geral de Energia (DGE).  
 Não houve, a partir de então, veleidades de constituir uma capacidade autónoma no domínio nuclear. 
Verdade é que também não foi preciso recorrermos, directamente, à produção de electricidade por via 
nuclear (quanto à que importamos, sabe-se lá...).  

As vicissitudes do actual ITN têm de ser encaradas a esta luz. Na ausência de uma política científica e 
tecnológica claramente enquadrada por políticas consequentes no domínio da educação e da inovação, tudo o 
que existe e que tem qualidade só levanta problemas, só suscita incomodidades... e acaba por seguir uma 
trajectória de enjeitado.  

Mas há que continuar a lutar pela racionalidade e pelo rigor. Um dia virá em que não será mais preciso 
formular uma quase-desculpa: nesse dia só se tratará de discutir qual o caminho do futuro.  
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