
click here

    Pesquisar

Homepage/Destaques Faça desta página a sua homepage

Anúncios Google
  Aveiro 
  Cursos Lisboa 
  Universidade 
  Cursos Gestão

  

Acessibilidades

Presidente da Câmara de Loures 
quer reactor fora de Sacavém
O presidente da Câmara de Loures defendeu hoje a 
mudança de sítio do reactor nuclear de investigação 
de Sacavém, argumentando que a zona de exclusão 
à volta do equipamento prejudica a qualidade de 
vida dos habitantes.

 

Em declarações à agência Lusa, Carlos Teixeira (PS) afirmou 
que o reactor do Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN), 
tutelado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, deve ser 
"deslocalizado para uma área em que não dê origem a 
preocupações". 

O autarca afirmou que a zona de protecção, "com um raio de 
400 metros" em volta do reactor, "inviabiliza o crescimento 
normal da freguesia e, consequentemente, a qualidade de vida 
das populações". 

Carlos Teixeira afirmou que o perímetro de segurança dividido 
em três zonas (exclusão, controlada e vigiada) já dificultou a 
legalização de bairros de génese ilegal e inviabilizou a 
instalação de uma unidade comercial. 

"Se há algum risco de acidente [com o reactor] tem de se 
mudar já e temos pessoas qualificadas para avaliar isso", 
defendeu, frisando que "a preocupação da Câmara é 
salvaguardar a segurança das pessoas". 

Por outro lado, "está na altura de quem decide avaliar se se 
justifica a zona de protecção", disse Carlos Teixeira à Lusa, 
afirmando que "se não há perigo, não há razão para manter a 
zona como um `gueto`". 

Carlos Teixeira lembrou que a zona de protecção do reactor, a 
funcionar em Sacavém desde 1961, "abrange a Estrada 
Nacional 1", factor de risco acrescido "se houver algum 
perigo", uma vez que aquela via está muitas vezes 
congestionada e por ali passam veículos com cargas perigosas. 

O autarca disse ainda que a câmara conhece o plano de 
emergência interno do ITN, considerado para o plano de 
protecção civil do município de Loures. 

O reactor nuclear experimental, licenciado em Janeiro deste 
ano depois de mais de 40 anos a trabalhar sem licenciamento, 
mas controlado por uma comissão independente de cientistas. 

Em declarações à Lusa, o presidente da Quercus, Hélder 
Spínola, afirmou ser "incompreensível" que o reactor tenha 
funcionado décadas"sem licenciamento e sem 
acompanhamento das autoridades fiscalizadoras" o que "revela
a nossa incapacidade como país para garantir que actividades 
delicadas, como esta, são acompanhadas com garantias de 
funcionamento e de controlo". 

Para Eugénio Sequeira, da Liga para Protecção da Natureza 
(LPN), não há inconvenientes no funcionamento do reactor, 
destacando a sua importância para fins científicos e 
defendendo a atribuição de mais verbas para investigação. 

Levantar questões sobre a segurança do reactor ou a sua 
localização é "fazer uma tempestade num copo de água", 
ainda mais quando "os espanhóis querem colocar resíduos 
radioactivos perto da fronteira", afirmou à Lusa. 

O director da equipa científica do reactor, José Marques, disse 
à Agência Lusa que aquele equipamento produz "pouquíssimos 
resíduos" e o urânio utilizado como combustível é 
periodicamente devolvido ao país de origem, os Estados 
Unidos. 

Medicina, controlo ambiental e arqueologia são algumas das 
aplicações do reactor do Instituto Tecnológico e Nuclear, 
controlado por uma comissão independente desde a década de 
1970, apesar de só este ano ter sido formalmente licenciado. 

"Não temos necessidade de armazenar resíduos em Portugal", 
afirmou. 
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José Marques explicou que quando foi construído, o reactor 
pertencia à Junta de Energia Nuclear, que era 
simultaneamente o órgão licenciador e que "não se auto-
licenciou", mas mesmo antes de o reactor funcionar já havia 
regras. 

Com o desmantelamento da Junta, nos anos 70, "não ficou 
claro quem era o responsável", mas o reactor ficou sob o 
controlo de uma comissão de segurança independente, que 
desde então assumiu "a aprovação de limites, a definição do 
que precisa de parecer e as inspecções".  

Agência LUSA 
2006-08-10 10:10:01 

 
 

Pesquisador Vôos baratos
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www.logitravel.com

Voos De Portugal
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from lisbon  
www.aldeamento.com

 


