
 

BCE mantém taxa de juro ao mínimo histórico de 1%: O Banco Central 
Europeu (BCE) decidiu hoje manter a sua principal taxa directora no 
mínimo histórico de um por cento, anunciou a instituição no final da 
reunião do conselho de governadores.
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O governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, defendeu terça-feira a 
necessidade de estudar todas as hipóteses que permitam reduzir a 
dependência energética do país, incluindo a opção pela energia nuclear.  Para 
o presidente do ITN, a análise da hipótese nuclear tem de ser baseada em 
estudos e debates sérios e não no "medo que as pessoas têm da palavra 
nuclear".  
 
"A minha opinião pessoal é que o que ele [Vítor Constâncio] disse revela 

sensatez. Nós não podemos de forma alguma descartar qualquer hipótese", 
disse, considerando como sendo também positiva a actual aposta forte de 
Portugal nas energias renováveis.  
 
"Qualquer outra alternativa existente deve ser considerada, analisando de 

uma forma adequada os prós e os contras e comparando com outras 

soluções que possam existir", considerou, salientando, por exemplo, que o 
estudo que levou a Finlândia a optar recentemente pelo nuclear pode não 
servir para Portugal.  
 
"O país está num local diferente, as condições geológicas do país são 

diferentes, os acesso aos materiais são diferentes e não se pode dizer se, no 

nosso caso, um estudo do género do dos finlandeses conduziria ao mesmo 

tipo de opção", realçou o presidente do ITN, salientando que "há outros 

factores, como a geografia e outras condições técnicas que não têm 

necessariamente a ver com o nuclear propriamente dito, mas que são 

aspectos importantes a considerar".  

 
Montalvão e Silva salienta que não se pode garantir que as centrais nucleares 
sejam cem por cento seguras, mas realça que hoje uma central nuclear está 
muito longe do drama permitido em Chernobyl.  
 
"A nível do Ocidente podemos dizer que as centrais nucleares têm vindo, de 

uma forma gradual e acelerada, a aumentar tudo o que diz respeito à 

segurança e não há história de acidentes em muitos anos", realçou, 
salientando que "Chernobyl é um exemplo do que não se deve fazer em 

centrais nucleares, é um modelo de central tipicamente de construção da 

União Soviética, com falhas e pouca atenção em aspectos de segurança".  
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O presidente do 

Montalvão e Silva: «Chernobyl é um exemplo do que não se deve fazer»

Instituto Tecnológico 
Nuclear (ITN), Júlio 
Montalvão e Silva, 
considerou que seria 
"sensata" a realização 
de estudos sérios sobre 
energia nuclear como 
alternativa em Portugal, 
realçando que estas 
centrais obedecem 
actualmente a padrões 
de segurança muito elevados.  
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