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Do urânio à humanidade empobrecida
Valdrin Xhemaj/EPA

Urânio empobrecido: os factos
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Relatório final do ITN é apresentado hoje
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A missão científica portuguesa do Instituto Tecnológico Nuclear
(ITN) que esteve no Kosovo e na Bósnia para averiguar a eventual
existência de vestígios de radioactividade perigosos para a saúde
vai anunciar hoje as suas conclusões.
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Os cientistas do ITN estiveram entre 5 e 10
de Janeiro no Kosovo e entre 10 e 19 de
Janeiro na Bósnia
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conferência de imprensa, ao final da tarde, onde estarão presentes o ministro José Mariano Gago; o
presidente do ITN, Carvalho Soares; e os peritos que se deslocaram ao Kosovo e à Bósnia.
A versão preliminar do relatório foi divulgada em Fevereiro e conclui que não foram detectados vestígios
de contaminação ambiental por influência do urânio empobrecido. No entanto, em Fevereiro estavam
apenas estudadas um terço das amostras recolhidas.
A missão encontrou vários fragmentos dos penetradores de urânio, mas segundo o investigador Fernando
Carvalho, que presidiu à missão, os fragmentos encontrados não libertam radiação que possa ser
considerada perigosa.
A missão científica do ITN esteve entre 5 e 10 de Janeiro no Kosovo e entre 10 e 19 de Janeiro na Bósnia
para avaliar uma eventual contaminação radioactiva e o risco radiológico do uso de munições de urânio
empobrecido para a saúde dos militares portugueses que participaram nas missões.
O envio de cientistas portugueses para os Balcãs foi a resposta do Governo à morte do militar Hugo
Paulino e aos alegados casos de soldados com sintomas da "síndrome dos Balcãs". No entanto, o envio
da equipa do ITN não foi pacífico, tendo sido a missão criticada por vários cientistas e especialistas em
Portugal, que reafirmaram o perigo do urânio empobrecido. Entre estes especialistas, um dos mais críticos
foi o professor Delgado Domingos, do Instituto Superior Técnico, que afirmou que os cientistas do ITN
estavam à procura dos sintomas errados e que esta missão não passava de uma mera "operação de
despistagem da opinião pública".

http://ultimahora.publico.pt/fichas/cienciaesaude/uranio_e1.h

Questões sobre o uso de munições de urânio
empobrecido (DU) no Kosovo
As munições de urânio empobrecido (DU) e as tropas
portuguesas que cumprem missões no Kosovo, em Klina,
entraram no dia-a-dia informativo dos portugueses, a partir d
19 de Dezembro de 2000. Foi nesse dia que se começaram
levantar as primeiras dúvidas sobre os perigos da
radioactividade do DU para os militares e para a população.
Mais tarde surgiram as suspeitas em torno da morte do
primeiro-cabo português, Hugo Paulino, ocorrida três seman
depois de ter regressado do Kosovo. Também em Itália,
Espanha e Alemanha, famílias e militares que estiveram no
Kosovo mostram a sua preocupação. Mas será que a
população está informada sobre os efeitos e o porquê da
utilização do urânio empobrecido? O PUBLICO.PT foi à
procura das respostas.
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