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31/03/09, 15:48 
OJE/Lusa 
A investigação e a cooperação internacional na área nuclear 
vão estar em destaque este Verão na Ericeira, num fórum 
científico e técnico internacional promovido pelo Instituto 
Tecnológico e Nuclear (ITN), adiantou o presidente do 
organismo. 
"O objectivo é proporcionar um fórum de discussão científica e 
técnica a nível internacional, que possa envolver técnicos e 
decision makers", afirmou Júlio Montalvão e Silva sobre a 
realização do ICENES 2009 - International Conference on 
Emerging Nuclear Energy Systems, que cumpre em Portugal a 
sua 14º edição, entre 29 de Junho e 3 de Julho. 
  
Para o presidente do ITN, tutelado pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, um dos temas centrais da 

agenda do encontro é o estabelecimento de formas mais eficientes de organizar a investigação e o 
desenvolvimento nestas áreas e aumentar a cooperação internacional. 
  
"Isto é especialmente importante para um país como Portugal, onde os recursos são limitados e onde temos 
especial necessidade de nos mantermos informados", realçou Júlio Montalvão e Silva.   
  
"Tomar decisões erradas por preconceito ou desconhecimento é o pior que pode acontecer, pois as 
consequências para o futuro não são normalmente ligeiras", concluiu. 
  
O fórum internacional conta com o apoio da Comissão Europeia, da Fundação para a Ciência e Tecnologia e 
da Agência de Energia Nuclear (NEA), que funciona no âmbito da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico, de que Portugal é membro. 
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Ex-ministro da Defesa da Guiné-Bissau morto a tiro  
05/06/09, 11:11 

Bundesbank prevê queda de 6,2% do PIB alemão em 2009  
05/06/09, 11:07 

377 eleitores começam a votar hoje em Cabo Verde para 
as Europeias 
05/06/09, 10:58 

Assassinado Baciro Dabó, candidato presidencial à 
Guiné-Bissau 
05/06/09, 10:52 

Julgamento de Aung San Suu Kyi suspenso por uma 
semana 
05/06/09, 09:59 

Destroços não são do avião A330 Rio-Paris 
05/06/09, 09:56 

Euronext Lisbon prossegue em alta de 0,41% 
05/06/09, 09:50 
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"A responsabilidade não é minha, é do banco", diz ministro das 
Finanças aos clientes BPP  
O ministro das Finanças foi hoje "forçado" a falar com os clientes do BPP, que o esperavam à porta de um hotel 
em Lisboa, tendo recusado "responsabilidades" e 

04/06/09, 18:59

Trabalhadores da Qimonda acreditam que o Estado vai apoiar a 
viabilização da fábrica 
A Comissão de Trabalhadores (CT) da Qimonda espera que o Estado, através da AICEP, vote pela manutenção da 
fábrica durante a assembleia de credores, disse hoje 

04/06/09, 18:20

Pessoal de terra da PGA contra a greve dos pilotos por temer pelos 
empregos  
O grupo de trabalhadores de terra da PGA manifestou-se hoje contra a greve de dez dias marcada pelos pilotos, 
considerando que o momento e a forma "não 
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05/06/09, 09:45

Programa RE-GENERAR, em Castelo Braco financia projectos no valor de seis 
milhões de euros  
O mérito é fundamental nas sociedades modernas" defendeu o secretário de Estado do Ordenamento do Território, João 
Ferrão, na assinatura do protocolo de 
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