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Com as metas de redução das 
emissões de C02 cada vez mais 
difíceis de alcançar, desperta o 
interesse pela energia nuclear. A UE 
até pode vir a considerá-la 
sustentável, numa disputa entre a 
França e a Alemanha. Falta provar 
que é merecido o entusiasmo em 
torno dos pequenos reactores que 
anima o sector e muitos políticos

Clara BarataPor

Energia 
nuclear 
para 
salvar  
o clima?  
É complicado
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P
rontos para um revigorante 

duche com água quente graças 

a uma central nuclear? Em 

Pevek, uma cidade na Sibéria 

com 4500 habitantes, a água 

quente para o aquecimento das 

habitações, e também para a 

sauna comunitária, passará em 

breve a ser toda proveniente dos dois peque-

nos reactores nucleares utuantes a bordo do 

navio Akademik Lomonosov, de 36 megawatts 

(MW). Os seus dois núcleos são arrefecidos 

por uma série de anéis de refrigeração com 

água; o primeiro anel ca contaminado com 

partículas radioactivas, e essa água nunca che-

ga a sair da central. Mas nos anéis exteriores 

só há trocas de calor, e não de radioactividade, 

e é essa água que é usada no aquecimento da 

cidade, neste projecto-piloto iniciado em 2020 

e que é o mais avançado para testar a viabili-

dade dos pequenos reactores nucleares mo-

dulares — um conceito que está na origem de 

muito do novo entusiasmo com a energia nu-

clear neste tempo de alterações climáticas. 

Embora a tecnologia esteja ainda numa fase 

inicial de desenvolvimento. 

Os milionários Bill Gates e Warren Bu et es-

tão a apostar nestes pequenos reactores mo-

dulares (small modular reactors, ou SMR, na 

sigla em inglês) e anunciaram em Junho que 

pretendem construir um protótipo no Wyo-

ming, o estado norte-americano que mais pro-

duz carvão. Uma das vantagens destas centrais 

é poderem ser fabricadas e montadas em mó-

dulos no local de destino, em vez de exigirem 

um enorme projecto de construção civil — no 

qual muitas centrais cam atoladas, numa su-

cessão de problemas e atrasos que podem 

transformar-se numa década. 

O modelo Natrium de Gates e Bu et é apenas 

um dos mais de 70 desenhos de reactores des-

te tipo que estão em desenvolvimento, diz a 

Agência Internacional de Energia Atómica. Não 

são ainda uma realidade. A ideia é que sejam 

reactores com capacidade de gerar até 300 MW 

de energia, muito mais pequenos que os tra-

dicionais — que geram na ordem dos 1000 MW 

— e pensa-se que poderiam ter aplicações como 

fornecer electricidade a zonas isoladas, ou sa-

tisfazer as necessidades de aquecimento de 

uma cidade, dessalinização da água e fornecer 

vapor para aplicações industriais. 

João Peças Lopes, professor catedrático da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto e do laboratório associado INESC-Tec, é 

céptico em relação ao entusiasmo em torno 

destes pequenos reactores. “Pode-me dizer: 

‘Ah, mas há agora aí umas centrais nucleares 

que dizem que vão aparecer, de pequena po-

tência.’ OK, mas a verdade é que ainda não vi 

nenhuma, ainda não existem. E no curto/mé-

dio prazo não estou a ver nenhuma”, frisa. 

No entanto, o nanciamento da investigação 

para desenvolver SMR está nos planos de vários 

países que não esmoreceram em relação à ener-

gia nuclear, mesmo após o acidente na central 

de Fukushima, no Japão, em 11 de Março de 

2011. Por exemplo, o Reino Unido está a apoiar 

nanceiramente um consórcio liderado pela 

Rolls-Royce para construir 16 destes pequenos 

reactores em vários pontos do país. Os Estados 

Unidos investiram 1,2 mil milhões de dólares 

desde 2012 em vários programas para o desen-

volvimento dos SMR, e a China, que desde 2010 

começou a investir fortemente no nuclear, 

anunciou em Julho o início da construção, na 

ilha de Hainan, no Sul do país, de um SMR de 

125 MW, que pretende abastecer 526 mil habi-

tações de electricidade. A Agência Xinhua ga-

rantia que este virá a ser o primeiro pequeno 

reactor modular a entrar em serviço comercial. 

França, um país líder na energia nuclear — ac-

tualmente mais de 70% da sua electricidade 

tem esta origem — e exportador da construção 

de centrais nucleares, não tinha até agora in-

vestido no desenvolvimento deste novo con-

ceito de reactores. Mas essa lacuna é colmata-

da no plano de reindustrialização pós-pande-

mia França 2030, apresentado por Emmanuel 

Macron em Outubro, que destina mil milhões 

de euros para desenvolver “tecnologias nuclea-

res de ruptura”, entre as quais o SMR. 

 
Uma questão de flexibilidade 

Para João Peças Lopes, até pode ser que esta 

tecnologia das pequenas centrais comece de 

facto a dar frutos, respondendo à muita espe-

culação em seu torno como um possível futu-

ro da energia nuclear — que, na realidade, está 

em tendência decrescente a nível global. Em 

meados de 2021, 33 países em todo o mundo 

operavam 415 reactores nucleares, mais sete 

unidades do que em 2020, mas menos 23 que 

os 448 que estavam a funcionar em 2002, ano 

em que se atingiu o pico, segundo o Relatório 

do Estado da Indústria Nuclear Mundial, publi-

cado no m de Setembro. 

“Mas [estes reactores pequenos] continua-

riam a sofrer do mesmo problema [que as gran-

des centrais], ou seja, não são exíveis”, diz o 

professor do INESC-Tec. “As centrais nucleares, 

sejam as convencionais, ou pequenas, têm um 

problema: é que operam com base naquilo que 

se chama a base do diagrama, ou seja, se têm 

uma potência de 1000 MW, operam sempre a 

1000 MW. Não têm exibilidade, não se adap-

tam às variações das outras fontes [energéticas 

na rede]. Esse é um problema muito compli-

cado para a gestão do sistema”, considera. 

“Enquanto com uma eólica cada aerogera-

dor tem uma determinada potência pequena, 

ou mesmo com as centrais a gás natural de 

ciclo combinado em que posso regular a po-

tência que é transmitida à rede, no nuclear 

tenho ou tudo ou sopas. Ou tenho o reactor 

a funcionar e entram-me na rede os 1200 ou 

1600 MW de potência do reactor ou não entra 

nada”, ajuda a explicar Francisco Ferreira, da 

organização ambientalista Zero. “Isto é uma 

das principais razões para não ter nuclear em 

Portugal, porque tornava a gestão muito mais 

caótica”, diz. 

João Peças Lopes concorda. “Num sistema 

eléctrico como o português, por exemplo, se 

instalássemos uma central nuclear de 1000 

MW, precisávamos de ter uma capacidade de 

reserva equivalente. Ou seja, criávamos um 

problema enorme. Se a central se avariasse, 

tínhamos de ter potência instalada em outras 

tecnologias e potência do mesmo tipo, rme, 

que nos servisse de reserva caso a central nu-

clear tivesse uma avaria, ou precisasse de uma 

acção de manutenção. Teríamos um custo 

acrescido para garantir a segurança de abas-

tecimento.” 

Aquilo de que Francisco Ferreira e João Peças 

Lopes estão a falar, no fundo, é de uma carac-

terística da rede eléctrica que só se vai acentuar 

cada vez mais nos próximos anos, à medida 

que o peso das energias renováveis for cada 

vez maior. É que estas energias têm uma varia-

bilidade grande, são “intermitentes” — ao con-

trário da nuclear, ou do gás natural, que garan-

te uma potência rme. Por exemplo, se por 

vezes há excesso de energia eólica ou solar fo-

tovoltaica, e por outras há menos do que o 

esperado, o desa o é manter a estabilidade da 

rede e conseguir armazenar o excesso para 

mais tarde, explica Peças Lopes. 

“Eu acho que a solução para as necessida-

des de descarbonização da economia e da 
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energia de Hinkley Point C para cozinhar o peru 

do Natal de 2017, mas na verdade só começou 

a ser construída em Dezembro de 2018”, disse 

ao P2 Mycle Schneider, consultor internacional 

independente sobre política de energia e nu-

clear, que trabalhou com vários governos e 

várias organizações de monitorização dos ris-

cos da energia nuclear, e editor do já referido 

Relatório do Estado da Indústria Nuclear Mun-

dial. França tem 56 reactores em funcionamen-

to e mais de 70% da sua electricidade é de ori-

gem nuclear. A maior parte dos reactores foi 

construída nos anos 80 e passará a fronteira 

dos 60 anos na primeira metade dos anos 

2040. Após o acidente de Fukushima, foram 

delineados planos para reduzir o nuclear para 

50% até 2035, encerrando reactores, mas pode 

vir a arrepiar algum caminho e há recomenda-

ções para construir seis novos. “O que está 

previsto neste momento é parar 12 reactores 

[até 2035]. Mas aguarda-se para ver se o Go-

verno irá propor não os encerrar”, disse ao P2 

Jacques Percebois, que dirige o Centro de In-

vestigação em Economia e Direito da Energia 

da Universidade de Montpellier. 

“Em França, a energia nuclear é considera-

da como indispensável para descarbonizar o 

ciclo da electricidade, o que quer dizer que 

ninguém contesta que temos necessidade do 

nuclear. As renováveis é que não conseguem 

responder à procura, porque são intermitentes 

e a parte do nuclear em França é relativamen-

te elevada. Um relatório acabado de publicar 

pela RTE, a gestora da rede de transporte de 

electricidade, mostra que precisamos de base 

mínima de energia nuclear, não podemos aban-

donar o nuclear”, relata Percebois. “A RTE re-

comenda que não se fechem centrais. Penso 

que o Governo vai propor uma nova lei que 

preverá o prolongamento da vida dos reactores 

e não encerrar mais nenhum. Por outro lado, 

acho que defenderá a necessidade de construir 

novos reactores, porque vamos precisar de 

cada vez mais electricidade. O consumo de 

energia eléctrica vai aumentar 35% nos próxi-

mos anos”, explica o especialista em economia 

da energia nuclear. 

A construção de novos reactores, no entan-

to, é cara. “O custo de investimento inicial na 

construção de uma central é brutal. Aliás, os 

chamados custos nivelados de produção do 

nuclear são muito superiores hoje ao que são 

os custos de produção renovável eólica, ou fo-

tovoltaica”, diz João Peças Lopes. E os projec-

tos estão sujeitos a muitas di culdades que 

fazem com que as obras se eternizem. “De acor-

do como o Banco Lazard [maior banco de in-

vestimento independente do mundo], a ener-

gia nuclear é agora quatro vezes mais cara por 

kwh do que a energia eólica e solar não-subsi-

diada (outros vêem diferenças ainda maiores)”, 

sublinha Mycle Schneider. 

Em França, a construção do terceiro reactor 

da central de Flamanville (tecnologia EPR) co-

meçou em 2007 e um relatório do Tribunal de 

Contas francês de 2020 contabilizava os custos 

do projecto em 19 mil milhões de euros — isto 

quando o orçamento inicial era de 3,5 milhões. 

Vários defeitos do projecto e de construção 

têm sido detectados, e têm feito derrapar o 

projecto — na melhor das hipóteses, o reactor 

só será ligado à rede em meados de 2023, dis-

se o presidente do Tribunal de Contas, Pierre 

Moscovici. O relatório foi castigador para a 

EDF, a dona da obra, dizendo que a empresa 

“não estava organizada para realizar um pro-

jecto desta amplitude”. 

“Há dois tipos de nuclear em França”, ex-

plica Percebois. “Há o nuclear histórico, os 

reactores construídos no passado, que são 

muito rentáveis, pois os custos de pro- c

sociedade passa pela electri cação de todas 

as nossas actividades. Mas quando falo em 

electri car, tenho presente a ideia de que isso 

signi ca as energias renováveis. Este é o pon-

to. A começar pela hidroelectricidade, que 

tem uma maturidade já longa, a energia eóli-

ca, a energia fotovoltaica, as energias mari-

nhas — estou a falar, por exemplo, na produ-

ção eólica offshore, a energia das ondas, foto-

voltaica em painéis utuantes —, tudo isto são 

grandes oportunidades para os próximos 

anos”, considera o especialista em sistemas 

de energia sustentável. 

“Dir-me-á: ‘As energias renováveis sofrem 

de um problema de variabilidade temporal. 

Como é que resolve esse problema?’ Resolve-se 

armazenando os excessos de produção e de-

pois disponibilizando-a quer através de bate-

rias, quer dos sistemas hidroeléctricos rever-

síveis [uma central hidroeléctrica que permite 

o armazenamento energético sob a forma de 

energia potencial, bombeando água entre re-

servatórios a diferentes altitudes], quer inclu-

sivamente através do hidrogénio, queima ou 

baterias”, diz João Peças Lopes. 

“É verdade que esse é um problema, mas 

consegue ser ultrapassado tecnologicamente. 

Prova disso é que já tivemos dias seguidos de 

abastecimento só de energias renováveis, e já 

tivemos um mês seguido com renováveis a ter 

maior produção, a garantir mais que 100% do 

que o nosso consumo, no total do mês”, diz 

Francisco Ferreira. “Há efectivamente a neces-

sidade de ter equipamentos térmicos que per-

mitam regular os ciclos da rede eléctrica, mas 

isso consegue ser ultrapassado tecnologica-

mente.” 

“Todo este desenvolvimento do sistema eléc-

trico do futuro, nos próximos anos, com as 

preocupações com as metas climáticas de re-

dução das emissões de dióxido de carbono 

(CO2), tem que ter presente uma questão mui-

to importante, que é a segurança de abasteci-

mento. Temos de fazer toda esta transição 

energética, mas precisamos de potência rme, 

que será disponibilizada através do armazena-

mento, e em parte recorrendo até ao gás natu-

ral, do qual não vamos conseguir libertar-nos 

nos próximos dez, 15 anos”, diz Peças Lopes. 

“O gás natural, utilizado para produzir electri-

cidade nas centrais de ciclo combinado [cen-

trais termoeléctricas que produzem electrici-

dade usando uma turbina a gás e uma turbina 

a vapor; esta aproveita os gases da exaustão da 

turbina a gás para accionar o ciclo a vapor, 

reduzindo as perdas de energia durante o pro-

cesso], tem uma exibilidade enorme. Pode 

servir de compensação quando as renováveis 

não estão lá.” 

 
Construir de novo é caro 

Em 2020, a geração de energia nuclear dimi-

nuiu — pela primeira vez desde 2012 — em mais 

de 100 terawatts/hora. Foi o ano em que a Chi-

na gerou mais electricidade nuclear do que a 

França e se tornou no segundo produtor mun-

dial. Um terço das 53 unidades em construção 

em todo o mundo em meados de 2021 ca na 

China. A Europa não é o centro de gravidade 

da indústria nuclear, mas, se para estes dois 

analistas portugueses o futuro não passa pelo 

nuclear, a Agência Internacional de Energia 

considerou, num relatório de Maio, produzido 

a pedido da Cimeira do Clima (COP26), que o 

nuclear é “uma base essencial para a transição 

energética”. Ao nível europeu, há vários países 

apostados em fazer desta tecnologia uma arma 

na luta contra a redução de emissões de CO2 

— as centrais emitem essencialmente vapor de 

água, e não gases com efeito de estufa. 

Um desses países é o Reino Unido. Já não faz 

parte da União Europeia, mas apresentou no 

m de Outubro uma estratégia energética que 

aposta claramente num futuro nuclear. Além 

de nanciar o consórcio que está a tentar de-

senvolver pequenos reactores, prevê a cons-

trução de pelo menos mais uma nova grande 

central nuclear, para além da que está a ser 

agora construída: Hinkley Point C, que já leva 

muitos anos de atraso na construção (data de 

prevista de conclusão agora é 2025). 

“O construtor, a EDF Energy France (agora 

cotada como ‘lixo’ pela Standard & Poors), tinha 

prometido aos cidadãos britânicos que teriam 

Propaganda 
Para o consultor de energia nuclear 
Mycle Schneider, é provável que 
alguns países sigam “a actual 
propaganda acerca do potencial 
mágico da energia nuclear para 
combater as alterações climáticas, 
mas a maior parte dos memorandos de 
entendimento não serão seguidos de 
construção”. Ao lado, chaminés da 
central nuclear de Cruas-Meysse, 
França, um dos países da UE que mais 
aposta no nuclear
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dução já foram amortizados. São necessários 

novos investimentos para prolongar a utiliza-

ção dos reactores, mas é relativamente barato. 

Não têm problemas de competitividade”, diz. 

“O novo nuclear, os reactores EPR, é mais 

complicado. À partida, sabemos que os reac-

tores que vamos construir serão mais caros”, 

reconhece o economista. Mas defende que, 

para o caso francês, esta estratégia faz sentido. 

“O relatório da EDF mostra que se levarmos 

em conta os custos da intermitência das ener-

gias alternativas, a que chamamos externali-

dades, ou seja, os custos do sistema, os custos 

de armazenamento, o nuclear torna-se mais 

rentável do que as energias renováveis. Há um 

cenário feito pela RTE que mostra que a opção 

nuclear é incontornável em França e que no 

plano nanceiro é relativamente mais barata 

do que outras”, a rma. 

Mycle Schneider explica, no entanto, que a 

decisão de construir uma nova central nuclear 

tem muitos custos, e que a energia produzida 

por uma central construída agora ca muito 

mais cara do que se for produzida numa central 

construída há 30 anos ou mais. “De acordo 

com a Agência Internacional de Energia, a ener-

gia nuclear produzida em novas centrais é mais 

do que duas vezes mais cara do que a solar e 

eólica, e estas, em especial se forem offshore, 

são vistas como tendo grandes margens para 

corte dos custos. Em 2050, a energia nuclear 

seria cerca de 2,5 vezes mais cara do que a 

eólica e perto de cinco vezes mais cara do que 

a solar”, contabiliza. 

Alguns países da Europa Central e de Leste 

estão a contar reforçar a sua aposta na energia 

nuclear, como a República Checa, ou a entrar 

nesta energia, como a Polónia, que assinou um 

acordo com os Estados Unidos para desenvol-

ver a energia nuclear civil, como aposta para 

uma descarbonização mais rápida da sua eco-

nomia, que é altamente dependente do carvão. 

“Mas a maior parte dos países compreenderá 

rapidamente que o tempo para implementação 

de uma central nuclear é de, pelo menos, 15 

anos, em países que se estreiam no uso desta 

energia, e que os custos são sempre mais altos 

do que o esperado, e que estão facilmente dis-

poníveis outras opções muito mais e cazes em 

termos climáticos (mais baratas e mais rápi-

das), que atraem nanciadores privados (ao 

contrário dos projectos nucleares), que não  

têm questões de segurança e salvaguarda, nem 

preocupações com proliferação de armas nu-

cleares, nem dores de cabeça sobre o que fazer 

com os resíduos radioactivos durante milhares 

de anos…”, comenta, céptico, Mycle Schneider. 

“É por estes motivos que a energia nuclear só 

foi adoptada por uma pequena minoria de 15% 

dos Estados-membros das Nações Unidas. E 

destes, uma mão-cheia gera quase três quartos 

da electricidade de origem nuclear no mundo 

(o top 5 produziu 72% em 2020).” 

Ainda assim, será que veremos alguns países 

a embarcar na construção de centrais nuclea-

res, seguindo o actual clima de entusiasmo com 

o nuclear como fundamental para reduzir as 

emissões de CO2? “Podemos ver alguns países 

a seguir a actual propaganda acerca do poten-

cial mágico da energia nuclear para combater 

as alterações climáticas, mas — tal como no 

passado —, a maior parte dos memorandos de 

entendimento e acordos de cooperação nu-

clear não serão seguidos de construção. E se 

começarem a ser construídas centrais aqui e 

ali, há uma alta probabilidade de não serem 

levados a termo. No passado, um em cada oito 

projectos de centrais nucleares foi abandona-

do antes de ser ligado à rede”, contabilizou 

Mycle Schneider. 

Até porque construir centrais nucleares hoje 

é muito mais complicado do que há umas dé-

cadas. “As centrais nucleares que estão a ser 

feitas no Reino Unido, na Finlândia são centrais 

muito mais exigentes do ponto de vista de se-

gurança no pós-Fukushima”, explica Francis-

co Ferreira. “A maior parte das centrais nuclea-

res que estão em funcionamento não obteria 

a licença de funcionamento hoje, porque as 

suas características de segurança e salvaguar-

da não seriam consideradas aceitáveis. É por 

isso que os novos reactores são, na própria 

concepção, mais caros do que os antigos e os 

projectos de construção de centrais que estão 

actualmente a decorrer transformaram-se to-

dos em pesadelos industriais, quer seja na Es-

lováquia (a construção iniciou-se em 1985!), 

Finlândia (construção começou em 2005), 

França (construção começou em 2007) ou 

Hinkley Point C, no Reino Unido”, considera 

Mycle Schneider. Durante as últimas duas dé-

cadas (2001-2020), só dois reactores começa-

ram a funcionar na UE: um na República Che-

ca, outro na Roménia”, acrescenta. 

 
Nuclear sustentável para a UE? 

Apesar disso, há neste momento uma acesa 

disputa na União Europeia sobre se o nuclear 

deve ou não ser incluído na taxonomia do 

nanciamento verde — um sistema de classi

cação de actividades económicas que podem 

ser consideradas ambientalmente sustentáveis 

e assim serem favorecidas com investimentos 

para realizar os objectivos do Pacto Ecológico 

Europeu. “É como um selo verde naquilo que 

são práticas ambientais e sustentáveis, que de-

vem bene ciar de um selo scal especial”, ex-

plica Francisco Ferreira. 

A Alemanha, que após o acidente de Fukushi-

ma estabeleceu como meta a saída da energia 

nuclear entre o m deste ano e 2022 — e tem 

apenas seis reactores ainda para encerrar — 

está contra e tem consigo países como a Áus-

tria, Espanha, Dinamarca ou Luxemburgo. Mas 

a Alemanha poderia ver com bons olhos a in-

clusão do gás natural num patamar intermédio 

da taxonomia, provisoriamente, para resolver 

o problema premente que tem com o abando-

no do nuclear: não está a conseguir cumprir 

as suas metas de redução das emissões de dió-

xido de carbono, porque tem usado as centrais 

a carvão para compensar a falta do nuclear. 

Um estudo divulgado em Agosto aponta para 

que a Alemanha não consiga cumprir a meta 

de reduzir as emissões de CO2 em 65% até 2030 

— deverá car-se por 49%, e 67% até 2040, 

quando a meta era de 88%. 

França, por sua vez, está a fazer um forte 

lobby para que o nuclear seja incluído na taxo-

nomia — senão teria fortes repercussões na sua 

indústria e sector energético — e é apoiada por 

países que têm energia nuclear ou estão a pen-

sar tê-la, como Bulgária, Croácia, Eslováquia, 

Parte das centrais 
nucleares em 
funcionamento não 
obteria a licença 
hoje, porque as suas 
características de 
segurança não 
seriam aceitáveis. É 
por isso que os 
novos reactores são 
mais caros do que 
os antigos 
Francisco Ferreira

Mais nuclear 
À direita, construção da central de 
Hinkley Point C, perto de Bridgwater, 
Reino Unido — a EDF prevê começar a 
produzir aqui energia a partir de 2025; 
no meio, um engenheiro passa revista 
a uma turbina de uma central nuclear; 
à direita, construção das torres da 
central de Lianyungang, província de 
Jiangsu, numa parceria entre a China e 
a Rússia

MATT CARDY/GETTY IMAGES
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cano Steven Pinker, a pedir ao Governo e aos 

políticos alemães que considerassem uma 

emenda à lei para que não se encerrassem as 

seis centrais nucleares que restam. 

“Tinha dois motivos para assinar a carta 

aberta. O primeiro é basicamente o que diz a 

carta: ao abandonar a energia nuclear, a Ale-

manha está a abdicar de 12% do seu forneci-

mento de energia, que é de baixo carbono e 

ainda é um pouco mais do que o que fornecem 

todos os painéis solares anualmente. Se zer-

mos isto, os nossos esforços de descarboni-

zação vão andar para trás vários anos. Vamos 

usar mais carvão e gás natural e vamos pre-

cisar de mais renováveis para substituir a 

energia nuclear”, explicou ao P2 Simon Frie-

derich, professor de Filoso a da Ciência na 

Universidade de Groningen, nos Países Baixos 

(é alemão). 

“A segunda razão não está na carta, e pode 

não ser partilhada por todos os que a assina-

ram: é que não tenho a certeza de que a Ale-

manha consiga chegar a um sistema energéti-

co de emissões zero até meados do século se 

depender quase exclusivamente do fotovoltai-

co e da energia eólica. A maior parte dos mo-

delos das redes de electricidade de emissões 

zero indica que será mais fácil chegar a esse 

tipo de rede se forem utilizadas fontes limpas 

não-intermitentes que forneçam uma potência 

rme, como a energia nuclear, para além de 

fontes variáveis como o solar fotovoltaico e as 

eólicas”, explica. 

“Sempre tive uma posição neutral acerca da 

energia nuclear, sempre tive consciência das 

suas armadilhas, em particular no que diz res-

peito à armazenagem dos resíduos nucleares 

e a à falta de aceitação dos riscos pelos cidadãos 

alemães. Mas, ao mesmo tempo, o potencial 

desta energia sempre foi muito claro para mim. 

A alta densidade energética permite obter elec-

tricidade tendo, de cerca forma, pouco impac-

to sobre o ambiente. Agora que as alterações 

climáticas e as suas implicações se tornaram 

mais urgentes, julgo que chegou a altura de 

repensar o abandono do nuclear pela Alema-

nha”, contou ao P2 Rafaela Hillerbrand, pro-

fessora de Filoso a da Ciência e da Tecnologia 

Eslovénia, Finlândia, Hungria, Polónia e Ro-

ménia. A Holanda e a Suécia também lhe ex-

pressaram o seu apoio, embora não tenham 

assinado cartas enviadas por este grupo à Co-

missão Europeia pedindo a integração do nu-

clear na taxonomia. Apoiam-se nas conclusões 

de um relatório do Centro Comum de Investi-

gação da Comissão Europeia, que considerou 

que a energia nuclear é compatível com a re-

gulamentação da taxonomia no princípio de 

que “não causa danos signi cativos”. 

Esta conclusão é contestada pela Alemanha 

e os países seus aliados, cujos ministros da 

Energia ou Ambiente escreveram uma carta à 

Comissão dizendo que “incluir a energia nu-

clear na taxonomia prejudicaria de forma per-

manente a sua integridade, credibilidade e, 

assim, a sua utilidade”. 

A comissária europeia dos Assuntos Finan-

ceiros, Mairead McGuiness, está com o dossier, 

e parece inclinar-se para uma espécie de solu-

ção salomónica, fatiando a taxonomia do 

nanciamento sustentável em três subcatego-

rias: “verde”, “habilitante” e “de transição”, 

explica Rafael Loss, especialista em política 

nuclear e integração europeia do Conselho 

Europeu de Relações Internacionais. “Como 

uma tecnologia ‘habilitante’, a energia nuclear 

ajudaria alguns Estados-membros a alcançar 

a neutralidade carbónica [ponto onde as emis-

sões de gases com efeito de estufa não ultra-

passam a capacidade de as remover da atmos-

fera]”, diz o analista. 

“A nossa opinião é que isso seria desvirtuar 

completamente aquilo que deve ser o reconhe-

cimento ambiental e para a descarbonização 

de determinadas formas de energia”, conside-

ra o ambientalista Francisco Ferreira. 

Mas as presidenciais francesas da próxima 

Primavera podem vir a ser o factor decisivo 

para a questão nuclear da União Europeia, diz 

Rafael Loss. “A implementação do Pacto Eco-

lógico Europeu vai ser muito in uenciada pela 

relação da França com a Europa. Os concor-

rentes de extrema-direita de Emmanuel Ma-

cron nas eleições presidenciais, ao tentarem 

mobilizar os movimentos antivacinas/“coletes 

amarelos”, vão acusar o Presidente de ‘receber 

ordens de Bruxelas’. Ao mesmo tempo, a ener-

gia nuclear é central para a soberania francesa. 

Por isso, para manter um Presidente pró-eu-

ropeu no Eliseu, os outros grandes Estados- 

-membros podem estar dispostos a fazer com-

promissos e a incluir a energia nuclear na ta-

xonomia sustentável. Isto ajudaria a manter o 

apoio de alguns países europeus do Leste e do 

Sul ao Pacto Verde Europeu”, vaticina. 

“É um risco enorme estarmos a fazer inves-

timentos que se vão tornar obsoletos, não pos-

so ter os consumos de combustíveis fósseis e 

de gás a serem suportados ou a existirem daqui 

a 15 ou 20 anos, e estas infra-estruturas só se 

pagam se tiverem uma operação dessa ordem 

de grandeza”, sublinha Francisco Ferreira. 

Fica em aberto como vai a Alemanha reagir 

à sua prometida saída da energia nuclear, sem 

conseguir cumprir as metas de redução das 

emissões de dióxido de carbono que impôs a 

si própria. Jacques Percebois diz que não há 

retorno. “A Alemanha é provavelmente o úni-

co país europeu que sairá realmente do nu-

clear, porque existe uma vontade não só polí-

tica, mas da sociedade em sair do nuclear. Os 

alemães pagarão o preço necessário, serão o 

único país a sair realmente do nuclear”, a rma. 

“Vão sair do nuclear a dizer ‘ainda temos ne-

cessidade das centrais de carvão e gás, encer-

rá-las-emos mais tarde e num primeiro tempo 

manteremos as centrais a gás natural, e mais 

tarde passaremos às centrais de biometano, 

ou seja, um gás renovável [não é um combus-

tível fóssil, é obtido a partir do biogás, que é 

produzido pela fermentação de matérias or-

gânicas na ausência de oxigénio]”. 

 
Alemães a favor do nuclear 

Mas agora que se está a aproximar a data-limi-

te para a saída do nuclear, ouvem-se algumas 

vozes a defender que o caminho do nuclear 

não devia ser encerrado. Prova disso foi a car-

ta aberta publicada em Outubro no jornal de 

centro-direita Die Welt, que juntou alguns in-

telectuais alemães a cientistas internacionais, 

como o climatologista norte-americano James 

Hansen e o psicólogo e linguista norte-ameri-

do Instituto de Avaliação de Tecnologias e Aná-

lise de Sistemas da Universidade de Investiga-

ção da Associação Helmholtz, outra das signa-

tárias da carta. 

“Para mim, pessoalmente, foi o acidente de 

Fukushima que me fez mudar, passar da posi-

ção neutral para me tornar uma defensora da 

energia nuclear. Foi um terrível acidente, mas 

até ao presente há apenas uma morte con r-

mada neste acidente devido à radiação”, ex-

plica ainda Hillerbrand. Curiosamente, para 

Friedrich, o gatilho para passar a defender a 

energia nuclear foi o mesmo: “Eu cresci numa 

família ‘verde’, antinuclear (de pastores pro-

testantes), mas questionei a atitude antinuclear 

na altura em que estava a tirar o doutoramen-

to em Física e comecei a ler sobre as conse-

quências para a saúde do acidente de Fukushi-

ma (bastante reduzidas) e sobre a quantidade 

enorme de espaço que as energias renováveis 

exigem”, contou. 

Rafael Loss não acredita que o Governo ale-

mão reverta a decisão de saída da energia nu-

clear até ao m de 2022. “Embora durante a 

campanha para as legislativas o candidato a 

chanceler dos conservadores, Armin Laschet, 

tenha dito que a Alemanha devia ter saído pri-

meiro do carvão e só depois do nuclear, em 

vez de ter feito o contrário”, sublinha. Mas nin-

guém augura um longo futuro político a 

Laschet, nem acredita que as centrais nuclea-

res alemãs não encerrem. “Em vez disso, o 

novo Governo alemão vai focar-se em acelerar 

a transição para as renováveis, actualizando 

as redes e expandindo a energia eólica e foto-

voltaica solar. Haverá também maiores inves-

timentos em inovações na mobilidade ecoló-

gica, no planeamento urbano, na administra-

ção pública. Os resultados das conversas 

exploratórias entre os sociais-democratas, os 

Verdes e os Liberais apontam para uma agen-

da ambiciosa de modernização: a transforma-

ção verde e digital da Alemanha”, diz Loss.

MONTY RAKUSEN/GETTY IMAGES VCG/GETTY IMAGES
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Depois do mais grave acidente nuclear de sempre, em Tchernobil, 
em 1986, a construção de novas centrais começou a abrandar, mas 
nunca foi abandonada. Hoje, discute-se que papel pode ter a energia 
nuclear na transição energética e se os brutais custos de 
implementação compensam. A China tem previstas mais 18 centrais

Cátia Mendonça e Francisco Lopes infografia e Clara Barata textoPor
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Privados  
na corrida  
aos cursos  
de Medicina, 
ensino público 
marca passo

Entrevista Jaime Nogueira Pinto Destaque, 4 e 6

Universidade Fernando Pessoa e CES-

PU querem juntar-se à Católica e abrir 

cursos de Medicina. Apresentaram 

candidaturas no mês passado e espe-

ram agora luz verde. Governo tem 

insistido na necessidade de formar 

“O Chega obriga a direita 
a pensar duas vezes”

mais médicos, e o ministro Manuel 

Heitor disse em Setembro que conta-

va com três novas escolas médicas da 

rede do Estado em 2023. Mas nenhu-

ma instituição pública avançou com 

propostas Sociedade, 13

Regime especial criado por causa da 

pandemia permitiu a saída de três mil 

presos. Parlamento discute m da 

medida na quinta-feira Política, 12

Lei não fecha a porta a que as empre-

sas tenham de pagar outras despesas 

além das da energia e Internet, 

dizem juristas Economia, 24/25

Líder do PSD defendeu eleições 

directas abertas a todos os militantes 

activos sem quotas pagas. Proposta 

não passou Destaque, 2/3

Regime especial 

PS viabiliza fim 
do perdão de 
penas proposto 
por CDS e PSD

Teletrabalho 

Empresas 
podem ter  
de pagar  
mais despesas 

Conselho nacional 

Paulo Rangel  
vê a sua proposta 
de directas no dia 
27 aprovada
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Michel Desmurget  
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crianças até aos seis 
anos devia ser zero”  
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