A JUVEN UDE
"
EA CIENCIA
série de colóquios
sobre questões
científicas e técnicas
ORGANIZADA PELA CtLULA DE UNIÃO DOS ESTUDANTES COMUNISTAS DE
FCTUC EM

COLABORAÇ~O

COM OUTROS ESTUDANTES

PORQUÊ ESTA SÉR IE DE COL6QUIOS
A cêlula de FCTUC de União dos Estudantes Comunis~as (UEC),
em colaboração com outros estudantes, vai promover a realizaçãode
uma sêrie de colÓquios, versando temas variados relacionados

com

os actuais problemas da ciência e da têcnica.
Desde questÕes genéricas como a história das ciências e a fi
losofia das ciências ate assuntos mais especÍficos como a orig .em
da vida e a teoria da relatividade, pretende
tais colÓquios , promover por

um lado a

a UEC,ao organizar

discussão

cientÍfica na

FCTUC e por outro lado o seu contributo para uma formação progressista dos futuros cientistas e técnicos de modo a que a sua actividade pratica aponte nos caminhos do futuro radioso que é o progresso social e o socialismo, que é ao fim e ao cabo o caminho cons
tiiucional da sociedade portuguesa.

Serão convidados para participar nos colÓquios cientistas e
técnicos com diversas concepçÕes ideolÓgicas e com diferentes sol~
çoes para os problemas do nosso país no seu campo de actividade .

. . . "os cientistas colocados face às suas responsabilidades,
nao podem ficar passivos ... não podem encerrar-se numa torre isolada das contingências praticas ... terão que preocupar-se com ou
soque será feito das suas descobertas. Eles exigem que a
~

ciência

seja posta e continue sendo-o ao serviço do povo" (F.JULIOT-CURIE,

Congresso Mundial do Movimento da

1~

Paz~

-1949).

COLÓQUIO

--.

A SOLUÇAO DO PROBLEMA ENERGETICO EM PORTUGAL.
SIM OU NÃO A ALTERNATIVA NUCLEAR ?

INTRODUÇÃO AO TEMA DO COLÓQUIO
Fala-se hoje muito na "crise de energia"

do mundo

capit~

lista, fenômeno que assume aspectos complexos.
Estará a sua origem na penúria dos recursos

energéticos

globais ? No rápido desenvolvimento das forças produtivas ?

Nas

medidas adoptadas pelos paÍses produtores de petrÓleo ?
Ou estará na alteração da correlação de forças a nÍvel mun
dial, provocando a crise do neocolonialismo, favorecendo a

luta

pela independência nacional, provocando o declinio do império do
pequeno grupo de multinacionais que tem dominado o sector
tico e ditado as suas regras aos paises
primas energé t icas ?

produtores

energ~

de matérias

Como se fez sentir em Portugal a questao da energia ?
O tema das centrais nucleares em Portugal esti na

ordem

do dia.
A energia nuclear na forma e nas soluçÕes actualmente

ao

dispor da Humanidade e indiscutivelmente a fonte mais promissora
de energia relativa ao fim do sec.XX e inÍcios do sec.XXI.
Alguns consideram-na,

Juntamente com a hÍdrica, das ma~s

"puras" do ponto de vista ecolÓgico. Outros consideram-nas

~na

ceitáveis segundo esse ponto de vista.
Todas estas circunstâncias fazem com que o "problema português" de energia nuclear mereça,, uma atenção muito especial
cuidada, justificando

e

um grande e aprofundado debate nacional.

Será a questão da energia apenas um problema economico?Ou
tera tambem implicação no campo da independência polÍtica,

c~en

tÍfica, tec~olÓgica, industrial, financeira e econÓmica ?
Sob o ponto de vista

-

econom~co

.-

ter a Ja chegada a oportuni_

dade da introdução em Portugal da via nuclear ?
Estarão os recursos hÍdricos

nac~ona~s

totalmente aprovei_

tados ?
Qual a situação mundial e nacional quanto às

reservas de

carvão, petrÓleo, gás natural e urânio ?
Estão a ciência e a técnica nucleares suficientemente desenvolvidas para permitir encarar com · confiança a instalação e ex
ploração de centrais nucleares ?
Se for de entrar jâ na via nuclear, qual dos tipos de cen
trais actualmente existentes no mercado mundial serâ mais conveniente ao nosso país ?

I C

LÓQUIO

a soltJção do problema
en-ergético em Portugal.
. ou nao a'
s1m
alterna tlva nuclear ?

-

COM
ANTÔNIO REDOL- Eng9 quÍmico-industrial (IST). Membro do Gabinete
de Planeamento EconÓmico da EDP (ex-CPE).

FREDERICO CARVALHO- Eng9 electrotécnico (U.P.).
Doutorado em engenharia pela Universidade de Karlsruhe (RFA). Membro do Grupo de FÍsica de
trÕes da

Unidade de

Neu-

Ciências Nuc leares do La

boratôrio de FÍsica e Engenharia Nucleares (Sacavêm). Membro da Comissão Promotora do Encontro N~
cional de Política Energética (COPENPE).
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