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V. Tabela de textos jornalísticos em análise 

Selecção de textos jornalísticos sobre a construção de uma central nuclear em Portugal – jornais Diário de Notícias, Expresso, Público (Junho a Julho de 2005 e Maio a Junho de 2006) 

Nº 
Peça 

Jornal Data Secção Página Título Subtítulos Actores/intervenientes Observações Imagem 

1 Diário de 
Notícias 

1/07/2005 Editorial 6 Energia nuclear: porque 
não? 

Viragem. Aguarda-se a habitual gritaria dos 
inimigos do progresso, porque o nome 
nuclear continua a ser um espantalho fácil 
de agitar. Mas o mundo não tem alternativa 

Apoia os Progressistas vs 
ecologistas 

Artigo de Duarte Lima 
Contextualização mundial da questão do 
petróleo como produto caro; o caso de 
Portugal que na sua opinião deve 
começar a pensar em independentizar-se; 
opinião favorável sobre o acordo 
assinado entre a UE, Rússia, EUA, Japão 
e Coreia do Sul. 

Imagem de Duarte Lima 

2 Diário de 
Notícias 

1/07/2005 Economia & 
Negócios 

31 Projecto nuclear reacende 
debate 

Expansão da produção nacional não 
contempla nuclear até 2009 

Patrick Monteiro de Barros; 
Ministro Manuel Pinho; José 
Penedos da REN;  
 
Em caixas: Manuel Pinho; 
Entrevista com Patrick 
Monteiro de Barros. 

O texto principal é sobre a proposta de 
Patrick Monteiro de Barros e respectivas 
respostas do Ministério da economia e 
REN; Caixa sobre a posição do Governo; 
Caixa sobre a perspectiva da Ass. 
Portuguesa de Energia (José Penedos) e 
uma sobre a perspectiva da Quercus  

Entrevista: Foto de Patrick 
Monteiro de Barros com óculos 
descaídos sobre o nariz e 
expressão de quem discursa; 
No texto principal, a seguir ao 
título, encontra-se um gráfico 
sobre a repartição de produção de 
energia em Portugal 

3/1 Diário de 
Notícias 

4/07/2005 1ª Página do 
suplemento 
DNnegócios 

1ª Página, 
2ªmanchete 

Nuclear não resolve 
dependência petrolífera 

A dependência excessiva do petróleo é o 
principal problema energético do País. E 
esta não se resolve com a construção de 
uma central nuclear, defendem especialistas 

Especialistas - Foto quase a meia página de um 
relâmpago (transfere a ideia de 
energia descontrolada; medo; 
poder; perigo) 

3/2 Diário de 
Notícias 

4/07/2005 Economia & 
Negócios 

6 Energia nuclear não é 
solução a curto prazo 
 

Reduzir a dependência petrolífera dos 
transportes é urgente 
 

Nuno Ribeiro da Silva, ex-
secretário de Estado da Energia; 
António Sá da Costa, presidente 
da Ass. Portuguesa das 
Empresas de Energias 
Renováveis; José Penedos, da 
REN. 

Texto com fontes e informação contra a 
energia nuclear; situação de Portugal em 
relação à energia. 
 

Fotografia de central nuclear com 
as chaminés a criar uma enorme 
nuvem de fumo em direcção ao 
céu 
 

3/3 Diário de 
Notícias 

4/07/2005 Economia & 
Negócios 

7 Europa hesitante sobre 
futuro dos seus reactores; 
Caixa: opinião verde: 
Nuclear não obrigado! 

A Alemanha poderá abrir em breve o 
debate sobre o nuclear e alargar o “período 
de vida” das suas centrais 

Ass. ambientalista Quercus Texto com perspectiva histórica sobre os 
países que têm centrais nucleares; 
Caixa dedicada à opinião da Quercus 
sobre o nuclear 

Mapa da Europa com centrais 
nucleares assinaladas; tabela com 
nº de centrais por país 

4/1 Diário de 
Notícias 

22/5/2006 Manchete 1ª Página Peritos defendem 
referendo sobre o nuclear 

Central só pode ser construída com 
entidade reguladora – cujos membros estão 
a ser escolhidos – a funcionar 
 
Chamadas de capa: 
 Mira Amaral e Sampaio Nunes afastam 
cenários de insegurança quanto a esta 
energia; 
Aníbal Fernandes e Susana Fonseca 
alertam para a falta de uma solução para os 
resíduos; 
Energia que futuro? É o tema de um ciclo 
de debates que a partir de hoje é organizado 
pelo DN e TSF 

Mira Amaral e Sampaio Nunes, 
a favor;  
Aníbal Fernandes e Susana 
Fonseca, com opinião 
desfavorável 

Manchete do jornal no dia remete para a 
secção de economia 

- 

4/2 Diário de 
Notícias 

22/5/2006 Economia 1ª Página da 
secção 

Governo avança com 
entidade reguladora da 
energia nuclear 

Os elementos que farão parte da comissão 
de instalação da entidade reguladora para a 
segurança nuclear já estão a ser escolhidas. 
Esta entidade é indispensável para que 
exista uma central nuclear em Portugal 

Governo Só título, super-lead e imagem com 
entradas para o debate da TSF 

Grande ilustração com uma mulher 
a segurar um bebé e com ar de 
rejeição relativamente a torres de 
uma central nuclear que deitam 
fumo e se encontram atrás de si  

4/3 Diário de 
Notícias 

22/5/2006 Economia 2 Nuclear em Portugal deve 
ser objecto de referendo; 

Prós e contras da energia nuclear 
 

Mira Amaral e Sampaio Nunes 
Aníbal Fernandes e Susana 

Na página 2 relatam o debate que 
ocorreu na TSF e as vozes intervenientes 

Fotos dos quatro intervenientes no 
debate e uma grande foto das 
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 Fonseca condensando em tópicos os prós e 
contras da energia nuclear segundo os 
entrevistados; vantagens e desvantagens,  

torres de uma central nuclear em 
grande plano e a preencher toda a 
foto, sem qualquer nuvem. Só 
betão com as formas conhecidas 
das centrais 

4/4 Diário de 
Notícias 

22/5/2006 Economia 3 O retrato da energia 
nuclear no mundo; Como 
se produz 

  Demonstram por infografia a energia 
nuclear a nível mundial e explicam a sua 
produção 

Infografia – mapa-mundo com nº 
de centrais por país e plano de 
aproximação para os países da 
Europa; gráfico com produção de 
electricidade através do nuclear 
por país; sequência de como se 
produz energia nuclear 

4/5 Diário de 
Notícias 

22/5/2006 Economia 4 e 5 Títulos ao longo das 
páginas acompanhados de 
setas a indicar para cima 
ou baixo: 
Acidente de Chernobyl já 
não é possível hoje em 
dia; 
Nunca ninguém morreu 
de resíduos nucleares; 
Nuclear contínua a ter 
vários riscos; Resíduos 
duram mais do que 
qualquer civilização; 
Não são necessários 
dinheiros públicos; 
Central representa custos 
altos para o país 

Citações destacadas dos intervenientes: 
“No caso de acidente, a sofisticação da 
tecnologia já não deixa passar a 
radioactividade para fora da central”, 
Sampaio Nunes; “As centrais nucleares não 
são seguras. A França, que é uma potência, 
esteve em 1999 à beira de uma catástrofe 
da dimensão de Chernobyl”, Aníbal 
Fernandes; “Preocupo-me com os resíduos. 
Mas não estou disposto a continuar a aturar 
os produtores de petróleo”, Mira Amaral; 
“Estamos com 50 anos de energia nuclear e 
o problema dos resíduos das centrais não 
está resolvido. A solução que existe não e 
propriamente uma solução”, Susana 
Fonseca; 
“A central nuclear deverá gerar cerca de 
700 milhões de euros por ano. Não 
precisamos de apoios públicos”, Sampaio 
Nunes; “A ligação da central nuclear à rede 
de transporte de electricidade representa 
um custo de 500 milhões de euros” 

Mira Amaral e Sampaio Nunes, 
a favor; 
Aníbal Fernandes e Susana 
Fonseca com opinião 
desfavorável 

Artigo mediador do ponto de vista do 
jornal, mas fortemente marcado por 
opiniões e palavras fortes dos 
intervenientes; com quatro textos; ainda 
duas caixas a destacar “Mira Amaral: o 
político e o técnico” e “Sampaio Nunes: 
da Europa para o Nuclear” 

Apenas fotografias do perfil de 
Mira Amaral, Sampaio Nunes, 
Aníbal Fernandes e Susana 
Fonseca 

4/6 Diário de 
Notícias 

22/5/2006 Economia 24 
 

Portugal vai criar 
entidade reguladora para 
o nuclear 

- Júlio Montalvão, presidente do 
Inst. Tecnológico e Nuclear 
(ITN) 

A criação da entidade reguladora na 
perspectiva do ITN que apoia esta 
medida 

Fotografia de Mariano Gago que é 
o ministro incumbido de criar a 
entidade reguladora 

5/1 Expresso 02/07/2005 Capa 
(chamada 
para secção 
de economia) 

1ª Página Central Nuclear na bacia 
do Douro 

- Patrick Monteiro de Barros  
Governo 
Ambientalistas 

Escolha do local para central nuclear; 
projecto de 3,5 milhões de euros; Patrick 
Monteiro de Barros não revela 
investidores e “desdenha participação de 
fundos públicos”, dizem jornalistas sem 
citar 

- 

5/2 Expresso 02/07/2005 Capa de 
caderno de 
economia 
(chamada) 

1ª página  Central nuclear no douro Patrick Monteiro de Barros diz q é capaz de 
reunir €3,5 milhões para uma central 

Consórcio privado Patrick 
Monteiro de Barros; 
Sampaio Nunes, assessor do 
projecto; 

Cita Sampaio Nunes a propósito da 
localização da central; 
Programa de Informação Prévia a ser 
entregue ao Governo em Setembro; 

Pequena foto de Patrick Monteiro 
de Barros 

5/3 Expresso 02/07/2005 Economia 5 Uma história nuclear Portugal já tentou construir centrais, mas 
parou porque o risco de sismos eleva os 
custos 

Patrick Monteiro de Barros 
Manuel Pinho (avança e recua 
nas intenções à espera de 
decisão do governo) 
Espanha reabre discussão 

Enquadramento histórico; Falam em 
novela do nuclear q voltou;  Patrick 
Monteiro de Barros diz “até hoje não 
houve um único acidente nuclear com 
mortes no Ocidente (Chernobil não é 
Ocidente)”, “não preciso de subsídios”; 
Manuel Pinho: “país pode pensar nesta 
opção”; o nuclear não está no programa 
do governo e que esta é uma “decisão 
definitiva”; (caixa: Fábrica da fusão em 
França) 

Foto da construção de uma central 
nuclear com legenda: “A Finlândia 
(na foto) e a França foram os 
únicos países que já avançaram 
com centrais nucleares de terceira 
geração” 
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6 Expresso 20/05/2006 Economia 22 Contributos para a 
discussão do nuclear 

A existência de uma verdadeira Agência de 
Energia – e não o simulacro que hoje existe 
– continua a ser a peça fundamental 

João Reis Simões, consultor A favor do nuclear; questão energética 
dos transportes; diz que uma central não 
é suficiente. Reforça a importância da 
agência para o nuclear e a questão 
energética 

- 

7 Público 1/07/2005 Economia 35 Ministro da economia 
inviabiliza projecto de 
central nuclear 

Manuel Pinho corrige o tiro e diz que a 
energia nuclear não faz parte do programa 
do governo 

Manuel Pinho 
Patrick Monteiro de Barros 
Sampaio Nunes 
Humberto Rosa, secretário de 
estado do ambiente 
Ass. Quercus 
Partido ecologista Os Verdes 

Citação do ministro a dizer que nuclear 
não faz parte do programa; “o nuclear é 
um tema sobre o qual se pode pensar”; o 
governo não pensa olhar com qualquer 
atenção para o nuclear pelo menos até 
2009. Todos os actores com citação 
directa. 

Foto de Patrick Monteiro de 
Barros e Sampaio Nunes com 
óculos pendurados no nariz e a 
olhar por cima dos óculos (com 
expressão de desapontamento); 
sombra de costas de alguém no 
meio.   

8 Público 3/05/2006 Economia 31 Douro apontado como 
preferido de Monteiro de 
Barros para o nuclear 

Empresário não responde às suspeitas 
lançadas durante um debate em Vila Real 

Patrick Monteiro de Barros; 
Aníbal Fernandes – Ass. 
Portuguesa de Energias 
Renováveis (APREN), com 
opinião contra; 
Susana Fonseca – vice-
presidente da Quercus (contra); 
Alemão N.K. Stollenwerk, 
investigador da Gulbenkian 
também contra. 

A propósito da refinaria em Sines Patrick 
Monteiro de Barros volta aos jornais para 
falar do nuclear 

Citação de Patrick Monteiro de Barros: 
“o nuclear é uma solução inevitável para 
Portugal” 

Foto de uma central de produção 
de energia 

9 Público 17/05/2006 Nacional 10 Louçã acusa Monteiro de 
Barros de usar nuclear 
para conseguir refinaria 

Bloco de esquerda contrapõe às centrais 
nucleares uma aposta nas energias 
renováveis e numa melhor eficiência 
energética 

Francisco Loucã Diz que Monteiro de Barros utilizou o 
nuclear para chegar ao governo e validar 
a refinaria 

Louçã num palco a falar para o 
público; plano contra-picado 

10 Público 17/05/2006 Economia 37 Mogadouro rejeita central 
nuclear 

Município “sondado” por representante de 
Monteiro de Barros 

Executivo municipal de 
Mogadouro, Moraes Machado 

O executivo municipal rejeitou a 
possibilidade de instalação de central 
nuclear; município abordado por 
Sampaio Nunes sobre possibilidade de 
realizar estudos a realizar num parque 
natural do Douro; peça dirigida contra o 
nuclear; forte contestação do poder local 
e defesa de área protegida. 

- 

11 Público 27/05/2006 Nacional 10 Energia Nuclear divide 
direcção do CDS 

Dirigentes têm posições opostas. Pestana 
Santos organiza agora o debate dos 
antinuclear 

Pedro Pestana Bastos Sampaio Nunes defende instalação de 
central; Pedro Pestana Bastos contra; o 
CDS vai continuar a fazer debates até 
encontrar a sua posição oficial; Pedro 
Pestana Bastos quer que CDS tenha 
posição contra, em 2009;  

Foto de Pedro Sampaio Nunes 
com sorriso 

 


