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A presente comunicação enquadra-se nas atividades desenvolvidas pela cooperação
internacional entre a “Oficina de Ecologia e Sociedade”(CES Coimbra), o Centro de Tecnologia
Mineral (Brasil) e o Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações
(Universidade de Lisboa). Nomeadamente, a apresentação irá basear-se  nos resultados do
trabalho desenvolvido para o Ejatlas (Environmental Justice Organisations, Liabilities and
Trade) e do trabalho em curso no projeto de investigação Portugal: Ambiente em Movimento.
O objetivo principal será discutir o caso das minas de urânio em Portugal.

Será encetada uma breve discussão analítica e conceptual enquadradora de alguns aspetos em
jogo nestes casos: incerteza, complexidade, novas práticas de produção e utilização de C&T
para discutir a relação entre ambiente, saúde, trabalho, contaminação e justiça. Na senda dos
novos paradigmas de produção de ciência, vários autores como Ravetz (2006), Callon (2001),
Beck (2001) têm sublinhado a necessidade da ciência interrogar-se acerca dos elementos de
incerteza que também ela própria produz. Esta natureza incerta e complexa dos factos
científicos encontra-se latente no caso das minas de urânio em Portugal que evidenciam o
processo de construção social da evidência científica e da decisão pública. A implicação da
comunidade na revelação pública de estudos científicos e na reivindicação tardia de uma
argumentação baseada em aspetos que aludem à justiça ambiental corrobora o que Funtowicz
and Ravetz (1994) designaram de ciência pós-normal, uma estratégia de resolução de
problemas a ser utilizada quando: os fatos têm grande incertezas, muitos valores estão em
jogo, há uma diversidade de atores envolvidos e as decisões urgentes. A comunidade ampliada
de pares, constituída pelos pares e por uma diversidade de outros atores, poderá ser um bom
caminho para a construção de conhecimentos sobre um problema.

Em relação à metodologia da pesquisa, esta assenta em dados documentais (artigos científicos,
relatórios, legislação, imprensa, blogues e documentários visuais) e na troca de conhecimento
com as principais associações e ativistas para a reconstituição dos fatos e análise. A
reconstituição do caso irá dar conta do processo de exploração de urânio na região centro de
Portugal iniciada 1908 e extinta em 2001 e também da existência de uma jazida no Alentejo
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ainda não explorada. Trata-se de uma atividade económica de extrema relevância que
empregou cerca de 800 trabalhadores em 58 minas nos municípios de Viseu, Guarda e
Coimbra. A par da atividade económica rentável num período de grande procura, a exploração
deste minério causou danos profundos.

As perdas humanas provocadas pela exposição ao mineral e o grande passivo ambiental, com
contaminação de águas e solos na região. O Estado proprietário da ENU passou então a ser
responsabilizado pela remediação do passivo ambiental. Esta situação deu início à luta pela
reparação de danos à saúde e ao ambiente, a protestos e à organização anti-urânio no país. No
ano de 2002, ex-trabalhadores da ENU, membros da Associação de Antigos Trabalhadores das
Minas Urânio-ATMU e alguns membros da comunidade criaram a Associação Ambiente em
Zonas Uraníferas-AZU. No decorrer das lutas empreendidas por estes movimentos, um estudo
epidemiológico mostrou haver problemas de saúde, apesar de não haver estabelecido de
maneira inequívoca a existência de relação causal entre a exploração de urânio e o aumento
de casos de neoplasias malignas na população. Os ex trabalhadores e as associações
apropriaram-se destes resultados para fortalecer as suas reivindicações e assumiram as
relações entre o trabalho nas minas e os impactos à saúde como o elemento central de sua
estratégia de luta.

Atualmente, no concelho de Nisa (Alto Alentejo) não existe exploração de uma jazida de
minério (encontrada em 1956), tendo sido realizados até 1999 exaustivos trabalhos de
prospecção, pesquisa e reconhecimento do terreno. Articulados com a luta da ATMU e AZU e
com os diferentes  conhecimentos já existentes sobre os impactos das minas de urânio em
Portugal, em 2007, a população se mobilizou contra a prospecção e pesquisa do depósito de
urânio e formou o Movimento Urânio em Nisa, Não!- MUNN.


