Declaração de Posicionamento da Eletrobras Eletronuclear
Adicionalmente à declaração de Visão, Missão e Valores do Plano Estratégico do Sistema
Eletrobras e em perfeito alinhamento com essas premissas comuns a todas as empresas do
sistema, a Eletrobras Eletronuclear adotou o seguinte posicionamento, que a destaca
inequivocamente e passou a orientar seus negócios e ações:

Declaração de Posicionamento
A Eletronuclear será o protagonista na expansão da geração
nucleoelétrica no Brasil, atuando de forma independente ou em parceria
com outras empresas, contribuindo para a conquista da liderança global
em energia limpa e segura pelo Sistema Eletrobras,
Atributos do posicionamento:
Protagonista
Pela sua trajetória no setor, a Eletronuclear concentra um inestimável capital de conhecimento
em todas as fases de um empreendimento de geração nucleoelétrica, da análise de viabilidade
inicial até a excelência em operação, passando por todas as fases de escolha de sítios, de
tecnologia, projeto, construção, comissionamento, operação e comercialização, colocando-a
numa posição única de liderança na expansão dessa fonte de energia.

Expansão da Geração Nucleoelétrica
A orientação estratégica no sentido de ampliação da base de geração do Sistema Eletrobras
contempla uma forte expansão da geração nucleoeletrica, reforçando o papel fundamental que
a ETN deverá desempenhar para a realização da Visão do Sistema Eletrobras.

Investindo de forma independente ou em parceria
A realização dos investimentos previstos no Plano Nacional de Energia demandará um volume
de recursos bastante expressivo. A Eletronuclear estará aberta a alternativas de viabilização
dessa expansão.

Energia limpa
Energia elétrica gerada com baixa emissão de carbono e outros gases causadores de efeito
estufa. As usinas nucleares, ao longo de seu ciclo de vida útil, têm uma emissão insignificante,
o que as coloca no centro das soluções ambientalmente adequadas para geração de grandes
blocos de energia no século 21.

Segurança
A Eletronuclear pautará suas ações de forma consistente com sua Política de Gestão Integrada
de Segurança.

