Declaração de Posicionamento da Eletrobras Eletronuclear

Em alinhamento com a nova identidade empresarial da Eletrobras de 27 de março de 2020,
representada por seu Propósito, Visão de Futuro e Valores, a Eletronuclear adotou o seguinte
posicionamento, que a destaca inequivocamente e passou a orientar seus negócios e ações.
Declaração de Posicionamento

A Eletronuclear será a protagonista na expansão da geração nucleoelétrica no Brasil, atuando
de forma independente ou em parceria com outras empresas, gerando energia de forma segura,
limpa, sustentável e com elevado padrão de excelência.
Atributos do posicionamento:
Segurança
A Eletronuclear pautará suas ações de forma efetiva e consistente com sua Política de Gestão Integrada
de Segurança.
Protagonista
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 etapas de escolha de sítios, de tecnologia, projeto, construção,
comissionamento, operação e comercialização.
Expansão da Geração Nucleoelétrica
A Eletronuclear terá papel relevante na estratégia de expansão da base de geração do Sistema
Eletrobras, contribuindo para a diversificação e complementaridade da matriz energética do país.
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.
Sustentabilidade
A Eletronuclear, em linha com as diretrizes do Pacto Global da ONU e dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) estabelecidos na Agenda 2030, busca o equilíbrio ambiental, social e econômico‐
financeiro em suas operações, contribuindo na preservação de recursos naturais para as gerações
futuras.
Padrão de Excelência
A Eletronuclear conduzirá a operação e manutenção de suas usinas, assim como a execução dos demais
processos, atendendo a todos os requisitos técnicos e regulatórios e buscando os melhores resultados,
aferidos por indicadores de desempenho consagrados.

