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PRESS RELEASE 

 

Presidente da República e Comitiva visitarão o Complexo Naval de Itaguaí 

 

Na próxima quinta-feira (23), o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Ministro 

da Defesa, José Mucio, visitarão o Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, local onde está 

sendo desenvolvido o Programa de Submarinos da Marinha (PROSUB). 

A visita contará com a participação da Embaixadora da França no Brasil, Brigitte Collet; da 

Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Barbosa de Oliveira Santos; do Ministro Chefe 

do GSI-PR, General de Divisão Gonçalves Dias; do Presidente da CRE no Senado Federal, Senador 

Renan Calheiros; do Presidente da CREDN na Câmara dos Deputados, Deputado Federal Paulo 

Alexandre Barbosa; da Secretária-Geral das Relações Exteriores, Embaixadora Maria Laura da 

Rocha; e dos CEO das principais empresas envolvidas no Programa. 

Na ocasião, o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, e o 

Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra 

Petronio Augusto Siqueira de Aguiar, apresentarão os avanços alcançados pelo PROSUB, nos 

primeiros 15 anos da histórica parceria estratégica entre o Brasil e França. 

A programação também proporcionará ao Presidente da República e sua comitiva uma visita 

ao “Humaitá”, o segundo dos quatro submarinos convencionais que se encontra em fase de 

testes finais, visando a sua transferência para setor operativo da Marinha do Brasil (MB). 

 

 

http://www.marinha.mil.br/


Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente 

 

www.marinha.mil.br 

 
 

O Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e o Programa Nuclear 

Brasileiro (PNB) 

 

O PROSUB é um Programa de Estado de desenvolvimento científico e tecnológico, 

representando um dos maiores programas estratégicos da Defesa. Possui como seu objetivo de 

maior envergadura a obtenção, por construção no País, do primeiro Submarino 

Convencionalmente Armado com Propulsão Nuclear (SCPN), meio naval que conferirá nova 

dimensão à Defesa Nacional.  

No campo da CT&I, o Programa é de grande relevância geopolítica e estratégica para o País, 

representando o completo envolvimento da MB no PNB. O trabalho desenvolvido alcançou o   

domínio autóctone do Ciclo do Combustível Nuclear e a evolução da Planta de Propulsão Nuclear 

do futuro SCPN. A geração do conhecimento e a preparação intelectual de brasileiros no campo 

nuclear, impulsiona a MB em permanecer colaborando com os setores energético, saúde e 

agroindustrial nacionais. 

O PROSUB representa um grande avanço tecnológico para o Brasil, pois o País será capaz de 

projetar, construir e operar seus próprios submarinos. Além disso, o Programa tem um impacto 

significativo na economia, já tendo gerado mais de 60 mil empregos diretos e indiretos, 

envolvendo cerca de 700 empresas. 
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