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PROSUB: importância, avanços e dúvidas
O Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) traz benefícios relevantes para o Brasil. Além de
dar ao País capacitação em projeto e construção de submarino à propulsão nuclear, proporcionando
independência tecnológica, resultará em maior proteção para a Amazônia Azul e suas riquezas. Para isso,
no entanto, é fundamental a continuidade dos investimentos públicos, sobretudo em formação e
capacitação de capital humano, e a garantia da transferência de tecnologia.
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2 Atualmente, está em
andamento na França a
atualização de submarinos nucleares, do Barracuda. Não
há perspectivas de cooperação na propulsão nuclear.
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