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2206 - Política Nuclear
Programa

Ação Orçamentária
20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares

Unidade de medida: unidadePublicação indexadaProduto:

Momento da ação: Lei+Créditos

Programa: 2206 - Política Nuclear

Tipo de ação:

Base legal:

Atividade

Lei nº 4.118 de 27/08/62 que dispõe sobre a criação da CNEN e Lei nº 7.781 de 27/06/89 que dá nova redação
Item c do inciso IV do Art. 2º da Lei nº 6.189 de 16 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 7.781 de 1989.
.

Publicações em Periódicos indexados

Direta; Descentralizada;

Detalhamento da Implementação:

Forma de implementação:

Unidade Responsável: Comissão Nacional de Energia Nuclear

572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubFunção:

19 - Ciência e TecnologiaFunção:

10 - Orçamento FiscalEsfera:

24204 - Comissão Nacional de Energia NuclearUnidade Orçamentária Responsável:

Descrição:
Realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento conduzidas, no âmbito da DPD/CNEN, que são executadas em suas unidades técnico-científicas
e abrangem as seguintes áreas de conhecimento: reatores; ciclo do combustível; fusão termonuclear; aplicações da energia nuclear na indústria, saúde,
agricultura e meio ambiente; rejeitos, radioproteção; dosimetria e metrologia. O conhecimento científico e tecnológico gerado contribui para o
desenvolvimento do País e para a que os benefícios da utilização da energia nuclear e das radiações ionizantes nestas áreas cheguem à sociedade de
forma segura.

A CNEN atua na pesquisa e desenvolvimento em conformidade com a sua atribuição de promover e incentivar a pesquisa científica e tecnológica no
campo da energia nuclear. Os produtos ofertados pelas atividades de P&D da CNEN são conhecimento científico (publicações técnicas) e tecnologia
(protótipos, processos, métodos, softwares) nas áreas nuclear e correlatas. São oferecidas consultorias técnicas (que envolvam P&D) para empresas do
setor produtivo que pretendam utilizar técnicas nucleares em suas atividades rotineiras ou na solução de problemas tecnológicos específicos a partir de
técnicas nucleares. Trata-se de produtos e serviços com alto grau de especialidade, com alto valor técnico-científico agregado.
As atividades de P&D são parte fundamental do processo de inovação tecnológica e de execução das consultorias contratadas por empresas do setor
produtivo. As unidades técnico-científicas da DPD/CNEN priorizam suas áreas de atuação de acordo com suas competências, infraestrutura disponível e
características das demandas locais.

PLOAOrigem:

Ação de Insumo Estratégico: Não Regionalização na Execução: Não

Beneficiário:

Indústrias, empresas, universidades, instituições de pesquisa, hospitais e clínicas médicas e a comunidade científica.

Especificação do Produto:

Participação social: Não

Plano Orçamentário
0000 - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares - Despesas Diversas
Caracterização
Unidade Medida Produto
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Plano Orçamentário
0002 - Funcionamento dos Laboratórios das Unidades Técnico-Científicas da CNEN
Caracterização
Prover o suporte operacional às instalações laboratoriais para a realização de análises dedicadas às atividades de pesquisa, desenvolvimento, produção e
prestação de serviços, por intermédio de processos de manutenção técnica dos equipamentos de alta tecnologia e das instalações específicas, tais como:
células de processamento, estufas, plantas-piloto, oficinas de apoio, etc, além do suprimento de insumos e componentes dedicados ao funcionamento
destas instalações.
Unidade Medida unidade Produto Análise realizada

Plano Orçamentário
0005 - Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes
Caracterização
Realizar pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico nas seguintes áreas: reatores nucleares, ciclo do combustível, rejeitos radioativos e
aplicações das radiações ionizantes na saúde, indústria e agricultura e meio ambiente. Por meio desses, novos conhecimentos científicos são gerados,
além de tecnologia, processos e protótipos, que consolidam e aprimoram a capacitação científica e tecnológica do setor nuclear do país.
Unidade Medida unidade Produto Publicação indexada

Plano Orçamentário
RO00 - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares - Despesas Diversas - Regra de Ouro
Caracterização
Plano Orçamentário padrão.
Unidade Medida unidade Produto Publicação indexada

Plano Orçamentário
RO02 - Funcionamento dos Laboratórios das Unidades Técnico-Científicas da CNEN - Regra de Ouro
Caracterização
Prover o suporte operacional às instalações laboratoriais para a realização de análises dedicadas às atividades de pesquisa, desenvolvimento, produção e
prestação de serviços, por intermédio de processos de manutenção técnica dos equipamentos de alta tecnologia e das instalações específicas, tais como:
células de processamento, estufas, plantas-piloto, oficinas de apoio, etc, além do suprimento de insumos e componentes dedicados ao funcionamento
destas instalações.
Unidade Medida unidade Produto Análise realizada

Notas de usuário para esta Ação
Data 10/06/2014
Notas de usuário As atividades da ação estão estruturadas com base nos seguintes objetivos estratégicos: · promover o desenvolvimento da área de

reatores nucleares, ciclo do combustível, e novas tecnologias para geração de energia; promover o desenvolvimento da área de
aplicações na saúde; promover o desenvolvimento da área de aplicações na indústria e na agricultura; promover o desenvolvimento
da área de aplicações no meio ambiente.

Localizador 0001 - Nacional
Custo Total Total Físico Início do Localizador Término do Localizador
Abrangência Geográfica
Região
Nacional

Estado
 -

Município
 -
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