
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2042 - Inovações para a Agropecuária

Número de Ações 15

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

116Z - Apoio à Ampliação, à Revitalização e à Modernização da Infraestrutura Física das Organizações Estaduais de Pesquisas Agrícolas - OEPAS

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Celebração de convênios com as OEPAS para repasse de recursos destinados a obras, aquisições de veículos, implementos, equipamentos de informática, mobiliário em geral entre
outros, para modernização de instalações de pesquisas, de laboratórios e de campos experimentais.

unidadeUnidade de Medida:Entidade apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Dotar as Organizações Estaduais de Pesquisas Agrícolas - OEPAS, de infra-estrutura física adequada e de equipamentos necessários ao desenvolvimento de pesquisas
agropecuárias.

Descrição
Conjugação de esforços com as Unidades da Federação com vistas à ampliação, à revitalização e à modernização de instalações físicas e de equipamentos das Organizações
Estaduais de Pesquisas Agrícolas - OEPAS.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Os projetos serão executados de acordo com o cronograma estabelecido pela Embrapa e pelas Organizações Estaduais de Pesquisa Agrícola - OEPAS

Localizador (es)
0001 - Nacional

0062 - Modernização do Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR - No Estado do Paraná

0074 - Garanhuns - PE

31/12/2015Data Início: R$ 319.541.868,00Data Término:30/04/2008 17Custo Total: Total Físico:

Art. 2º da Lei nº 5.851/72, capítulo IV da Lei 8.171/91; capítulo III do Decreto 2.291/97; Decreto s/n, de 26 de setembro de 1997; Decreto nº 4.629/2003; Lei nº 10.683/2003
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Gabinete do PresidenteUO: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

147T - Construção, Equipamento e Implantação da Embrapa Quarentena Vegetal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Unidade construídaProduto:

Especificação do Produto

Construir, equipar e implantar a unidade Embrapa Quarentena Vegetal, ampliando a estrutura física de suporte à rede de pesquisa agropecuária nacional, de forma a atender
demandas por serviço de quarentena de pós-entrada de germonoplasma vegetal.

Descrição
Construção e implantação da nova unidade de serviço de intercâmbio e de quarentena de germoplasma vegetal, no Distrito Federal, com atuação e prestação de serviços em âmbito
nacional e multi-institucional; construção da estrutura predial especializada; compra e instalação de máquinas e de equipamentos de uso geral.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O projeto será executado de acordo com o cronograma estabelecido pela Embrapa.

Localizador (es)
0053 - No Distrito Federal

Unidade Responsável: Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuáriaUO: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -
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31/12/2012Data Início: R$ 10.400.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Art. 2º da Lei n 5.851, de 1972; Capítulo IV da Lei 8.171, de 1991; Lei nº 10.973, de 2004; Lei nº 9.456/97; Lei nº 9.279, de 1996; Decreto nº 5563, de 2005; Capítulo III do Decreto
2.291, de 1997; e Decreto nº 5.351, de 2005.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

14IL - Reforma e Adequação dos Centros de Pesquisa em Cacauicultura e em Sistemas Agroflorestais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Centro modernizado, ampliado e reformado, visando à eficiência e à eficácia no desenvolvimento de pesquisas agropecuárias de forma a contribuir com o desenvolvimento
sustentável das regiões produtoras de cacau do Brasil.

% de execução físicaUnidade de Medida:Centro reformadoProduto:

Especificação do Produto

Imprimir maior eficiência e eficácia no desenvolvimento de pesquisas agropecuárias de forma a contribuir com o desenvolvimento sustentável das regiões produtoras de cacau do
Brasil.

Descrição
Modernização, ampliação e reforma da estrutura física e do parque laboratorial dos 3 Centros de Pesquisas da CEPLAC (Pará, Bahia e Rondônia); e aquisição de equipamentos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Os projetos serão executados com recursos do Orçamento Fiscal e de outras fontes, por meio de parcerias com entidades públicas e privadas, e em conformidade com cronograma
físico e financeiro estabelecido no Plano de Trabalho e Projeto Técnico, elaborados pela CEPLAC;

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 21.000.000,00Data Término:02/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 7.127, de 2010; e Portaria n° 38, de 1999.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comissão Executiva do Plano da Lavoura CacaueiraUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2122 - Proteção e Fiscalização de Cultivares

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

A atividade de proteção do direito de propriedade intelectual sobre a criação de novas cultivares de espécies vegetais foi instituída pela Lei 9.456/97, portanto é atividade recente no
Brasil e é praticamente uma exigência da OMC para os países integrantes desta organização. É importante ferramenta para o desenvolvimento tecnológico, tendo em vista a
necessidade de altos valores monetários em pesquisa e melhoramento genético, que têm parte de seu retorno garantido pelo recebimento de royalties, pelos detentores das novas
cultivares lançadas.

unidadeUnidade de Medida:Cultivar protegidaProduto:

Especificação do Produto

Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas cultivares de espécies vegetais por meio da garantia do direito de propriedade intelectual.

Descrição
Análise de requerimento para concessão de proteção de cultivares; consulta a organismos internacionais e definição das condições de homogeneidade, estabilidade,
distinguibilidade e novidade para a emissão do Certificado de Proteção; estudo e elaboração dos descritores das cultivares de espécies vegetais eleitas para fins de proteção;
identificação e avaliação das características de cultivares; controle e garantia da manutenção dos caracteres originais das cultivares protegidas; manutenção de banco de
germoplasma com amostras originais das cultivares protegidas; e fiscalização e realização de prova de identidade para manutenção da proteção.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Coordenação do Serviço Nacional de Proteção de CultivaresUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Realização pelos técnicos do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.456/1997, de 25/04/1997, e seu regulamento no Decreto nº 2.366, de 05/11/1997.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

2127 - Geração e Adaptação de Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Cacaueira e Sistemas Agroflorestais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa desenvolvidaProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver tecnologias sustentáveis, capazes de assegurar as bases para a consolidação, para ampliação e para diversificação das cadeias produtivas do cacau e de outras
explorações nas regiões de atuação da Ceplac, reduzindo custos de produção, gerando empregos, favorecendo a inclusão social e elevando renda, contribuindo, por conseguinte,
para o processo de desenvolvimento regional.

Descrição
Geração, adaptação e validação de tecnologia nas áreas de manejo integrado, de conservação e de fertilidade do solo, de fisiologia da produção pré e pós-colheita, de
fitossanidade, de melhoramento genético, de socioeconomia, e de processos agroindustriais, com ênfase na adaptação e na validação de tecnologias voltadas para processos
agroecológicos. Elaboração e atualização de diagnósticos econômicos e sócio-ambientais, com zoneamento agroecológico, em microbacias hidrográficas, das regiões produtoras de
cacau. Caracterização e conservação da biodiversidade faunística e florística. Atualização e manutenção dos sistemas de informação da CEPLAC (solos, clima, hidrografia,
vegetação e fauna). Desenvolvimento de metodologias para a avaliação dos impactos ambientais das tecnologias geradas, bem como o desenvolvimento de metodologias para
determinação de padrões de qualidade dos produtos, como capacitação dos agentes internos (da CEPLAC) para realização dos trabalhos de certificação e de fiscalização. Emissão
de certificados de origem, relativos aos processos de produção, abrangendo os aspectos tecnológicos, sociais e ambientais. Análise de resíduos de agroquímicos em produtos de
origem vegetal e animal, destinados aos mercados interno e externo. Análise de formulação de fertilizantes e agroquímicos. Produção e divulgação dos conhecimentos científicos e
técnicos em periódicos especializados, radiodifusão, folder, circulares técnicas, relatórios técnicos, meios eletrônicos e televisivos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Atividade desenvolvida por pesquisadores e servidores da CEPLAC, utilizando a infraestrutura disponível em suas unidades, como laboratórios, áreas cultivadas, unidades de
beneficiamento e unidades de treinamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau - GERACACAU 2 - - No Estado do Amazonas

Decreto nº 5.351, de 2005.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Gestão EstratégicaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 665 - Normalização e QualidadeSubfunção:Esfera:

2B47 - Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de produtores atendidos no processo de indicação geográfica.

unidadeUnidade de Medida:Produtor atendidoProduto:

Especificação do Produto

Incrementar as cadeias produtivas agropecuárias com potencial de IG, acompanhar e monitorar os produtos agropecuários já certificados, objetivando a ampliação do rol de
produtos protegidos por IG no Brasil e em outros mercados de interesse, com o conseqüente aumento da renda e do emprego nas cadeias de produção envolvidas, nas
comunidades locais organizadas, bem como na defesa dos interesses do agronegócio diante das imposições do mercado internacional.

Descrição
Apoio a projetos de promoção, difusão e capacitação de recursos humanos (capacitação de servidores, técnicos e gestores de cooperativas, produtores rurais, representantes de
entidades nacionais envolvidas com a formulação de políticas públicas de apoio ao desenvolvimento do setor produtivo);
Realização de estudos e diagnósticos de produtos agropecuários, inclusive sua inserção mercadológica;
Realização de programas de cooperação técnica com potenciais parceiros institucionais;
Orientação, promoção e acompanhamento de processos de reconhecimento de produtos agropecuários protegidos como IG;

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica de Produtos AgropecuáriosUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Desenvolvimento de sistemas de informação que subsidiem e tratem as questões que envolvam a IG de produtos agropecuários;
Incremento da produção de produtos agropecuários que tem potencial de reconhecimento como IG com vistas à melhoria da qualidade destes produtos;
Auditoria das cadeias produtivas protegidas como IG.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de cursos, seminários, reuniões e workshops, bem como confecção e distribuição de material técnico-informativo sobre o tema; levantamento das potenciais IG de
produtos do agronegócio brasileiro, com posterior criação de banco de dados para apoio e acompanhamento dos projetos de proteção das referidas IG (Diagnóstico Nacional);
formação de parcerias institucionais; desenvolvimento de modelos referentes aos regulamentos técnicos para o uso das IG das diferentes cadeias produtivas; criação de cadastro
nacional das IG e credenciamento de suas certificadoras.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 9.279, de 1996; art. 45 da Lei nº 8.171, de 1991; Decreto nº 5.351, de 2005; IN MAPA nº 1.305; IN MAPA nº 22, de 2005; Resolução INPI nº 75, de 2000.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4668 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia para Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos da Agropecuária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Novos conhecimentos ou produtos gerados. Refere-se aos projetos de pesquisa e desenvolvimento executados e em execução.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa desenvolvidaProduto:

Especificação do Produto

Disponibilizar conhecimento e viabilizar soluções tecnológicas inovadoras para o desenvolvimento sustentável da agropecuária, em benefício da sociedade, com foco nas cadeias de
produtos de origem animal e vegetal, incluindo questões de defesa agropecuária, consideradas prioritárias para as estratégias de abastecimento interno, de comércio exterior e de
produção de agroenergia.

Descrição
Financiamento de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias agropecuárias nacionais, voltadas à geração de conhecimento e viabilização de soluções tecnológicas inovadoras
para a agropecuária. Os projetos de P&D serão executados buscando como resultado a geração de conhecimento e/ou produtos com foco nas cadeias de produtos de origem
animal e vegetal, incluindo defesa agropecuária.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será coordenada pela Embrapa, em articulação com outros parceiros, necessitando de equipes multidisciplinares e interinstitucionais, nacionais e internacionais. Deverá ser
implementada através da execução de projetos de P&D incorporados ao Sistema Embrapa de Gestão e priorizará a parceria com universidades, instituições de pesquisa, assistência
técnica e extensão rural, organizações governamentais e atores das cadeias produtivas, entre outros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0023 - No Estado do Ceará

0029 - No Estado da Bahia

0054 - No Estado de Mato Grosso do Sul

Art. 2º da Lei n 5.851, de 1972; Lei nº 9.279, de 1996; Lei nº 9.456, de 1997; Lei nº 10.973, de 2004, Capítulo IV da Lei 8.171, de 1991; Capítulo III do Decreto 2.291, de 1997;
Decreto nº 5.351, de 2005; e Decreto nº 5.563, de 2005

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4672 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias de Sistemas Inovadores para a Produção Agropecuária Sustentável

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Novos conhecimentos e/ou produtos gerados. Refere-se aos projetos de pesquisa e desenvolvimento executados e em execução.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa desenvolvidaProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -
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Disponibilizar conhecimento e viabilizar soluções tecnológicas inovadoras para o desenvolvimento sustentável da agropecuária, em benefício da sociedade. Manter o
desenvolvimento científico e tecnológico como um dos fatores de desenvolvimento do agronegócio. Atender a compromissos como: apoiar a ampliação e consolidação da
competitividade das cadeias produtivas já instaladas; acompanhar as alterações das bases técnicas da agropecuária mundial; elucidar vulnerabilidades da agropecuária brasileira;
fazer melhor uso das oportunidades relacionadas à biodiversidade; prevenir retrocessos tecnológicos.

Descrição
Financiamento de pesquisas e desenvolvimento de tecnologias para a agropecuária nacional, voltados à geração de conhecimento e à viabilização de soluções tecnológicas
inovadoras para a agropecuária. Os projetos de P&D serão executados buscando como resultado a geração de conhecimento e/ou produtos com foco em alimentos, em fibras e em
energia, como também no desenvolvimento da biologia avançada, de sistemas de produção ambiental, social e economicamente sustentáveis, no apoio à defesa agropecuária, na
caracterização e manejo de agroecossistemas, no desenvolvimento da agroenergia e no uso sustentável da biodiversidade.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será coordenada pela Embrapa, em articulação com outros parceiros, necessitando de equipes multidisciplinares e interinstitucionais, nacionais e internacionais. Deverá ser
implementada por meio da execução de projetos de P&D incorporados ao Sistema Embrapa de Gestão e priorizará a parceria com OEPAs, universidades, instituições de pesquisa,
de assistência técnica e de extensão rural, organizações governamentais e atores das cadeias produtivas, entre outros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0011 - No Estado de Rondônia

0056 - Belém - No Estado do Pará

Art. 2º da Lei n 5.851, de 1972;  Lei nº 9.279, de 1996; Lei nº 9.456, de 1997; Lei nº 10.973, de 2004, Capítulo IV da Lei 8.171, de 1991; Capítulo III do Decreto 2.291, de 1997;
Decreto nº 5.351, de 2005; e Decreto nº 5563, de 2005.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4680 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Novos conhecimentos ou produtos gerados. Refere-se aos projetos de pesquisa e desenvolvimento executados e em execução.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa desenvolvidaProduto:

Especificação do Produto

Disponibilizar conhecimento e viabilizar soluções tecnológicas inovadoras para o desenvolvimento sustentável da agropecuária e suas adaptações às mudanças ambientais globais,
com foco nas mudanças climáticas em especial nas tecnologias voltadas para a agricultura de baixa emissão de carbono.

Descrição
Financiamento da pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, voltados à geração de conhecimento e viabilização de soluções tecnológicas inovadoras para a agropecuária, com
foco nas mudanças climáticas, em especial nas tecnologias voltadas para a agricultura de baixa emissão de carbono.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Os projetos de P&D, em geral, necessitam de mobilização de equipes multidisciplinares e multiinstitucionais. Portanto, a ação deverá ser implementada com parceiros de
universidades, instituições de pesquisa, organizações governamentais e não-governamentais e atores das próprias cadeias produtivas. Projetos sobre métodos e processos para
monitorar e avaliar o curso das alterações climáticas nos principais agroecossistemas brasileiros; modelar e simular os impactos sobre os principais agroecossistemas; monitorar e
modelar a distribuição e freqüência de eventos extremos (secas, cheia, geadas e ventos); monitorar e modelar a distribuição e freqüência de chuvas, pragas e doenças; construir
modelos da ecologia de pragas e doenças frente as alterações ambientais; modelar e avaliar as alterações na capacidade de suporte dos principais agroecossistemas e identificar
fontes de estresses bióticos e abióticos; desenvolver zoneamentos de riscos associados às mudanças ambientais e identificar sistemas produtivos, áreas e segmentos sociais
vulneráveis; delinear estratégias de adaptação dos sistemas produtivos às alterações ambientais; desenvolver materiais genéticos adaptados aos agroecossistemas modificados e
adaptados à produção de agroenergia; avaliar possíveis riscos de perdas de biodiversidade e desenhar estratégias preventivas; desenvolvimento de metodologias e ferramentas de
apoio à pesquisa como sensoriamento remoto; desenvolvimento de sensores específicos; base de dados e sistemas georreferenciados; técnicas modernas de cartografia;
metodologias e técnicas de medição; metodologias e técnicas de modelagem e simulação de sistemas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 2º da Lei n 5.851/72 (Lei de criação da Embrapa); capítulo IV da Lei 8.171/91 (Lei da Política Agrícola); capítulo III do Decreto 2.291/97 (Estatuto da Embrapa); Decreto nº
5.351/05 (Reestruturação do MAPA); Lei nº 9.279/96 (Propriedade Industrial); Lei nº 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares); Lei nº 10.973/04 (Lei da Inovação Tecnológica),
Decreto nº 5563/05 (Regulamentação da Lei de Inovação)

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -
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10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4682 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para Competitividade da Produção Agropecuária de Base Familiar e das Comunidades
Tradicionais com Sustentabilidade do Meio Rural

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Novos conhecimentos ou produtos gerados. Refere-se aos projetos de pesquisa e desenvolvimento executados e em execução.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa desenvolvidaProduto:

Especificação do Produto

Disponibilizar conhecimento e viabilizar soluções tecnológicas inovadoras para o desenvolvimento sustentável da agropecuária de base familiar e das comunidades tradicionais, com
foco na diferenciação e agregação de valor à produção extrativista e nos sistemas integrados de produção.

Descrição
Financiamento da pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias para a agropecuária nacional, voltados à geração de conhecimento e viabilização de soluções tecnológicas
inovadoras para a agropecuária de base familiar e das comunidades tradicionais. Os projetos de P&D serão executados buscando como resultado a geração de conhecimento ou
produtos que tornem a produção desta parcela da sociedade mais competitiva no mercado, bem como tenham acesso a sistemas de produção específicos para seu segmento. Além
disso, promoverá o acesso desse segmento às tecnologias agropecuárias.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será coordenada pela Embrapa, se necessário em articulação com outros parceiros, necessitando de equipes multidisciplinares e interinstitucionais. Deverá ser
implementada através da execução de projetos de P&D incorporados ao Sistema Embrapa de Gestão e priorizará a parceria com universidades, instituições de pesquisa, assistência
técnica e extensão rural, organizações governamentais e atores das cadeias produtivas, entre outros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0016 - No Estado do Amapá

0056 - Aquisição de Equipamentos - No Estado do Amapá

Art. 2º da Lei n 5.851/72 (Lei de criação da Embrapa); capítulo IV da Lei 8.171/91 (Lei da Política Agrícola); capítulo III do Decreto 2.291/97 (Estatuto da Embrapa); Decreto nº
5.351/05 (Reestruturação do MAPA); Lei nº 9.279/96 (Propriedade Industrial); Lei nº 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares); Lei nº 10.973/04 (Lei da Inovação Tecnológica),
Decreto nº 5563/05 (Regulamentação da Lei de Inovação).

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 573 - Difusão do Conhecimento Científico e TecnológicoSubfunção:Esfera:

4715 - Difusão e Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura e de Sistemas Agroflorestais nas Regiões
Cacaueiras

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Produtores e trabalhadores rurais, em especial, o segmento constituído pelos produtores familiares, capacitados e atendidos com assistência técnica e com extensão rural, por meio
da aplicação de procedimentos metodológicos que permitam a participação das comunidades rurais na construção coletiva do saber tecnológico e da implementação de ações de
difusão e transferência de tecnologia.

unidadeUnidade de Medida:Produtor atendidoProduto:

Especificação do Produto

Promover o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais, por meio do fortalecimento das atividades produtivas, elevando o seu padrão de qualidade de vida e estimulando
a geração de emprego, de renda e a inclusão social, por meio da transferência de conhecimentos tecnológicos e gerenciais, da organização social e produtiva e do uso sustentável
dos recursos naturais, tendo como enfoque a conservação produtiva, a verticalização da produção e a construção de redes de comercialização.

Descrição
Difusão de tecnologias de produção e de gestão dos agronegócios regionais por meio da capacitação de produtores e de trabalhadores rurais, da instalação de unidades
demonstrativas, da realização de dias de campo e de outros métodos participativos de extensão rural. Estímulo à instalação de pólos agroindustriais para beneficiamento da
produção agropecuária e da produção de energia renovável. Elaboração e atualização de diagnósticos econômicos e sócio-ambientais em microbacias hidrográficas, em educação
ambiental dos trabalhadores e produtores rurais e avaliação dos impactos ambientais das tecnologias desenvolvidas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Capacitação de produtores e trabalhadores rurais, bem como disseminação de tecnologias para entidades de assistência técnica e extensão rural.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Gestão EstratégicaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Decreto nº 5.351, de 2005.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

8554 - Manutenção da Plataforma Nacional de Recursos Genéticos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Garantia da coleta, organização e disponibilização de informações relativas à acessos, manutenção, caracterização de recursos genéticos.

unidadeUnidade de Medida:Plataforma mantidaProduto:

Especificação do Produto

Manter os recursos genéticos estratégicos para o país, através de uma plataforma nacional de serviços, assegurando as atividades de coleta, manutenção, caracterização e
disponibilização de informação, visando a valorização permanente dos acervos de forma a garantir a segurança nacional em recursos genéticos e em alimentos para a população.

Descrição
Desenvolvimento de ações e serviços de enriquecimento (introduções ou coletas), conservação, caracterização e documentação de recursos genéticos estruturando-os em:
coleções biológicas especiais (bancos de DNA, marcadores moleculares, células e tecidos); coleções de microorganismos, de vegetais e animais em bancos de germoplasma. Estas
ações serão estruturadas através de um sistema de curadoria e intercâmbio e os acessos serão caracterizados, documentados, comunicados e disponibilizados on-line para
comunidade científica.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Os projetos de P&D, em geral, necessitam de mobilização de equipes multidisciplinares e multiinstitucionais. Portanto, a ação deverá ser implementada com parceiros de
universidades, instituições de pesquisa, organizações governamentais e atores das cadeias produtivas mais avançadas. O papel de muitos desses parceiros inclui o financiamento
parcial ou total dos projetos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 2º da Lei n 5.851/72 (Lei de criação da Embrapa); capítulo IV da Lei 8.171/91 (Lei da Política Agrícola); capítulo III do Decreto 2.291/97 (Estatuto da Embrapa); Decreto nº
5.351/05 (Reestruturação do MAPA); Lei nº 9.279/96 (Propriedade Industrial); Lei nº 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares); Lei nº 10.973/04 (Lei da Inovação Tecnológica),
Decreto nº 5.563/05 (Regulamentação da Lei de Inovação)

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

8560 - Fomento à Inovação no Agronegócio

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projetos de inovação no agronegócio apoiado, tais como: processos inovadores locais ou regionais de desenvolvimento sustentável do agronegócio relacionados com a
biotecnologia agropecuária, com a agricultura de precisão, e com a engenharia agrícola.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Ampliar o processo de inovação no setor agropecuário nacional para aumentar sua produtividade, sua competitividade e sua sustentabilidade nos mercados nacional e global,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, para geração de emprego e de renda, e para a inclusão tecnológica do pequeno e médio produtor

Descrição
Disseminação da cultura e dos mecanismos de propriedade intelectual e de  inovação no setor, e promoção do desenvolvimento tecnológico com ênfase nas áreas prioritárias de
biotecnologia agropecuária, de agricultura de precisão e de transferência de tecnologia, visando ao atendimento das demandas tecnológicas do MAPA e das cadeias produtivas
agropecuárias e agroindustriais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Celebração de acordos de cooperação, convênios e contratos; realização de levantamentos e diagnósticos para identificação de demandas; sensibilização e mobilização de
instituições governamentais, de produtores rurais e suas organizações coletivas, de indústrias de insumos, de empresas de melhoramento, de agroindústrias, de instituições de
pesquisa, ensino, assistência técnica e extensão rural, por meio de seminários, reuniões, fóruns e publicações, para elaboração e implementação de ações integradas e projetos
participativos, e para utilização da propriedade intelectual na orientação de estratégias, com foco em inovações tecnológicas para o agronegócio e no desenvolvimento agropecuário
sustentável. Fortalecimento de parcerias nos níveis federal, estadual e municipal, como a EMBRAPA, INPI, OEPA, universidades, MDIC, MCT, MMA, MDA, MI, MRE, sistema "S",
instituições e agentes envolvidos com assistência técnica e extensão rural, iniciativa privada, representações de classe e da sociedade civil organizadas, ONG, empresas de
melhoramento genético e detentores de coleções e bancos de germoplasma, entre outros; apoio a projetos, iniciativas inovadoras e atividades, de forma direta ou descentralizada,
por meio de convênios, contratos, termos de cooperação com estados, municípios, instituições e organizações da sociedade civil. Aquisição de material permanente, produção de

Unidade Responsável: Coordenação de Acompanhamento e Promoção da Tecnologia AgropecuáriaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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material informativo e técnico, por meio de publicações setoriais, de promoção de intercâmbios, de contratação de consultorias e de assessorias, de promoção e de participação em
eventos nacionais e internacionais correlatos. Articulação e promoção de mecanismos de financiamento e de incentivos fiscais e tributários necessários à implementação das
atividades.Promoção de  parcerias e apoio a ações integradas de: promoção da implantação de núcleos de inovação tecnológica, necessários ao sistema público de pesquisa
agropecuária, focados nas demandas do agronegócio;
disseminação da cultura, intercâmbios, eventos e capacitação de agentes públicos e privados em estratégias de uso de propriedade intelectual, em biotecnologia e em agricultura de
precisão; identificação e reprodução de experiências bem sucedidas em inovações tecnológicas desenvolvidas por organizações coletivas de produtores rurais, indústrias de
insumos agropecuários e agroindustriais, em articulação com instituições de pesquisa, ensino, agentes e setores envolvidos com transferência de tecnologia; apoio às iniciativas
voltadas ao desenvolvimento da bioindústria e da biotecnologia agropecuária, inserção competitiva de MPEs nas cadeias do agronegócio, implementação da Agenda da PDP-Biotec
2012-15; apoio ao desenvolvimento da agricultura de precisão e engenharia agrícola; expansão do uso para as regiões centro, norte e nordeste, com foco na inclusão tecnológica do
pequeno e médio produtor e, ainda, promover a sua aplicação em outras atividades agrícolas (zootecnia, agricultura irrigada e silvicultura), e capacitação; apoio às iniciativas
inovadoras e à construção e socialização do conhecimento voltados para a produção e o desenvolvimento sustentável do agronegócio; promoção, acompanhamento e
monitoramento dos processos de fomento da propriedade intelectual; estruturação e/ou fortalecimento de redes (SIBRATEC- agronegócio, entre outras), parques tecnológicos,
arranjos produtivos e institucionais de inovação, apoio a projetos cooperativos e iniciativas integradas nas áreas temáticas de biotecnologia agropecuária, agricultura de precisão,
transferência de tecnologia, e propriedade intelectual e inovação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.279, de 1996; Lei nº 9.456, de 1997; Lei nº 9.609, de 1998; Lei 9.610, de 1998; Lei nº 10.973, 2004; Lei nº 11.105, 2005; Decreto nº 5.563, de 2005; Decreto nº 7.127/10;
Decreto nº 6.041, 2007; Decreto Legislativo nº 70, 2006; MP 2.186-16, de 2001; Portaria Ministerial nº 85, de 2006;  Acordo de Cooperação Técnica MAPA/INPI; Decreto nº 6.259,
de 2007; PACTI 2012-2015; Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP).

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 573 - Difusão do Conhecimento Científico e TecnológicoSubfunção:Esfera:

8924 - Transferência de Tecnologias Desenvolvidas para a Agropecuária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Novos projetos, processos e/ou atividades de transferência de tecnologia desenvolvidas.

unidadeUnidade de Medida:Tecnologia transferidaProduto:

Especificação do Produto

Disponibilizar conhecimentos e tecnologias gerados pela pesquisa agropecuária e possibilitar o seu acesso pelos atores das cadeias de produção agropecuária em todos os seus
segmentos, por meio de planejamento, coordenação, integração, articulação, orientação, avaliação de  processos e ações de transferência de tecnologias necessárias para a
sustentabilidade da agricultura.

Descrição
Financiamento da execução de projetos, processos e atividades de transferência de tecnologias voltadas para desenvolver a integração entre a Pesquisa e Desenvolvimento - P&D
e o mercado, buscando aprimorar o relacionamento da Embrapa com públicos de interesse e com a sociedade.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será coordenada pela Embrapa, se necessário, em articulação com outros parceiros, necessitando de equipes multidisciplinares e interinstitucionais. A implementação será
através da execução de projetos, processos, atividades de transferência de tecnologia incorporados ao Sistema Embrapa de Gestão e priorizará Unidades Descentralizadas da
Embrapa, por meio de parceria junto à Universidades, instituições de pesquisa, de assistência técnica e extensão rural, organizações governamentais, atores das cadeias produtivas,
entre outros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0011 - No Estado de Rondônia

0012 - No Estado do Acre

0016 - No Estado do Amapá

0021 - No Estado do Maranhão

0022 - No Estado do Piauí

0023 - No Estado do Ceará

0026 - No Estado de Pernambuco

0027 - No Estado de Alagoas

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0040 - Na Região Sul

0056 - Construção de Casas de Farinha - No Estado de Pernambuco

0066 - Região da Chapa Diamantina - No Estado da Bahia

Unidade Responsável: Departamento de Transferência de TecnologiaUO: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -
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0080 - Sete Lagoas - MG

Art. 2º da Lei n 5.851/72 (Lei de criação da Embrapa); capítulo IV da Lei 8.171/91 (Lei da Política Agrícola); capítulo III do Decreto 2.291/97 (Estatuto da Embrapa); Decreto nº
5.351/05 (Reestruturação do MAPA); Lei nº 9.279/96 (Propriedade Industrial); Lei nº 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares); Lei nº 10.973/04 (Lei da Inovação Tecnológica),
Decreto nº 5563/05 (Regulamentação da Lei de Inovação)

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

8949 - Fomento à Conservação e ao Uso Sustentável de Recursos Genéticos para Agricultura e Alimentação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar, integrar, fortalecer e promover iniciativas voltadas ao acesso, o intercâmbio, valorização e o uso sustentável e sua conservação, visando.a disponibilização de recursos
genéticos para a agricultura e alimentação.

Descrição
Implementação de incentivos e apoio à conservação e valorização de recursos genéticos para a agricultura e alimentação; promoção e apoio à capacitação em transferência de
tecnologia e intercâmbio internacional de informações sobre recursos fitogenéticos para alimentação; proposição de normas operacionais, marcos regulatórios e mecanismos
voltados à conservação e valorização de recursos genéticos; estímulo ao uso sustentável da biodiversidade brasileira, espécies nativas e variedades locais, utilizando ferramentas
biotecnológicas; apoio a iniciativas e projetos voltados à conservação, valorização, produção e exploração sustentável de cultivares e variedades locais e/ou melhoradas, assim
como de espécies nativas de interesse da agropecuária.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Propor e estabelecer convênios, termos e contratos de cooperação técnica, intercâmbios, assessoria e consultorias, nacionais e internacionais; realização de levantamentos e
diagnósticos para identificação de demandas e prioridades; promover a participação em colegiados e fóruns de interesse, nacionais e internacionais, relacionados à
agrobiodiversidade e recursos genéticos; promover fóruns de diálogo, reuniões técnicas, eventos, discussões temáticas, conferências, seminários e correlatos sobre as ações
desenvolvidas. Participação de órgãos do governo e instituições parceiras e de interface operacional, nos níveis federal, estadual e municipal, como a EMBRAPA, CONAB,
Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária, universidades, MDIC, MCT, MMA, MDA, MI, MRE, sistema "S", instituições e agentes envolvidos com "ATER", iniciativa privada,
representações de classe e da sociedade civil organizadas, ONG, empresas de melhoramento genético e detentores de coleções e bancos de germoplasma. Consolidação do
diagnóstico nacional de recursos genéticos para agricultura e alimentação (RGAA), elaboração, discussão participativa e aprovação do Plano Nacional de Ações Estratégicas,
estruturação e/ou fortalecimento de redes, sistemas, arranjos produtivos e institucionais, consolidação de parcerias e implementação de projetos/iniciativas voltados para a
conservação, valorização, acesso, intercâmbio e uso sustentável de recursos genéticos para agricultura e alimentação. Articular e promover mecanismos de financiamento e
incentivos fiscais e tributários necessários à implementação das atividades.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.973, de 2004; Lei nº 11.105, de 2005; Decreto nº 5.563, de 2005; Decreto nº 7.127, de 2010; Decreto nº 6.476, de 2008; Decreto nº 6.041, de 2007; Decreto Legislativo nº
70, de 2006; MP 2.186-16, de 2001; Portaria Ministerial nº 85, de 2006.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de Acompanhamento e Promoção da Tecnologia AgropecuáriaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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