
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2050 - Mudanças Climáticas

Número de Ações 17

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

00J4 - Financiamento de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Viabilizar a execução de projetos que visem a redução das emissões de gases de efeito estufa, bem como aqueles que reduzam a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos
frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima.

Descrição
Apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimos a empreendimentos que visem a mitigação da mudança do clima e a adaptação à mudança do clima e aos seus
efeitos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Serão  financiados, por meio do agente financeiro oficial do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima - FNMC,  projetos que visem a mitigação da mudança do clima e a adaptação à
mudança do clima e aos seus efeitos que deverão ser encaminhados à Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental e serão escolhidos segundo as diretrizes
emanadas do Comitê Gestor do FNMC.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.478/1997 e  Lei nº12.114/2009
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comitê Gestor do FNMCUO: 74916 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional sobre

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

10H2 - Implantação de Infraestrutura para Atender às Demandas das Mudanças Climáticas Globais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Para dar suporte as atividades previstas pelo INPE, em resposta às pressões da sociedade decorrentes das mudanças climáticas atuais e futuras, devem ser implantadas
infraestrutura física e computacional mínima necessária para o desenvolvimento das atividades do Centro de Ciência do Sistema Terrestre, haja vista que o INPE hoje possui
carência de espaço físico necessário para o desenvolvimento pleno dessas atividades. A estrutura predial se traduz em dois prédios, um deles no campus do INPE em São José dos
Campos, com uma área mínima de 3.800 m 2 e o outro no campus do INPE em Cachoeira Paulista, com 1.000 m 2. A infraestrutura de supercomputação consta da atualização
(upgrade) do atual equipamento.

% de execução físicaUnidade de Medida:Infraestrutura implantadaProduto:

Especificação do Produto

Implantar infraestrutura para atender as demandas das Mudanças Climáticas Globais. A pressão sobre a sociedade imposta pelas mudanças climáticas globais, já em curso e
futuras, implica numa demanda de desenvolvimento científico e tecnológico para o planejamento de atividades do agronegócio, recursos hídricos,  impactos na saúde humana e dos
agro-ecossistemas, e na segurança da população em face a eventos extremos. Entre os benefícios para a sociedade estão a geração de informações para desenvolvimento da
capacidade de adaptação a novos cenários climáticos, a identificação de riscos e a mitigação dos efeitos dos eventos extremos associados. Para tanto, é essencial dispor de
infraestrutura adequada, prioritariamente de supercomputação e predial, que possibilite o estabelecimento e desenvolvimento de pesquisas em mudanças climáticas. A estrutura
física deverá abrigar o supercomputador e os grupos de pesquisa que trabalham nas diferentes áreas de mudanças climáticas globais, incluindo a geração de modelos climáticos e
cenários futuros de clima até os grupos que trabalham em impactos, vulnerabilidade, adaptação, estudos de inventários de GEE e de mudanças de uso da terra. Atualmente, os
grupos estão distribuídos em prédios antigos ou reformados nos campus de São José dos Campos e de Cachoeira Paulista, o que não facilita a interação entre os grupos de
trabalho, nem a governança administrativa e a coordenação entre eles.

Descrição
Propõe-se o desenvolvimento de cenários de mudanças climáticas globais baseadas nas ferramentas científicas da meteorologia, do sensoriamento remoto, das ciências
atmosféricas e da ciência do sistema terrestre em geral enfocando mudanças climáticas dos próximos 30 anos e para daqui a um século. A hipótese de trabalho é que o
aquecimento global induz mudanças climáticas globais e regionais em função da alteração da composição do ar provocada por emissões industriais, emissões veiculares e por
queimadas. Uma inovação está nas aplicações da meteorologia, da análise e previsão da qualidade do ar na área da saúde e das interações dos componentes do sistema natural
(oceanos, atmosfera, criosfera, biosfera) entre si, assim como a modelagem da interação deste sistema com os sistemas humanos (instituições, políticas, cultura, economia,
demografia, etc). Ou seja, busca entender a dinâmica da complexa interação de sistemas naturais e sociais. Propõe-se também a construção de infraestrutura física que possa
abrigar os grupos de pesquisa em mudanças climáticas em São José dos Campos e Cachoeira Paulista.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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Preparação e lançamento de edital de concorrência para construção do novo prédio do Centro de Ciência do Sistema Terrestre, incluindo um campus em São José dos Campos e
outro em Cachoeira Paulista. Acompanhamento das diferentes etapas construtivas. Dotar os prédios a serem construídos de estrutura computacional e de comunicação necessária
para o desenvolvimento de suas atividades.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/08/2011 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 20.084.378,0031/12/2014 Custo Total:

Artigo 218 da CF
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

200B - Rede Clima

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pelo menos 10 sub-projetos componentes da Rede Clima, apoiados por meio de bolsas, recursos de custeio e capital.

unidadeUnidade de Medida:Unidade implantadaProduto:

Especificação do Produto

Gerar e disseminar conhecimento e tecnologias para mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas por intermédio de uma rede formada pelas instituições públicas e
privadas de pesquisa e ensino.

Descrição
Fomento de pesquisas no âmbito de impactos, adaptação e vulnerabilidades de mudanças climáticas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A execução será por meio de órgãos da administração direta, e parcerias com instituições acadêmicas, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público
(OSCIP).
Unidade Administrativa Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 12.187/2009, que estabelece em lei federal as metas da Política Nacional sobre Mudança do Clima, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e o Fundo Nacional sobre
Mudança do Clima.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

200H - Adequação Ecológica e Socioambiental do Uso, Produção e Consumo em Áreas Suscetíveis à Desertificação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Conjuntos de famílias e empreendimentos rurais sustentáveis sobre os quais incidirão as atividades dessa ação.

unidadeUnidade de Medida:Família beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Aprimorar, disseminar e conscientizar as unidades produtivas familiares e de médios empreendimentos rurais acerca de métodos e práticas de convivência com o semi-árido,
adequados ecológica e socioambientalmente, com o intuito de combater processos de desertificação em micro-bacias degradadas e o avanço desse fenômeno sobre áreas de
vegetação remanescentes.

Descrição
Implementação e promoção de boas práticas de uso sustentável dos recursos naturais das regiões semiáridas e de seus entornos; desenvolvimento de mecanismos de referência
para pagamentos de serviços ambientais; formação de atores sociais locais envolvidos com esta temática; desenvolvimento e disseminação do uso de tecnologias para melhoria da
eficiência energética no uso da biomassa florestal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural SustentávelUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Selecionar unidades produtivas, compostas por famílias e médios empreendimentos rurais, e/ou instituições que atuam diretamente no campo com Povos, Comunidades
Tradicionais e Agricultores Familiares;celebrar parcerias com  instituições dos Estados e da Sociedade Civil; realizar encontros técnicos e capacitar agentes federais, estaduais e
demais partes interessadas para implementação dos objetivos

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto Legislativo nº28 de 12 de junho de 1997; Decreto s/n de 20 de agosto de 1998; Lei 6.938/8; Constituição Federal Art.225
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

20G4 - Fomento a Estudos, Projetos e Empreendimentos que visem à Mitigação e à Adaptação à Mudança do Clima

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Fomentar o desenvolvimento e a execução de projetos que visem a redução das emissões de gases de efeito estufa, bem como aqueles que reduzam a vulnerabilidade dos
sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima.

Descrição
Viabilização da execução de projetos voltados à mitigação e adaptação à mudança do clima, por meio da atividades, tais como: educação, capacitação, treinamento e mobilização
na área de mudanças climáticas; análise de Impactos e Vulnerabilidade; adaptação da sociedade e dos ecossistemas aos impactos das mudanças climáticas; projetos de redução
de emissões de gases de efeito estufa – GEE; projetos de redução de emissões de carbono pelo desmatamento e degradação florestal, com prioridade a áreas naturais ameaçadas
de destruição e relevantes para estratégias de conservação da biodiversidade; desenvolvimento e difusão de tecnologia para a mitigação de emissões de gases do efeito estufa;
formulação de propostas de políticas públicas para solução dos problemas relacionados à emissão e mitigação de emissões de GEE; pesquisa e criação de sistemas e metodologias
de projeto e inventários que contribuam para a redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa e para a redução das emissões de desmatamento e alteração de uso do
solo; desenvolvimento de produtos e serviços que contribuam para a dinâmica de conservação ambiental e estabilização da concentração de gases de efeito estufa; apoio às
cadeias produtivas sustentáveis; pagamentos por serviços ambientais às comunidades e aos indivíduos cujas atividades comprovadamente contribuam para a estocagem de
carbono, atrelada a outros serviços ambientais; sistemas agroflorestais que contribuam para redução de desmatamento e absorção de carbono por sumidouros e para geração de
renda; recuperação de áreas degradadas e restauração florestal, priorizando áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente e as áreas prioritárias para a geração e
garantia da qualidade dos serviços ambientais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será desenvolvida pelo MMA por intermédio de convênios e/ou termos de cooperação com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, com instituições de ensinos e
não governamentais sem fins lucrativos, bem como pela contratação de outras entidades, além de execução direta e também por meio de Projeto de Cooperação Técnica com
Organismos Internacionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.478/1997; Decreto nº 6263/2007; Lei nº12.187/2009 e Lei nº12.114/2009.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade AmbientalUO: 44902 - Fundo Nacional sobre Mudança do Clima

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

20HY - Operacionalização do Sistema Nacional de Observações Ambientais dos Impactos das Mudanças Climáticas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Disponibilização à sociedade dos dados coletados e análises por meio de uma base de dados de acesso público especificamente desenvolvida para o Sistema Nacional de
Observações Ambientais dos Impactos das Mudanças Climáticas, e publicação de relatórios anuais.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa realizadaProduto:

Especificação do Produto

Dotar o Brasil de um Sistema de Observações Ambientais para o monitoramento permanente dos impactos da variabilidade natural e das mudanças climáticas globais nos sistemas
naturais, nas atividades econômicas afetadas pelo clima e na concentração de gases de efeito estufa no País.

Descrição
Operacionalização de sistemas observacionais visando observações de variáveis ambientais, incluindo, mas não se limitando a, variáveis atmosféricas, hidrológicas e ecológicas à
superfície, e concentrações de gases de efeito estufa e outros usando sensores à superfície e aeronaves fretadas. Análise de dados obtidos por sensoriamento remoto.

Finalidade

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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Detalhamento da Implementação
A execução será por meio de parcerias com órgãos da administração direta, instituições acadêmicas, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público
(OSCIP).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 12.187/2009, que estabelece em lei federal as metas da Política Nacional sobre Mudança do Clima, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e o Fundo Nacional sobre
Mudança do Clima.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

20M7 - Estímulo ao Uso Sustentável de Fontes Alternativas de Energia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Diagnósticos sobre fontes de energia renovável: eólica, solar fotovoltáica, maremotriz, biocombustíveis e eficiência energética.

unidadeUnidade de Medida:Estudos realizadosProduto:

Especificação do Produto

Ampliar o uso de fontes alternativas de energia da matriz energética do país, contribuindo, para o alcance das metas voluntárias de redução das emissões dos gases de efeito estufa
do setor de energia, estabelecidas entre 6.1% e 7.7% pela Lei 12 187/2009.

Descrição
Atuação junto aos setores de geração e de produção de energia, nas seguintes linhas de atuação: (i) proposição de estratégias nacionais para o fomento às fontes solar e eólica; (ii)
desenvolvimento de estudos voltados à sustentabilidade ambiental das fontes solar fotovoltaica, eólica, das mares e dos biocombustíveis; (iii) desenvolvimento de estudos sobre
incentivos financeiros à cadeia produtiva de energias ambientalmente sustentáveis; (iv) participação do MMA nos fóruns de discussão sobre energias alternativas; (v) fomentar a
eficiência energética nos setores da construção e industrial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Promoção de reuniões de trabalho com diferentes instituições, elaboração de planos de trabalho para os diferentes estudos, celebração de convênios com entidades de pesquisa,
licitação e contratação de consultorias e serviços

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 12 187/2009
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade AmbientalUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

20M8 - Implementação do Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Elaboração de diagnósticos, estudos, disseminação de conhecimentos, campanhas.

unidadeUnidade de Medida:Mecanismo implantadoProduto:

Especificação do Produto

Fortalecer mecanismo de disseminação de boas práticas e estimular a mudança em direção a padrões de produção e consumo sustentáveis, atendendo aos compromissos
assumidos internacionalmente pelo Governo Brasileiro no Processo de Marrakech, e assim contribuir para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas

Descrição
• Elaboração de diagnósticos, construção de cenários, estabelecimento de metas e formalização de parcerias que visem à implementação das ações do Plano Nacional de Produção
e Consumo Sustentáveis;
• Estabelecimento e aprimoramento de sistema de informações em produção e consumo sustentáveis;
• Disseminação de conhecimento em temas relacionados a produção e consumo sustentáveis;
• Ações de sensibilização e campanhas sobre produção e consumo sustentáveis voltadas a públicos-alvo específicos;
• Fomento e apoio técnico à elaboração e implementação de Planos Estaduais de Produção e Consumo Sustentáveis. Envolve articulação com as Secretarias Estaduais de Meio
Ambiente, visitas técnicas.
• Criação de mecanismo de monitoramento e avaliação das ações e das parcerias estabelecidas no âmbito do Plano.

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania AmbientalUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será implementada de forma transversal com outras áreas do MMA e demais órgãos federais, bem como por meio do estabelecimento de parcerias com Estados, Municípios
e associações do setor privado e da sociedade civil.
O MMA fornecerá apoio técnico para que Estados elaborem e implementem seus Planos Estaduais de Produção e Consumo Sustentáveis. Também serão estabelecidos pactos
setoriais ou outros arranjos de parceria com o setor privado para a execução de ações específicas no âmbito do Plano, e campanhas de sensibilização da sociedade brasileira sobre
práticas de produção e consumo sustentáveis, de modo a incentivar a mudança nos atuais padrões de produção e consumo.

Localizador (es)
0001 - Nacional

•Artigo 225 da Constituição Federal
•Artigo 5º da Lei Nº 12.187, de 29/12/2009
•Decreto Nº 6.263, de 21/11/2007
• Portaria MMA Nº 44 de 13/02/2008
• Artigo 3º da Lei nº 8.666/93 – alterado pela Medida Provisória 495/2010
• Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos
• Decreto nº 7.405/2010 - Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores de Materiais
• Decreto nº 5.940/06 - Coleta Seletiva Solidária
• Lei nº 11.445/07 - Política Nacional de Saneamento
• Lei nº 9.795/99 - Política Nacional de Educação Ambiental

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

20M9 - Capacitação em Boas Práticas para Eliminação dos Hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) nos Sistemas de Refrigeração Comercial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Especificação do Produto

Reduzir o vazamento e consequentemente a emissão para a atmosfera de gases refrigerantes (HCFCs), que destroem a camada de ozônio e contribuem para o aquecimento global,
decorrentes de serviços inadequados de manutenção em equipamentos de refrigeração comercial, contribuindo para reduzir a demanda por HCFCs virgens.

Descrição
Capacitação de mecânicos refrigeristas que realizam serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração comercial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Celebração de Convênios com  órgãos públicos e/ou  organizações não governamentais sem fins lucrativos, contratos com pessoas físicas ou jurídicas para a realização da
capacitação, divulgação da capacitação para o público alvo e realização da capacitação

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto Federal Nº 99.280 de 06/06/1990; Resolução CONAMA 340 de 25.09.2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Mudanças ClimáticasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle AmbientalSubfunção:Esfera:

20MA - Monitoramento Contínuo das Emissões Setoriais de Gases de Efeito Estufa no Brasil

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Monitoramento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Monitorar os Planos Setoriais no âmbito da Politica Nacional sobre Mudança do Clima, através da elaboração de estimativas e armazenamento de dados sobre emissões setoriais
de gases de efeito estufa.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade AmbientalUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Utilização de software, existentes ou a serem desenvolvidos e hardware e de suporte de tecnologia da informação para a elaboração das estimativas e armazenagem de
informações; divulgação dos resultados na rede mundial de computadores (internet)

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de estudos; contratação da instituição e/ou especialistas; divulgação periódica dos resultados e alimentação e atualização periódica de dados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 12.187, de 29 de dezembro 2009; Decreto 7.390, de 09 de dezembro de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 543 - Recuperação de Áreas DegradadasSubfunção:Esfera:

20MB - Mapeamento, Interpretação de Dados e Recuperação de Áreas Ambientalmente Degradadas em Processo de Desertificação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Plano implementadoProduto:

Especificação do Produto

Elaborar, implementar e monitorar permanentemente planos de Recuperação de Áreas Degradadas em processo de desertificação

Descrição
Mapeamento, interpretação de dados, desenvolvimento de mecanismos e estudos de base para a elaboração, implementação e monitoramento de planos ; formação de atores
sociais locais envolvidos com esta temática; criação de Centros de Referencia para áreas degradadas em processo de desertificação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Disseminação de experiências de recuperação de áreas, por meio da contratação de consultores, realização de oficinas com partes interessadas, e celebração de parcerias com
Estados e organizações da sociedade civil. Seleção de  áreas degradadas em unidades produtivas, compostas por famílias e  empreendimentos rurais médios, e/ou instituições que
atuam diretamente no campo com Povos, Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Convenção das Nações Unidas de Combate a Desertificação – UNCCD; Capítulo 12 da Agenda 21 “Manejo de ecossistemas frágeis: a luta contra a desertificação e a seca”;
Decreto Legislativo nº28 de 12 de junho de 1997; Decreto Presidencial s/n de 20 de agosto de 1998; Lei 6.938/81 Artº 2º e 4º; Constituição Federal Art.225.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural SustentávelUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4184 - Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Serão disponibilizados boletins diários de previsão de tempo e qualidade do ar; boletins mensais de previsão de clima; desenvolvimento de softwares e modelos estatísticos para
avaliar a destreza dos modelos operacionais do CPTEC nas previsões ambientais e de tempo e clima.

unidadeUnidade de Medida:Produto disponibilizadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver pesquisa básica e aplicada em meteorologia e climatologia, disponibilizar previsões do clima e tempo, bem como previsões ambientais correlatas como hidrologias e
qualidade do ar.

Descrição
A melhoria continua da previsão de tempo e clima envolve a realização de pesquisas e desenvolvimento em aspectos relacionados às áreas de  micrometeorologia, hidrologia,
interação oceano-atmosfera, interação biosfera-atmosfera, meteorologia por satélite, dentre outras. Em sua concepção mais moderna os modelos numéricos de previsão de tempo e
clima estão evoluindo para acoplar a hidrologia e a química ambiental. tanto do ponto de vista global como regional. O acoplamento com o oceano é fundamental para estender o
prazo de previsão de tempo e melhorar a previsão climática sazonal. Uma parte significativa da melhoria da capacidade de prever o comportamento da atmosfera está na
capacidade de assimilar dados provenientes de plataformas de coletas de dados, balões radiossondas, bóias marítimas e bóias de deriva e, especialmente, produtos de satélites
ambientais. A técnica de previsão por conjuntos permite expandir tanto a previsão de tempo para duas semanas de antecedência assim como a previsão climática sazonal com até
seis meses de antecedência, em ambos os casos, técnicas de probabilidade e estatística são usadas para gerar produtos para usuários. A pesquisa e o desenvolvimento enfocam
também a relação com os usuários dos diversos setores, agricultura, recursos hídricos, energias renováveis, saúde, turismo e lazer, e de forma especial a defesa civil e a segurança

Finalidade

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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nos transportes. Outro aspecto importante é o monitoramento das interações entre clima e Oceano Atlântico tropical e sul.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Manter a pesquisa e desenvolvimento e serviços atuais de monitoramento e previsão de tempo, de clima e ambiental, bem como a manutenção e funcionamento do CPTEC/INPE.

Localizador (es)
0001 - Nacional

art. 218, CF; MP nº 2.216/37/01; Portaria nº 435/96; Exposição de Motivos MCT nº 025 de 30 de abril de 1987.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 573 - Difusão do Conhecimento Científico e TecnológicoSubfunção:Esfera:

6126 - Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Inventário Quadrianual Atualizado. Inventário brasileiro de emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de
Montreal nos setores de energia, indústria e uso de solventes, agricultura, uso da terra, mudança no uso da

unidadeUnidade de Medida:Inventário atualizadoProduto:

Especificação do Produto

Disponibilizar, aos diversos segmentos do setor produtivo, estimativa de emissões de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal.

Descrição
Elaboração e divulgação de estimativa de emissões de gases de efeito estufa, bem como de pesquisas sobre fatores de emissão e níveis de atividade nos setores de energia,
transportes, indústria, uso de solventes, mudança no uso da terra e da floresta, agropecuário e tratamento de resíduos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Direta: contratação de serviços. Descentralizada: celebração de convênios para desenvolvimento de estudos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 2652 de 01.07.1998;  Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

6751 - Desenvolvimento do Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Desenvolvimento do Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global e sub-modelos. Tais modelos devem ser capazes de gerar cenários de mudanças climáticas globais no Brasil até
final do século XXI, para avaliar impactos, vulnerabilidade, definir políticas de adaptação, e gerar conhecimento necessário para definir estratégias de mitigação que possam ser
levadas às negociações internacionais ambientais. Formar recursos humanos na área que busquem soluções concretas a problemas ambientais globais que repercutam no Brasil e
na América do Sul, utilizando ferramentas de modelagem.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa realizadaProduto:

Especificação do Produto

Construir o Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global e sub-modelos, com foco na geração de cenários ambientais do sistema terrestre para o futuro, e na formulação de
políticas públicas relacionadas à redução de vulnerabilidades e desenvolvimento de estratégias de adaptação e medidas de mitigação.

Descrição
Desenvolvimento de pesquisas e formação de recursos humanos nas áreas de modelagem acoplada oceano-atmosfera-biosfera-criosfera-hidrosfera-atividades humanas, inclusive a
aquisição, adaptação e desenvolvimento de tecnologias de modelagem, acoplamento de modelos e otimização numérica.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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A execução será por meio de órgãos da administração direta e de parcerias com instituições acadêmicas, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público
(OSCIP).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 12.187/2009, que estabelece em lei federal as metas da Política Nacional sobre Mudança do Clima, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e o Fundo Nacional sobre
Mudança do Clima.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

6909 - Operacionalização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pareceres técnicos contendo a avaliação quanto à contribuição para o desenvolvimento sustentável dos projetos submetidos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL), bem como pareceres técnicos contendo a análise dos estudos e pesquisas des

unidadeUnidade de Medida:Parecer emitidoProduto:

Especificação do Produto

Avaliar projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que resultem em reduções de emissões nos setores de energia, indústria, uso de solventes, agropecuária,
mudança no uso da terra e florestas e tratamento de resíduos e em seqüestro de carbono por reflorestamento ou estabelecimento de novas florestas; preparar estudos visando
subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Mudanças Climáticas que defina estratégias para a redução das emissões de gases de efeito estufa por meio da implementação de
projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL); aprimorar a regulamentação nacional referente à implementação de projetos no âmbito do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL); capacitar instituições e especialistas para atuação na área do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e em certificação dos projetos de MDL; realizar
visitas técnicas aos projetos aprovados no âmbito da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima; e ampliar a conscientização pública sobre mudança do clima e, em
especial, sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

Descrição
Avaliação, quanto à contribuição para o desenvolvimento sustentável, de projetos submetidos à apreciação da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, no âmbito do
MDL do Protocolo de Quioto; Elaboração, de acordo com a necessidade apurada, de novas resoluções, bem como revisão das atualmente em vigor tendo em vista tornar o processo
de implementação de projetos MDL no Brasil transparente e ágil; Participação e promoção de cursos, palestras, apresentações e reuniões, bem como elaboração de material
informativo sobre o MDL visando a capacitação de instituições e especialistas para atuação nessa área; Estabelecimento de sistema de acompanhamento dos projetos MDL
aprovados no âmbito da CIMGC para visita técnica, aleatória e por sorteio, de determinados projetos aprovados pela CIMGC; Ampliação do portal de mudança do clima no MCT,
especialmente, na parte referente ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

Além disso, prevê-se, ainda, no âmbito dessa ação, a definição de termos de referência e planos de trabalho e o estabelecimento de parcerias com instituições públicas e privadas,
bem como contratações para realização de estudos técnicos visando subsidiar a preparação do Plano Nacional de Mudanças Climáticas a ser elaborado pelo Governo.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratação de serviços e celebração de convênios para desenvolvimento de estudos e elaboração de material para divulgação e capacitação de instituições sobre o MDL no Brasil.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto n.º 2652, de 01.07.1998; Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima; Decreto Legislativo n.º 144 de 2002, que aprova o texto do Protocolo de Quioto à
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima; Decisão 17 CP.7; Decreto de 07 de julho de 1999, que cria a Comissão Interministerial de Mudança Global do
Clima; Portaria MCT n.º 836, de 11.11.2003, que institui a Resolução n.º 01 da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

8906 - Identificação, Diagnóstico e Combate aos Processos de Desertificação no Brasil

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Celebração de convênios, contratos de repasse e termos de cooperação, os quais consistem em instrumentos para execução dessa ação.

unidadeUnidade de Medida:Instrumento elaboradoProduto:

Especificação do Produto

Combater os processos de desertificação e de recuperação de áreas degradadas visando à implementação dos planos Estaduais e Nacional, bem como cumprir com os
compromissos assumidos no âmbito da Cooperação Técnica e da Convenção das Nações Unidas de Combate a Desertificação - UNCCD.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural SustentávelUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Elaboração, implementação e monitoramento anual do Plano Nacional de Combate à Desertificação; apoio a estados na implementação de seus Planos de Ação Estaduais Anuais
de Combate à Desertificação; estabelecimento de parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia para elaboração e implementação de sistema de Alerta Precoce contra seca;
estabelecimento de mecanismos para o fortalecimento do intercâmbio sobre combate aos processos de desertificação entre Estados e países por meio da cooperação técnica
internacional, com o envolvimento dos movimentos socioambientais; realização de encontros técnicos e capacitação de agentes federais, estaduais e demais partes interessadas
para implementação das atividades acima descritas.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Realizar articulações e parcerias com instituições do Governo Federal, dos Estados, da Sociedade Civil, da Iniciativa Privada e da Cooperação Técnica; realizar encontros técnicos e
de capacitação de agentes federais, estaduais e demais partes interessadas; celebrar convênios com estados brasileiros, organizações da sociedade civil e iniciativa privada; e de
termo de cooperação com o Ministério da Ciência e Tecnologia,

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

0056 - PAN BRASIL - Nacional

Decreto Legislativo nº28 de 12 de junho de 1997; Decreto s/n de 20 de agosto de 1998.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle AmbientalSubfunção:Esfera:

8911 - Implementação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Proposta ambiental para o Plano Nacional contendo princípios, objetivos, áreas/setores prioritários, metas, estratégias de implementação, dentre outros voltados para a
implementação do Plano (estudos realizados, documentos e relatórios).

unidadeUnidade de Medida:Plano implementadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver e implementar ações ambientais para enfrentar as mudanças climáticas, com foco na mitigação e adaptação.

Descrição
Implementação do plano nacional de mudanças climáticas a partir da consolidação de diretrizes que estimulem a redução de emissões e incremento de absorção de gases de efeito
estufa, a identificação de impactos e vulnerabilidades e a definição de medidas que possibilitem a adaptação aos efeitos da mudança do clima. Desenvolvimento e consolidação das
informações relativas às iniciativas que contribuem  para redução de emissões e absorção de gases de efeito estufa; integração de informações e estudos sobre vulnerabilidade e
adaptação; identificação das lacunas de informação; proposição de  novas formas coordenadas de atuação, inclusive modelo institucional de articulação; promoção de avaliações
regionais e setoriais para definição de prioridades, entre outras iniciativas; identificação e promoção de iniciativas de interação entre a Convenção sobre Mudança do Clima e o
Protocolo de Montreal (proteção da camada de ozônio); realização de estudos relacionados a vulnerabilidade e impactos na zona costeira e marinha frente à elevação do nível do
mar.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em cooperação com outras áreas e instâncias de governo, instituições não-governamentais, bem como por meio
de termos de cooperação, convênios com instituições de pesquisa e órgãos federais e agências implementadoras.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto Legislativo 1, de 03/02/1994; Decreto Legislativo 144 de 2002; Decreto 99.280, de 6/6/1990;  Decreto 6.263/07 e Lei nº 12.187/2009.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Mudanças ClimáticasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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