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2204 - Brasil na Fronteira do Conhecimento
Programa

Ação Orçamentária
6147 - Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação

Unidade de medida: unidadeCooperação internacional realizadaProduto:

Momento da ação: Lei+Créditos

Programa: 2204 - Brasil na Fronteira do Conhecimento

Tipo de ação:

Base legal:

Atividade

Lei Nº 4.118, de 27 de agosto de 1962; Lei Nº 7.781, de 27 de junho de 1989. DECRETO Nº 8.877, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016, PORTARIA Nº 5.184, DE 14
DE NOVEMBRO DE 2016.

Cooperação com organismos internacionais regionais e multilaterais, instituições de pesquisa e desenvolvimento, e com países em geral, em áreas
estratégicas para o Brasil. Apoio a projetos de cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação, bem como realização de eventos nacionais e
internacionais que tenham como escopo a cooperação internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação.

Direta;

Detalhamento da Implementação:

Forma de implementação:

Unidade Responsável: Comissão Nacional de Energia Nuclear

212 - Cooperação InternacionalSubFunção:

19 - Ciência e TecnologiaFunção:

10 - Orçamento FiscalEsfera:

24204 - Comissão Nacional de Energia NuclearUnidade Orçamentária Responsável:

Descrição:
Cooperação com organismos internacionais regionais e multilaterais, bem como com foros internacionais da área científica, e instituições de pesquisa e
desenvolvimento, visando o fortalecimento de parcerias estratégicas, e com países desenvolvidos considerados prioritários no âmbito da política externa
brasileira, em áreas portadoras de futuro estratégicas para o Brasil. Fomentar a cooperação internacional Sul- Sul, por meio do apoio ao desenvolvimento
da ciência, tecnologia e inovação em países da América Latina e da África prioritariamente, e de outras regiões demandantes, de forma a garantir a
melhoria da qualidade de vida das suas populações. Apoio a projetos conjuntos em ciência, tecnologia e inovação, eventos, missões técnicas e
intercâmbio de recursos humanos. Realização de eventos internacionais por meio da contratação de material e serviços específicos para a sua
realização. Cooperação com outros países, organismos internacionais, mecanismos regionais e inter-regionais, foros internacionais da área científica,
visando ao fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação do Brasil e dos parceiros em prol do desenvolvimento econômico, social e ambiental.

A implementação da ação se dá por intermédio da participação de representantes institucionais e de profissionais do setor nuclear brasileiro em
atividades, fóruns ou eventos internacionais, bem como através do apoio financeiro à realização de projetos e atividades de interesse do País no setor.
Entre as essas atividades de participação, se inclui a presidência do Acordo de Cooperação Técnica na Área Nuclear para a América Latina e o Caribe-
ARCAL, exercida em regime de rodízio entre os respectivos países membros.

PLOAOrigem:

Ação de Insumo Estratégico: Não Regionalização na Execução: Não

Beneficiário:

Comunidade Científica e Tecnológica, Governo e Sociedade em Geral

Especificação do Produto:

Participação social: Não

Plano Orçamentário
0000 - Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação - Despesas Diversas
Caracterização
Unidade Medida Produto
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Plano Orçamentário
RO00 - Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação - Regra de Ouro
Caracterização
Plano Orçamentário padrão.
Unidade Medida unidade Produto Cooperação internacional realizada

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

Estado
 -

Município
 -
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