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ATENÇÃO!

ESTE CADERNO É UM EXERCÍCIO PARA ILUSTRAR COMO O PPA 2012-2015 PODE SER UTILIZADO.

Para ter acesso ao documento completo do PPA 2012-2015, acesse:
http://ppa20122015.planejamento.gov.br
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Números do PPA 2012 - 2015
Programa Título Objetivos Metas

2012 Agricultura Familiar 6 51
2013 Agricultura Irrigada 9 24
2014 Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização 12 58
2015 Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 13 129
2016 Políticas para as Mulheres: Enfrentamento à Violência e Autonomia 9 113
2017 Aviação Civil 5 12
2018 Biodiversidade 7 62
2019 Bolsa Família 4 15
2020 Cidadania e Justiça 11 91
2021 Ciência, Tecnologia e Inovação 13 40
2022 Combustíveis 8 22
2023 Comércio e Serviços 3 8
2024 Comércio Exterior 10 50
2025 Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a  Democracia 5 36
2026 Conservação e Gestão de Recursos Hídricos 5 17
2027 Cultura: Preservação, Promoção e Acesso 11 72
2028 Defesa Agropecuária 6 40
2029 Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária 13 51
2030 Educação Básica 4 27
2031 Educação Profi ssional e Tecnológica 2 9
2032 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 3 11
2033 Energia Elétrica 13 29
2034 Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial 10 25
2035 Esporte e Grandes Eventos Esportivos 4 18
2036 Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios 9 32
2037 Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 5 50
2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 8 55
2039 Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional 7 19
2040 Gestão de Riscos e Resposta a Desastres 6 23
2041 Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral 9 44
2042 Inovações para a Agropecuária 5 19
2043 Integração Sul-Americana 11 30
2044 Autonomia e Emancipação da Juventude 7 38
2045 Licenciamento e Qualidade Ambiental 5 21



10

Números do PPA 2012 - 2015
Programa Título Objetivos Metas

2046 Mar, Zona Costeira e Antártida 8 28
2047 Micro e Pequenas Empresas 4 12
2048 Mobilidade Urbana e Trânsito 8 29
2049 Moradia Digna 6 16
2050 Mudanças Climáticas 6 14
2051 Oferta de Água 3 6
2052 Pesca e Aquicultura 5 54
2053 Petróleo e Gás 8 22
2054 Planejamento Urbano 4 21
2055 Desenvolvimento Produtivo 18 59
2056 Política Espacial 5 35
2057 Política Externa 15 56
2058 Política Nacional de Defesa 22 93
2059 Política Nuclear 7 20

2060
Coordenação de Políticas de Prevenção, Atenção e Reinserção Social de Usuários de Crack, 
Álcool e outras Drogas

4 34

2061 Previdência Social 3 16
2062 Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes 5 31
2063 Promoção dos Direitos de Pessoas com Defi ciência 4 21
2064 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 11 41
2065 Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 9 74
2066 Reforma Agrária e Ordenamento da Estrutura Fundiária 7 47
2067 Resíduos Sólidos 2 13
2068 Saneamento Básico 3 27
2069 Segurança Alimentar e Nutricional 8 48
2070 Segurança Pública com Cidadania 8 104
2071 Trabalho, Emprego e Renda 11 78
2072 Transporte Ferroviário 11 17
2073 Transporte Hidroviário 5 10
2074 Transporte Marítimo 8 24
2075 Transporte Rodoviário 11 17
2076 Turismo 5 9

TOTAL 65 Programas Temáticos
492 

Objetivos
2.417 Metas
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2012 - Agricultura Familiar – R$ 93,7 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Rendimento médio mensal domiciliar per capita da agricultura familiar - (R$) 2009 337,07

Razão da produtividade da agricultura familiar em relação à não familiar - (R$/ha) 2006 1,89

Disponibilização de recursos pelo Plano Safra da Agricultura Familiar - (R$ bilhão) 2011 16,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0411 - Qualifi car os instrumentos de fi nanciamento, fomento, proteção 
da produção, garantia de preços e da renda como estratégia de inclusão 
produtiva e ampliação da renda da agricultura familiar, com a geração de 
alimentos, energia, produtos e serviços. (MDA);

0412 - Ampliar o acesso e qualifi car os serviços de assistência técnica 
e extensão rural e de inovação tecnológica, de forma continuada e 
permanente, para os agricultores e agricultoras familiares, assentados e 
assentadas da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais. (MDA);

0413 - Organizar a agricultura familiar para comercialização e inserção 
econômica em mercados institucionais, diferenciados e convencionais 
(interno e externo) e nas cadeias produtivas de energias renováveis. (MDA);

0760 - Ampliar e qualifi car sistemas de produção de base ecológica e 
orgânica da Agricultura Familiar e de Povos e Comunidades Tradicionais de 
modo a ofertar à sociedade produtos diversifi cados, diferenciados e sem 
contaminantes, gerando renda às famílias e melhorando a qualidade de vida 
e da alimentação. (MDA).

Contratação de serviços de ATER com monitoramento e avaliação para 
750.000 agricultores familiares que acessam o microcrédito;

Prestar serviços de ATER para 1,5 milhões de famílias de agricultores 
familiares, garantindo atendimento obrigatório a pelo menos 30% de 
mulheres rurais;

Inserir 25.000 famílias da agricultura familiar nas cadeias produtivas e 
mercados de energias renováveis;

Implantar compra mínima de 30% do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) diretamente da agricultura familiar em 100% do território 
nacional, com 60% das capitais comprando conforme o artigo 14 da Lei 
11.947/09 de agricultores familiares do próprio estado;

Garantir o atendimento de 500.000 famílias com crédito, acesso a mercados 
e instrumentos de fomento a sistemas de produção de base ecológica e 
orgânica, com a participação de pelo menos 30% de mulheres rurais;

Expandir a concessão de crédito de custeio agrícola para 750 mil famílias da 
agricultura familiar;

Garantir condições de acesso ao crédito do PRONAF para 3 milhões de 
famílias da agricultura familiar, garantindo atendimento obrigatório a pelo 
menos 35% de mulheres rurais e ampliando a inserção da juventude ao 
processo produtivo.
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2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) – R$ 316,7 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Esperança de vida ao nascer - (ano) 2008 73

Taxa de mortalidade infantil - (1/100.000) 2007 20

Razão de mortalidade materna - (%) 2007 75

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0718 - Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da 
dependência de Crack e outras drogas. (MS);

0726 - Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS. (MS);

0721 - Contribuir para a adequada formação, alocação, qualifi cação, 
valorização e democratização das relações do trabalho dos profi ssionais de 
saúde. (MS);

0715 - Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança e 
implementar a Rede Cegonha, com especial atenção às áreas e populações 
de maior vulnerabilidade. (MS);

0713 - Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade 
e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 
aprimorando a política de atenção básica e a atenção especializada. (MS);

0714 - Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações 
de promoção e vigilância em saúde. (MS);

0717 - Aprimorar a rede de urgência e emergência, com expansão e 
adequação de UPAs, SAMU, PS e centrais de regulação, articulando-a com as 
outras redes de atenção. (MS).

Implantar e implementar 640 centros de atenção psicossocial (CAPS), 
passando de 1650 em 2011 para 2290 até 2015;

Implantar e implementar 800 unidades residenciais terapêuticas temporárias 
(URTT) até 2015;

Ampliar a cobertura do Programa Farmácia Popular - Aqui Tem Farmácia 
Popular - nos municípios brasileiros do mapa da extrema pobreza que 
tenham farmácias, passando de 638 municípios em 2011 para 2.365 
municípios até 2015;

Implantar 249 novos centros de parto normal, passando de 35 centros 
(implantadas pela Rede Cegonha) em 2011 para 284 até 2015;

Ampliar em 684 o número de leitos de unidade de terapia intensiva 
neonatal, passando de 3.775 leitos em 2011 para 4.459 até 2015;

Implantar 156 novas casas de gestante, bebê e puérpera, passando de 36 
casas (implantadas pela Rede Cegonha) em 2011 para 192 até 2015;

Ampliar a área física de 15.000 unidades básicas de saúdeReformar 8.000 
unidades básicas de saúde;

Ampliar em 5.300 o número de equipes saúde da família, passando de 
31.660 equipes em 2011 para 36.960 até 2015;

Implantar 3.272 unidades básicas de saúde(UBS), passando de 36.892 UBS 
em 2011 para 40.164 até 2015.
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2044 – Autonomia e Emancipação da Juventude – R$ 1,8 bilhão

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Participação da população de 15 a 29 anos no grupo da extrema pobreza - (%) 2009 23,00

Taxa de homicídio de jovens de 15 a 24 anos de idade - (1/100.000) 2009 54,49

Participação de jovens de 16 a 29 anos na população desocupada - (%) 2009 58,50

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0961 - Expandir a aprendizagem profi ssional como política permanente de 
formação profi ssional e inclusão de adolescentes e jovens no mercado de 
trabalho, de forma articulada à elevação da escolaridade formal, às diretrizes 
da política de educação técnico-profi ssional e tecnológica e ao projeto de  
desenvolvimento econômico do país. (MTE);

0989 - Promover a autonomia e emancipação cidadã do jovem, com ações 
de capacitação e apoio à microprojetos produtivos juvenis.  (PR);

0996 - Elevar a escolaridade de jovens na faixa etária de 18 a 29 anos visando 
à conclusão do ensino fundamental, a qualifi cação profi ssional em nível de 
formação inicial, o desenvolvimento da participação cidadã e a ampliação de 
oportunidades de inclusão profi ssional e social. (MEC).

Inserir 644.160 aprendizes sob ação fi scal no mercado de trabalho;

Implementar o Plano Nacional de Aprendizagem Profi ssional (PNAP);

Elevar o número de mulheres jovens inseridas no mercado de trabalho 
mediante contratos de trabalho de Aprendizagem;

Atingir 1.220.628 adolescentes e jovens, com idade entre 14 e 24 anos e 
pessoas com defi ciência a qualquer tempo, admitidos em contratos de 
aprendizagem;

Implantar Fóruns Estaduais de Aprendizagem Profi ssional em todas as 
unidades da federação;

Capacitação de 50.000 jovens moradores de áreas rurais para a inserção 
produtiva e o desenvolvimento sustentável do campo;

Apoiar 4.000 microprojetos produtivos juvenis;

Elevar gradualmente a escolaridade média da população de 18 a 29 anos.
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2019 - Bolsa Família – R$ 84,3 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Taxa de atendimento às famílias pobres - (%) 2010 98,33

Taxa de acompanhamento das condicionalidades de educação - (%) 2010 88,55

Grau de focalização do Cadastro Único - (%) 2010 94,00

Taxa de acompanhamento das condicionalidades de saúde das crianças - (%) 2011 69,82

Taxa de acompanhamento das condicionalidades de saúde das gestantes - (%) 2011 34,50

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0374 - Reforçar o acesso aos direitos sociais básicos nas áreas de Saúde, 
Educação e Assistência Social, para ruptura do ciclo intergeracional da 
pobreza. (MDS);

0376 - Localizar e caracterizar as famílias consideradas como público-
alvo dos programas de transferência de renda e dos programas sociais 
do Governo Federal voltados à população de baixa renda, e realizar a 
gestão e manutenção de suas informações socioeconômicas, por meio 
do desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias, instrumentos 
e sistemas de informações, com objetivo de subsidiar o planejamento e a 
implementação de políticas de combate à pobreza e à desigualdade social. 
(MDS);

0619 - Melhorar as condições socioeconômicas das famílias pobres e, 
sobretudo, extremamente pobres, por meio de transferência direta de renda. 
(MDS)

Acompanhar o aumento do acesso das famílias benefi ciárias do PBF aos 
serviços socioassistenciais;

Aprimorar a estratégia de identifi cação e caracterização das famílias 
pertencentes a grupos populacionais diferenciados bem como as famílias 
em situação de extrema pobreza, no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal;

Qualifi car e atualizar as informações socioeconômicas das famílias de baixa 
renda incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal;

Incluir 800 mil famílias em extrema pobreza no Bolsa Família;

Aumentar o impacto do Programa Bolsa Família na erradicação e/ou na 
diminuição da pobreza e da extrema pobreza.
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2020 - Cidadania e Justiça – R$ 783 milhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Taxa de pessoas que não procuram a Justiça devido à morosidade, custo, distância, desconhecimento e falta de 
credibilidade da Justiça ou por medo da outra parte envolvida - (%)

2009 41,10

Número de habitantes com renda até 3 salários mínimos por defensor público - (unidade) 2008 32.044

Taxa de congestionamento das execuções fi scais- (%) 2009 90,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0878 - Garantir o acesso à justiça e ao sistema de garantia de direitos, por meio da prestação da 
assistência jurídica integral e gratuita a todos os cidadãos que dela necessitar, de forma permanente e 
contínua em todas as localidades sedes do Poder Judiciário da União (MJ);

0870 - Aperfeiçoar e fortalecer o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) por meio da 
estruturação do Novo CADE, da institucionalização de parcerias com outros órgãos da administração 
pública e organismos internacionais, do aprimoramento dos procedimentos de repressão e prevenção 
às infrações à ordem econômica, da adoção de práticas educativas e formativas e da disseminação da 
cultura da concorrência (MJ);

0868 - Aperfeiçoar e fortalecer as ações de defesa do consumidor por meio da ampliação da 
participação social, do aprofundamento das iniciativas de formação e capacitação, do incremento na 
integração e sistematização de informações estratégicas, da maior atuação em fóruns e organismos 
nacionais e internacionais e da priorização da atuação na dimensão da saúde e da segurança do 
consumidor e em setores específi cos, como saúde, transporte, saneamento, telefonia, energia elétrica e 
outros mercadosregulados (MJ);

0876 - Aprimorar a administração da Justiça com maior acessibilidade, celeridade, transparência, 
efi ciência e efetividade, mediante a implantação e aperfeiçoamento dos sistemas de acompanhamento 
e tramitação de processos eletrônicos dos órgãos do Poder Executivo e do Ministério Público de forma 
integrada com os sistemas de informática dos órgãos do Poder Judiciário (AGU);

0875 - Tornar o sistema de Justiça mais moderno, efetivo e democrático, com ênfase na garantia do 
direito ao acesso à Justiça, por meio da integração e aperfeiçoamento das instituições que compõem 
o sistema e da implementação de políticas públicas que enfoquem formas alternativas de prevenção e 
resolução de confl itos (MJ).

Aumentar a cada ano, em média, 25% das 
unidades da DPU do total das 200 unidades 
almejadas até 2015Implantação do Novo CADE;

Revisão do marco legal dos crimes contra a 
ordem econômica, com a fi nalidade de dissuadir 
a prática de tais delitos e aumentar a efi cácia da 
persecução penal contra crimes dessa natureza;

Implantação do Centro de Inteligência em Defesa 
do Consumidor;

Consolidar um padrão de interoperabilidade 
comum aos sistemas da Advocacia Pública 
Federal e aos órgãos do Poder Judiciário;

Apoiar e instituir Casas de Direitos, em parceira 
com o Sistema de Justiça e Governos Estaduais;

Instituir núcleos de Justiça Comunitária, com 
destaque para sua implantação nos Territórios 
da Paz;

Apoiar e instituir o fortalecimento dos Juizados 
do Torcedor, com enfoque nas 12 cidades-sede da 
Copa do Mundo FIFA de 2014
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2060 - Coordenação de Políticas de Prevenção do Uso, Atenção e Reinserção Social de Usuários de Crack, 
Álcool e outras Drogas – R$ 77,7 milhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Taxa de uso na vida de crack - (%) 2005 0,70

Taxa de uso na vida de qualquer droga, exceto álcool e tabaco - (%) 2005 22,80

Taxa de dependentes de álcool - (%) 2005 12,30

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0912 - Promover e articular ações continuadas de prevenção do uso 
de drogas, de forma a informar, desestimular o uso inicial, incentivar a 
diminuição do consumo e diminuir os riscos e danos associados ao seu uso 
indevido. (MJ);

0921 - Apoiar a estruturação de projetos e serviços voltados ao atendimento 
de usuários de drogas e seus familiares, de forma articulada ao Sistema 
Único de Saúde e Sistema Único de Assistência Social. (MJ);

0924 - Intensifi car o enfrentamento ao tráfi co de crack, por meio do 
incremento das operações policiais de repressão ao tráfi co de crack nas rotas 
de tráfi co e nos centros de maior incidência de consumo, da intensifi cação 
das atividades de inteligência e de fi scalização ostensiva e do fortalecimento 
das ações integradas com os outros Órgãos de Segurança Pública. (MJ).

Promover o acesso a atividades culturais, esportivas e ocupacionais aos 
segmentos populacionais em situação de maior vulnerabilidade social, em 
todos os Estados e Distrito Federal, como forma de prevenção ao consumo 
abusivo de drogas;

Desenvolver um sistema integrado de informações voltado para o 
acompanhamento e monitoramento das ações implementadas no âmbito 
da política nacional sobre drogas;

Instalação de um sistema de monitoramento do uso e tráfi co de drogas;

Revisar e atualizar os marcos legais que dão suporte à operacionalização 
da política sobre drogas, visando fortalecer a sua institucionalidade e 
aperfeiçoar os mecanismos de incentivo para a diminuição da oferta e 
consumo de drogas.
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2027 - Cultura: Preservação, Promoção e Acesso – R$ 4,7 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Proporção dos gastos em cultura no gasto total - (%) 2009 2,0

Oferta de equipamentos culturais - (índice numérico) 2009 3,19

Livros lidos por leitor/ano - (unidade) 2009 4,70

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0785 - Regular, fi scalizar e fomentar a indústria audiovisual, visando ao seu 
desenvolvimento, ao fortalecimento das empresas nacionais, à ampliação 
da produção, inovação e difusão das obras e dos serviços audiovisuais 
brasileiros, assim como à garantia de acesso à população. (MinC);

0786 - Fomentar a criação, difusão, intercâmbio e fruição de bens, serviços e 
expressões artísticas e aperfeiçoar e monitorar os instrumentos de incentivo 
fi scal à produção e ao consumo cultural. (MinC);

0787 - Implantar, ampliar, modernizar, recuperar e articular a gestão e o 
uso de espaços destinados a atividades culturais, esportivas e de lazer, com 
ênfase em áreas de alta vulnerabilidade social das cidades brasileiras. (MinC);

0788 - Produzir e difundir pesquisas e conhecimento constitutivo da cultura 
brasileira e desenvolver política nacional de integração entre cultura e 
educação. (MinC);

0782 - Promover o acesso ao livro e à leitura e a formação de mediadores, 
no âmbito da implementação do Plano Nacional do Livro e Leitura e do 
fomento à criação de planos correlatos nos estados e municípios. (MinC).

Lançamento de média anual de 75 fi lmes brasileiros no circuito comercial de 
salas de exibição;

Ampliar em 1000 unidades os espaços não-comerciais de exibição de 
conteúdos audiovisuais, em todo o território nacional;

Disponibilização do vale-cultura a 6 milhões de brasileiros;

Implementação do Programa Nacional de Cultura – PROCULTURA;

Implantar e induzir a gestão de 800 Praças dos Esportes e da Cultura em 
municípios caracterizados pela baixa presença de equipamentos e pela alta 
vulnerabilidade social;

Implantar e induzir a gestão de 200 Espaços Mais Cultura;

Criação do programa Livro Popular;

Criação do Instituto Nacional do Livro e da Leitura.
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2030 - Educação Básica – R$ 125,8 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental - (unidade) 2009 4,6

IDEB dos anos fi nais do ensino fundamental - (unidade) 2009 4,0

IDEB do ensino médio - (unidade) 2009 3,6

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais - (%) 2009 9,6

Escolaridade média da população de 18 a 24 anos - (ano) 2009 9,4

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0596 - Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso 
e da permanência, e a conclusão na educação básica, nas suas etapas e 
modalidades de ensino, em colaboração com os entes federados, também 
por meio da ampliação e qualifi cação da rede física. (MEC);

0598 - Apoiar o educando, a escola e os entes federados com ações 
direcionadas ao desenvolvimento da educação básica, à ampliação da 
oferta de educação integral e à alfabetização e educação de jovens e 
adultos segundo os princípios da equidade, da valorização da pluralidade, 
dos direitos humanos, do  enfrentamento da violência, intolerância e 
discriminação, da gestão democrática do ensino público, da garantia de 
padrão de qualidade, da igualdade de condições para acesso e permanência 
do educando na escola e da acessibilidade, observado o regime de 
colaboração com os entes federados. (MEC).

Elevar a taxa de escolarização no ensino fundamental de 9 anos para 
população na faixa etária entre de 6 e 14 anos, de forma a alcançar a meta do 
PNE 2011-2020;

Elevar a taxa de frequência à escola para população de 15 a 17 anos, de 
forma a alcançar a meta do PNE 2011-2020;

Elevar a taxa de escolarização líquida no ensino médio, de forma a alcançar a 
meta do PNE 2011-2020;

Apoiar a construção de 6 mil creches e pré-escolas;

Reduzir a taxa de analfabetismo funcional, de forma a alcançar a meta do 
PNE 2011/2020;

Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos do campo, da 
região de menor escolaridade do país ou incluída entre os 25% mais pobres, 
de forma a alcançar a meta do PNE 2011-2020;

Elevar o IDEB dos anos fi nais do ensino fundamental para 4,7 Expandir a 
oferta de educação em tempo integral em escolas públicas de educação 
básica, de forma a alcançar a meta do PNE 2011-2020;

Elevar o IDEB do Ensino Médio para 4,3Elevar o IDEB dos anos iniciais do 
ensino fundamental para 5,2.
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2031 - Educação Profi ssional e Tecnológica – R$ 23,4 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Matrículas na educação profi ssional de nível médio - (milhar) 2010 1.140,40

Matrículas na rede federal de educação profi ssional e tecnológica - (milhar) 2009 240,70

Matrículas na educação profi ssional e tecnológica - (milhar) 2009 1.717,62

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0582 - Expandir, interiorizar, democratizar e qualifi car a oferta de cursos 
de educação profi ssional e tecnológica, considerando os arranjos 
produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação 
das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses 
e necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, 
afrodescendentes, mulheres de baixa renda e pessoas com defi ciência. 
(MEC);

0588 - Ofertar vagas de educação profi ssional para jovens e adultos 
articulada com a elevação de escolaridade e realizar processos de 
reconhecimento de saberes e certifi cação profi ssional. (MEC).

Elevar o número de matrículas da educação profi ssional técnica de nível 
médio, em consonância com o PNE 2011-2020;

Elevar o número de matrículas da educação profi ssional e tecnológica, em 
consonância com o PNE 2011-2020;

Elevar o número de escolas da rede federal de educação profi ssional e 
tecnológica para 562;

Oferecer 8 milhões de vagas de educação profi ssional e tecnológica, com 
a concessão de 3 milhões de bolsas a estudantes do ensino médio da 
rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos, trabalhadores e 
benefi ciários dos programas federais de transferência de renda;

Ampliar a oferta de cursos de profi ssionalização articulados com elevação de 
escolaridade, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade 
social, atendendo a 100 mil mulheres;

Elevar o percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na forma 
integrada à educação profi ssional, de forma a alcançar a meta do PNE 2011-
2020.
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2032 - Educação Superior: Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão – R$ 48,4 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Taxa bruta de matrícula na educação superior - (%) 2009 26,7

Taxa de docentes em exercício com doutorado - (%) 2009 26,4

Taxa bruta de matrícula na educação superior entre os 25% mais pobres - (%) 2009 4,0

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0803 - Apoiar a formação de pessoal qualifi cado em nível superior para 
fortalecer o sistema nacional de educação, contribuindo para a melhoria da 
educação básica, o fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia 
e da inovação, visando ao desenvolvimento sustentável do Brasil. (MEC);

0841 - Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência 
eequidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação 
superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para 
alunos de baixa renda e do fi nanciamento estudantil, promovendo o apoio 
às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a 
qualifi cação de recursos humanos. (MEC).

Elevar o percentual de mestres e doutores no corpo docente em efetivo 
exercício nas instituições de educação superior, de forma a alcançar a meta 
do PNE 2011-2020;

Elevar o número de campi da Rede Federal de Educação Superior para 321;

Elevar o número de Universidades Federais para 63;

Elevar a Relação aluno/professor nas Instituições Federais de Ensino Superior, 
em consonância com o PNE 2011- 2020;

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior, de forma a alcançar a 
meta do PNE 2011-2020;

Elevar a taxa líquida de matrícula na educação superior, de forma a alcançar 
a meta do PNE 2011-2020;

Ampliar a participação proporcional de grupos historicamente excluídos na 
educação superior.
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2034 - Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial - R$ 313,0 milhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Razão entre a taxa líquida de escolaridade no ensino superior (18 a 24 anos) entre negros e brancos - (razão) 2009 0,39

Razão entre o rendimento médio de negros e brancos ocupados com 16 anos ou mais de idade - (razão) 2009 0,57

Área total dos territórios de comunidades quilombolas tituladas - (ha) 2011 987.935,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0773 - Promover ações afi rmativas no âmbito da ação governamental 
visando a corrigir as desigualdades raciais e assegurar a igualdade de 
oportunidades. (SEPPIR);

0774 - Disseminar e adotar medidas que garantam a efetividade dos marcos 
legais referentes ao enfrentamento do racismo e à promoção da igualdade 
racial. (SEPPIR);

0776 - Instituir medidas de prevenção e enfrentamento do racismo 
institucional, fomentando a valorização da pluralidade etnicorracial em 
instituições públicas e privadas. (SEPPIR);

0777 - Reverter representações negativas da pessoa negra, que sustentam 
as ações de negação simbólica e as diversas formas de violência, bem 
como reconhecer e valorizar a historia e a cultura negra em suas formas de 
existência e resistência. (SEPPIR);

0778 - Estabelecer pactos intersetoriais e interinstitucionais que revertam as 
altas taxas de mortalidade precoce na população negra, garantindo o seu 
direito à vida. (SEPPIR);

0987 - Realizar a Regularização Fundiária das Comunidades Quilombolas, 
por meio da Delimitação, Reconhecimento, Indenização das Benfeitorias e 
Imóveis, Desintrusão e Titulação dos Territórios Quilombolas. (MDA)

Criar rede de atenção integral às vitimas do racismo e da discriminação 
racial, articulando esforços de diferentes instituições públicas;

Reduzir as mortes por homicídio na juventude negra;

Assegurar o acesso a serviços, programas e projetos a 700 comunidades 
quilombolas certifi cadas e/ou tituladas.
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2035 - Esporte e Grandes Eventos Esportivos – R$ 8,0 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Proporção de Municípíos com Política de Esporte contemplada na Lei Orgânica ou outro instrumento legal - (%) 2009 83,22

Proporção de Municípios com ações, projetos e/ou programas executados pela Prefeitura isoladamente ou em 
convênio e/ou parceria com outras entidades na área de esporte - (%)

2009 89,45

Proporção de Municipios com calendário de eventos esportivos - (%) 2009 65,91

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0669 - Ampliar e qualifi car o acesso da população ao esporte e ao lazer, por 
meio de articulações intersetoriais, promovendo a cidadania, a inclusão 
social e a qualidade de vida. (ME);

0676 - Elevar o Brasil à condição de potência esportiva mundialmente 
reconhecida, com apoio à preparação de atletas, equipes e profi ssionais, da 
base a excelência esportiva, com estímulo à pesquisa e inovação tecnológica, 
qualifi cação da gestão, melhoria e articulação das estruturas, com segurança 
e conforto nos espetáculos, fomentando a dimensão econômica. (ME);

0686 - Coordenar, monitorar e fomentar os esforços governamentais de 
preparação e realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e eventos a ela 
relacionados. (ME);

0687 - Coordenar e integrar a atuação governamental na preparação, 
promoção e realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, 
considerando a geração e ampliação do legado esportivo, social e urbano, 
bem como implantar a infraestrutura esportiva necessária. (ME).

Criar 228 projetos esportivos de Legado Social dos Grandes Eventos – 
Copa 2014 e Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016, voltados à inclusão social, 
juventude e educação;

Monitorar a execução dos empreendimentos apontados na Matriz de 
Responsabilidades e outras ações realizadas em conjunto com as cidades-
sede, entes governamentais e agentes privados envolvidos no evento;

Apoiar 100% das modalidades esportivas dos Programas Olímpico e 
Paraolímpico, visando à preparação para Rio 2016.
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2037 - Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - R$ 152,8 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Percentual de Municípios com CREAS - (%) 2010 26

Percentual de CRAS com IDCRAS igual ou superior a 6 - (%) 2009 53,16

Variação anual da concessão do BPC - (%) 2010 3,97

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0282 - Ampliar o acesso das famílias em situação de 
vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar 
e ao atendimento pela proteção básica; qualifi car os 
serviços e promover sua articulação com os benefícios 
e transferência de renda; assegurar o funcionamento 
da rede de proteção social básica e expandi-la nos 
territórios intramunicipais e de extrema pobreza; e 
induzir a estruturação de unidades públicas de prestação 
de serviços socioassistenciais, de acordo com padrões 
estabelecidos nacionalmente.( MDS);

0370 - Ampliar o acesso das famílias e indivíduos 
em situação de riscos sociais e violação de direitos 
aos serviços de acompanhamento e atendimento 
especializados; assegurar o funcionamento e expandir 
a rede de proteção social especial; qualifi car os serviços 
ofertados e induzir a estruturação da rede de unidades de 
prestação de serviços de média e alta complexidade, de 
acordo com padrões estabelecidos nacionalmente. (MDS);

0371 - Conceder benefícios assistenciais a indivíduos 
que atendam aos critérios estabelecidos na legislação, 
contribuir para a integração entre os benefícios 
assistenciais e os serviços da rede socioassistencial e das 
demais políticas setoriais e qualifi car aregulamentação do 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social 
(BPC) e dos benefícios eventuais. (MDS).

Aprimorar a gestão territorial dos CRAS, de forma a assegurar a articulação entre o trabalho 
social com famílias e a oferta de serviços de proteção básica no território;

Fortalecer e incrementar a rede de Proteção Social Básica, induzindo o acompanhamento das 
famílias em situação de extrema pobreza defi nidas pelo Plano Brasil sem Miséria;

Elevar o número de CREAS prestando atendimento especializado a mulheres em situação de 
violência;

Induzir os municípios com mais de 100 mil habitantes a organizarem a gestão da rede de 
serviços de acolhimento;

Elaborar e difundir orientações técnicas e protocolos intersetoriais sobre atendimento 
especializado a crianças e adolescentes em situação de violação física, psicológica e abuso e 
exploração sexual;

Criar condições para ampliar a cobertura dos benefi ciários na faixa etária de 0 a 18 anos no 
Programa BPC na Escola;

Instituir novos critérios de manutenção do BPC, para compatibilizar o benefício com o contrato 
de aprendizagem profi ssional e a situação inicial de trabalho do benefi ciário;

Ampliar as informações socioeconômicas sobre os benefi ciários do BPC, por meio de sua 
inclusão no CadÚnico, visando analisar a focalização, a cobertura do benefício e o perfi l do 
benefi ciário;

Conceder o BPC para 302.297 Pessoas com Defi ciência em situação de extrema pobreza (Plano 
Brasil sem Miséria), até 2015;

Conceder o BPC para 144.715 Pessoas Idosas em situação de extrema pobreza (Plano Brasil sem 
Miséria), até 2015.
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2054 – Planejamento Urbano – R$ 81,3 milhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Número de famílias benefi ciadas por processos de regularização fundiária - (famílias) 2010 243.268

Taxa de municípios com Plano Diretor - (%) 2009 41,60

Taxa de municípios com instrumentos de acesso à terra instituídos - (%) 2009 40,50

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0321 - Promover transformações urbanísticas 
estruturais em territórios de especial interesse 
em áreas urbanas para efetivar as funções sociais 
da cidade e da propriedade por meio de projetos 
urbanos integrados. (Mcid);

0324 - Promover a regularização fundiária urbana 
como forma de ampliação do acesso à terra 
urbanizada e de redução da pobreza urbana, 
combinando ações de fortalecimento institucional 
e de implementação de processos de regularização 
fundiária urbana. (Mcid);

0589 - Fortalecer a gestão municipal e interfederativa 
para o desenvolvimento urbano integrado e com 
participação social. (Mcid).

Desenvolvimento de projetos integrados de reabilitação urbana em municípios que integrem 
o Grupo 1 do PAC, possuam conjunto ou sítios históricos protegidos no âmbito do Patrimônio 
Cultural, estejam em aérea de infl uência de empreendimentos com signifi cativo impacto ambiental 
de âmbito regional ou nacional ou estejam localizados em costas marítimas ou fl uviais;

Desenvolvimento de projetos de parques e áreas verdes de domínio público ou projetos urbanos, 
em áreas de preservação permanente (APP) ou áreas urbanas de valor histórico, paisagístico e 
cultural em municípios pertencentes aos Grupos 1 e 2 do PAC, que possuam áreas de expansão 
urbana e/ou de mananciais, bem como áreas de APP ameaçadas de ocupação irregular;

Implementação de ações de ordenamento territorial em municípios da orla marítima e municípios 
da orla de rios federais, no âmbito do Projeto Orla;

Elaboração do plano nacional de regularização fundiária urbana;

Regularização fundiária urbana em imóveis da União geridos pela Secretaria do Patrimônio da 
União;

Ampliação do Programa Papel Passado para intensifi car a regularização fundiária urbana em cidades 
irregulares e em assentamentos irregulares de baixa renda;

Fomentar a estruturação de Cadastros Territoriais Multifi nalitários e o uso e disseminação de 
geotecnologias voltadas para o planejamento e desenvolvimento urbano;

Criar e manter o Observatório das Cidades;

Criar, implementar e manter o serviço de atendimento à sociedade, aos entes federados e outros 
interessados Capacitar técnicos e agentes sociais para fortalecer a gestão urbana e territorial por 
meio do Programa Nacional de Capacitação das Cidades.
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2016 - Políticas para as Mulheres: Enfrentamento à Violência e Autonomia – R$ 266,1 milhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Taxa de frequência à creche ou escola de crianças de 0 a 3 anos de idade - (%) 2009 18,40

Razão entre a taxa de atividade de homens e mulheres de 16 anos ou mais de idade - (razão) 2009 1,40

Proporção de municípios com serviço especializado de atentimento às mulheres em situação de violência - (%) 2011 28,25

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0932 - Fortalecer e apoiar a implementação da Política de Atenção Integral à Saúde das 
Mulheres, visando à melhoria das condições de saúde das mulheres, sendoresguardadas 
as identidades e especifi cidades vinculadas às questões de raça/etnia, de geração, de 
orientação sexual e de mulheres com defi ciência. (SPM);

0933 - Fortalecer uma cultura social igualitária entre mulheres e homens, não sexista,não 
racista, não lesbofóbica, mediante apoio às políticas de educação de qualidade,além de 
políticas culturais, de esporte e lazer que assegurem tratamento igualitário entre mulheres e 
homens pelas instituições e pelos profi ssionais. (SPM);

0998 - Promover atendimento às mulheres em situação de violência por meio da 
ampliação, capilarização, fortalecimento, qualifi cação e integração dos serviços daRede 
de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência e a produção,sistematização e 
monitoramento dos dados da violência contra as mulheres. (SPM);

0999 - Fortalecer a implementação e aplicabilidade da Lei Maria da Penha e o Pacto 
Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, por meio de difusão da lei e dos 
instrumentos de proteção de direitos, bem como por meio de ações educativas para o 
enfrentamento à exploração sexual e ao tráfi co de mulheres, para a promoção de direitos 
sexuais e desconstrução dos estereótipos e mitos relacionados à sexualidade das mulheres. 
(SPM);

0931 - Promover autonomia econômica das mulheres urbanas, do campo e da fl oresta 
considerando as desigualdades entre mulheres e homens, as desigualdades de classe e raça, 
desenvolvendo ações específi cas e exclusivas e contribuindo para a modifi caçãoda desigual 
divisão sexual do trabalho, com ênfase nas políticas de erradicação dapobreza e na garantia 
da participação das mulheres no desenvolvimento do país. (SPM).

Formar 40 mil gestoras e gestores em políticas públicas nas 
temáticas de gênero e relações étnico-raciais através do 
Programa Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça 
(GPP-GR);

Ampliar e implantar Rede de Serviços Especializados de 
Atendimento às Mulheres em Situação de Violência em 
todos os municípios polo, territórios de cidadania e áreas 
defl agradas;

Construir pactos com empresas públicas e privadas e 
outros órgãos do governo para prevenir a violência contra 
as mulheres e combater a exploração sexual de mulheres, 
adolescentes e jovens, em especial nas áreas de grandes 
obras de desenvolvimento econômico e infraestrutura e nas 
regiões de fomento ao turismo;

Capacitar 20.000 mulheres urbanas, do campo e da fl oresta 
para inserção no mercado de trabalho.
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2061 – Previdência Social - R$ 1,426 trilhão

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Taxa de cobertura previdenciária - (%) 2009 67,00

Tempo Médio de Concessão (TMC) - (dia) 2011 26,00

Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado (TMEA) - (dia) 2011 19,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0250 - Promover ações de inclusão e permanência no sistema previdenciário, 
conhecendo o perfi l do cidadão e fortalecendo a educação previdenciária. 
(MPS);

0251 - Promover a melhoria da qualidade dos serviços previdenciários e o 
reconhecimento automático de direito. (MPS);

0252 - Fomentar políticas e ações de sustentabilidade dos regimes 
previdenciários, com foco em supervisão, controle e gestão de riscos. (MPS).

Ampliar a cobertura previdenciária das mulheres trabalhadoras, de 64,5% 
em 2009, para 75%;

Ampliar para 3 milhões o número de microempreendedores individuais 
formalizados;

Ampliar o número de participantes das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar;

Ampliar o índice de cobertura previdenciária para 77%.
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2062 –  Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes  - R$ 1,7 bilhão

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Relação entre adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em programas de meio-aberto/ fechado - (unidade) 2010 0,50

Crianças e adolescentes de 5 a 15 anos de idade ocupados - (unidade) 2009 0,57

Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos - (1/1.000) 2009 987.935,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0259 - Coordenar a organização de serviços de atendimento a crianças e 
adolescentes com direitos violados, ameaçados ou restritos, formulando 
parâmetros de qualidade dos programas e co-fi nanciando sua infraestrutura 
e funcionamento. (SDH);

0260 - Estruturar os conselhos tutelares, fomentando condições adequadas 
de funcionamento e infraestrutura, com foco em áreas de maior 
vulnerabilidade. (SDH);

0575 - Promover os direitos de crianças e adolescentes garantindo o seu 
desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando o seu 
direito de opinião e participação. (SDH);

0829 - Ampliar, qualifi car e articular programas, ações e serviços para a 
proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes identifi cados em 
situação de trabalho. (MDS)

Construir condições para ampliação do acesso de crianças de 0 a 3 anos a 
Programas de cuidados à Primeira Infância nos municípios com mais de 300 
mil habitantes;

Aumentar o percentual de adoções nacionais de crianças e adolescentes 
afrodescendentes, soro positivos, com defi ciência e/ou grupo de irmãos;

Construir condições para extinção das unidades de internação impróprias no 
sistema socioeducativo;

Implantar serviços de atendimento integrado a crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual nas 27 capitais;

Implantar serviços integrados de atendimento inicial a adolescentes em 
confl ito com a lei nas 27 capitais.
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2063  –  Promoção dos Direitos de Pessoas com Defi ciência   -    R$  59,7 milhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Matrícula de pessoa com defi ciência na rede regular de ensino - (%) 2010 68,93

Percentual de atendimento do passivo da demanda por Órteses e Próteses pelo Poder Público Federal (passivo de 
1.442.000 demandas, em 2007) - (%)

2010 72,00

Taxa de inserção de pessoas com defi ciência no mercado de trabalho por intervenção fi scal - (%) 2011 29,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0442 - Promover a efetiva aplicação da política de garantia dos direitos das 
pessoas com defi ciência. (SDH);

0568 - Promover ações destinadas a garantir autonomia, independência e 
segurança às pessoas com defi ciência. (MD);

0736 - Promover a acessibilidade das pessoas com defi ciência ou com 
mobilidade reduzida, para garantir a utilização dos ambientes com 
segurança e autonomia. (SDH).

Promover capacitação para multiplicadores sobre a técnica de Orientação e 
Mobilidade;

Implantar Modelo Único de Valoração e Classifi cação de Defi ciências nas 
diversas políticas;

Lançar o banco de talentos e estimular sua utilização em conjunto com 
outros sistemas congêneres;

Defi nir conteúdo básico para capacitação em promoção de direitos da 
pessoa com defi ciência;

Implantar as Centrais de Interpretes da Língua Brasileira de Sinais visando à 
acessibilidade na comunicação e informação;

Acompanhar a criação e execução do serviço de apoio para pessoas com 
impedimento de longo prazo em situação de dependência;

Acompanhar a ampliação da rede de reabilitação dirigida ao fornecimento 
de órteses e próteses com vistas a atender à demanda;

Acompanhar a ampliação do número de Parques Tecnológicos e Incubadores 
de empresas de bases tecnológicas voltadas para incremento da qualidade e 
produção das ajudas técnicas.
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2064 – Promoção e Defesa dos Direitos Humanos - R$  417,1 milhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Estimativa de sub-registros de nascimentos - (%) 2010 6,20

Trabalhadores resgatados do trabalho análogo ao de escravo - (unidade) 2010 2.628

Número de Unidades da Federação com programa de Proteção a Testemunhas - (unidade) 2011 17,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0254 - Implementar a política de promoção do registro civil de nascimento e documentação 
básica. (SDH);

0255 - Promover cultura e educação em direitos humanos e garantir acesso a direitos. (SDH);

0256 - Promover os direitos e garantir proteção social para a pessoa idosa. (SDH);

0257 - Desenvolver e implementar políticas públicas para garantia de direitos e promoção de 
uma cultura de respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero e o reconhecimento 
social de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. (SDH);

0742 - Promover os direitos e garantir proteção social das pessoas em situação de rua. (SDH);

0972 - Assegurar o direito à memória e à verdade e a reparação por violação de direitos pelo 
Estado Brasileiro.  (SDH);

0973 - Erradicar todas as formas de trabalho análogo a de escravo, por meio da ampliação, 
qualifi cação e articulação de ações e serviços focados no seu enfrentamento e na promoção 
dos direitos dos trabalhadores submetidos a esta condição. (SDH);

0974 - Proteger a vida de testemunhas, vítimas e defensores dos direitos humanos em situação 
de ameaça e de crianças e adolescentes ameaçados de morte, bem como seus familiares, 
garantindo seus direitos fundamentais e incidir nas causas das ameaças buscando sua 
supressão. (SDH);

0975 - Defender pessoas com direitos violados ou em situação de iminente violação, buscando 
a erradicação das suas causas e a garantia de direitos. (SDH).

Implementar o Sistema Nacional de Informações de 
Registro Civil em todo o território nacional;

Implementar uma rede de combate a homofobia e 
promoção dos direitos de LGBT;

Implementar Centros de Direitos Humanos em todas as 
regiões metropolitanas.Implementar Centros de Direitos 
Humanos no campo em todos os estados brasileiros;

Reintegrar crianças e adolescentes em situação de rua, na 
convivência familiar e comunitária, em municípios com 
mais de 300 mil habitantes;

Realizar o censo de população em situação de rua.
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2065 – Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas  -  R$ 3,7 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Número de terras indígenas regularizadas e na posse plena dos índios - (unidade) 2011 325,00

Taxa de homicídio de jovens de 15 a 24 anos de idade - (1/1.000) 2009 41,90

Proporção de crianças indígenas com défi cit de estatura para idade - (%) 2009 26,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0943 - Garantir aos povos indígenas a plena ocupação e gestão de suas terras, a partir da 
consolidação dos espaços e defi nição dos limites territoriais, por meio de ações de regularização 
fundiária, fi scalização e monitoramento das terras indígenas e proteção dos índios isolados, 
contribuindo para a redução de confl itos e para ampliar a presença do Estado democrático e 
pluriétnico de direito, especialmente em áreas vulneráveis. (MJ);

0945 - Implantar e desenvolver política nacional de gestão ambiental e territorial de terras 
indígenas, por meio de estratégias integradas e participativas com vistas ao desenvolvimento 
sustentável e à autonomia dos povos indígenas. (MJ);

0948 - Promover o acesso amplo e qualifi cado dos povos indígenas aos direitos sociais e de 
cidadania por meio de iniciativas integradas e articuladas em prol do desenvolvimento sustentável 
desses povos respeitando-se sua identidade social e cultural, seus costumes e tradições e suas 
instituições. (MJ);

0949 - Preservar e promover o patrimônio cultural dos povos indígenas por meio de pesquisa, 
documentação, divulgação e diversas ações de fortalecimento de suas línguas, culturas e acervos, 
prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade. (MJ);

0952 - Promover o direito dos povos indígenas a uma educação diferenciada em todos os níveis e 
a articulação e o acompanhamento das políticas públicas de educação, com vistas à autonomia e 
sustentabilidade desses povos por meio da valorização da cultura e das suas formas de organização 
social. (MJ);

0953 - Promover a consolidação da reestruturação organizacional da FUNAI com vistas ao seu 
aperfeiçoamento institucional, por meio da implementação de projetos voltados à estruturação 
e melhoria dos processo de trabalho, capacitação intensiva de recursos humanos, suporte 
tecnológico e infraestrutura física. (MJ).

Promover o monitoramento permanente nas 20 terras 
indígenas com maior índice de desmatamento;

Delimitação de 56 terras indígenas;

Homologação da demarcação de 40 terras indígenas;

Executar 10.000 obras de infraestrutura comunitária 
ou de habitações em terras indígenas;

Pesquisar e documentar 30 línguas, culturas e acervos 
de povos indígenas no país;

Implementação do Conselho Nacional de Política 
Indigenista;

Apoiar técnica e fi nanceiramente cursos de formação 
de professores indígenas;

Apoiar fi nanceiramente o estudante indígena fora da 
aldeia;

Reformar e estruturar 58 Casas de Saúde Indígena 
(CASAI) até 2015.
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2066 – Reforma Agrária e Ordenamento da Estrutura Fundiária -  R$  11,0 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Índice de Projetos de Assentamentos com licença ambientais em vigor - (%) 2010 24,16

Índice de Provimento de Assistência Técnica aos Assentamentos de Reforma Agrária - (%) 2010 32,0

Índice de Fiscalização da Função Social da Propriedade - (%) 2010 0,5

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0418 - Aumentar a governança sobre a malha fundiária, gerenciar o 
ordenamentofundiário por meio dos sistemas cadastrais e cartográfi cos do INCRA, 
realizar a fi scalização das informações cadastrais da propriedade, controlar a aquisição 
de imóveis por estrangeiros, proceder a certifi cação dos imóveis rurais e combater a 
grilagem de terra pública. (MDA);

0420 - Assentar famílias, público da reforma agrária, por meio da obtenção de 
imóveisrurais, criar e implantar projetos de assentamento sustentáveis com 
infraestrutura,crédito instalação e licenciamento ambiental, proceder a supervisão 
ocupacional doslotes e contribuir com igualdade de gênero e a redução da pobreza 
rural. (MDA);

0421 - Qualifi car e consolidar os projetos de assentamento sustentáveis 
desenvolvendo-os com gestão ambiental, fi nanciamento produtivo, acesso aos 
mercados, agroindustrialização e assistência técnica para a autonomia socioeconômica 
das famílias, promovendo a titulação conjunta, a igualdade de gênero e a redução 
dapobreza rural. (MDA);

0422 - Proporcionar o acesso à capacitação profi ssional e educação formal em todos os 
níveis, à cultura, à alimentação básica, à saúde, esporte e lazer ao público da reforma 
agrária, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares benefi ciários da 
regularização fundiária. (MDA);

423 - Reduzir a violência no campo com a mediação de confl itos agrários, aprevenção 
de tensão social no campo e a promoção de assistência às famíliasacampadas de 
trabalhadores rurais sem-terras, garantindo o efetivo acesso as políticaspúblicas 
sociais, em especial o combate à fome e miséria. (MDA)

Emitir 2 milhões de Certifi cados de Cadastro de Imóveis Rurais 
(CCIR);

Emissão de certidão de certifi cação de 100 milhões de ha;

Encaminhar 200.000 imóveis rurais para a regularização fundiária;

Benefi ciar 50 mil famílias com acesso à água.Assentar 200 mil 
famílias;

Obter 1 milhão de hectares.Criar 800 projetos de assentamento;

Conceder Crédito Fomento a 50 mil famílias assentadas no âmbito 
BSM;

Implantar 3.200 bibliotecas rurais em assentamentos da reforma 
agrária;

Benefi ciar 80 mil famílias com crédito fundiário.
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2067 – Resíduos Sólidos - R$ 471 milhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Percentual de municípios com coleta seletiva organizada através de cooperativas ou associações - (%) 2008 8,0

Quantidade de resíduos sólidos recebidos por dia em aterros sanitários - (tonelada por dia) 2008 167.636

Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria orgância e rejeitos) em relação à quantidade total 
(rdo+ rpu) coletada - (%)

2008 0,96

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0319 - Ampliar o acesso aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos 
de forma ambientalmente adequada, induzindo a gestão consorciada dos 
serviços e a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis. 
(MMA);

0342 - Promover a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
com ênfase na reestruturação das cadeias produtivas, na integração 
das associações, cooperativas e redes de cooperação de catadores, na 
estruturação do planejamento do setor, no gerenciamento de áreas 
contaminadas e na inovação tecnológica respeitando as peculiaridades 
regionais. (MMA)

Incrementar 100 redes de comercialização;

Apoio a 100 municípios para implantação de programas de coleta seletiva;

Capacitar e fortalecer a participação na coleta seletiva de 60 mil catadores;

Viabilizar infraestrutura para 280 mil catadores;

Fomento a constituição e implementação de 120 consórcios públicos com a 
atuação em resíduos sólidos;

Elaborar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;

Elevar para 20% o percentual de municípios brasileiros com reciclagem de 
resíduos sólidos implantada.
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2069 - Segurança Alimentar e Nutricional – R$ 13,3 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Percentual de domicílios com insegurança alimentar leve - (%) 2009 18,7

Percentual de domicílios com insegurança alimentar moderada - (%) 2009 6,5

Percentual de domicílios com insegurança alimentar grave - (%) 2009 5,0

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0930 - Controlar e prevenir os agravos e doenças consequentes da insegurança alimentar 
e nutricional com a promoção da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, por meio 
do controle e regulação de alimentos e da estruturação da atenção nutricional na rede de 
atenção à saúde. (MS);

0615 - Fomentar e estruturar a produção familiar e a inclusão produtiva, especialmente dos 
agricultores familiares, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais em situação de 
insegurança alimentar e nutricional, de forma a gerar alimentos, excedentes de produção e 
renda. (MDS);

0614 - Garantir o acesso à água para populações rurais de forma a promover qualidade e 
quantidade sufi cientes à segurança alimentar e nutricional. (MDS);

0613 - Fomentar o abastecimento alimentar como forma de assegurar o acesso regular 
e permanente da população brasileira a alimentos, em quantidade sufi ciente, qualidade 
e diversidade, observadas as práticas alimentares promotoras da saúde e respeitados os 
aspectos culturais e ambientais. (MAPA);

0380 – Promover o acesso à alimentação adequada e fomentar a inclusão socioeconômica 
de agricultores familiares, mulheres rurais, povos e comunidades tradicionais e povos 
indígenas, por intermédio da ampliação de sua participação, prioritariamente dos mais 
pobres, no abastecimento dos mercados institucionais, da rede socioassistencial e dos 
equipamentos públicos de alimentação e nutrição. (MDS);

0378 - Consolidar a organização de circuitos locais de produção, abastecimento e consumo, 
por meio da expansão e estruturação da rede de equipamentos, ações e serviços públicos 
de comercialização, alimentação e nutrição sob a ótica do Direito Humano à Alimentação 
Adequada. (MDS)

Implementar o SISAN nos 27 estados e DF;

Redução de 25% da oferta de sódio nos alimentos 
processados prioritários;

Atender 142.100 agricultores familiares, povos indígenas 
e povos e comunidades tradicionais em situação de 
vulnerabilidade social, fomentando atividades produtivas 
diversifi cadas, especialmente de alimentos, a partir de 
conceitos agroecológicos, respeitadas as características 
culturais;

Universalizar o acesso à água para consumo humano, 
atendendo a 730.000 famílias da zona rural do semiárido 
brasileiro, inscritas no CadÚnico, sem acesso à rede 
pública de abastecimento, por meio da implementação de 
tecnologias de captação e armazenamento de água;

Ampliar a participação dos equipamentos públicos de 
apoio à produção, abastecimento e consumo de alimentos 
nos territórios de referência dos equipamentos sociais de 
assistência social, educação, saúde e outros, de forma a 
garantir o atendimento integral de pessoas inscritas no 
CadÚnico;

Ampliar o número de agricultores familiares participantes do 
Programa de Aquisição de Alimentos para 450 mil, sendo, no 
mínimo, 57% dos agricultores participantes enquadrados nos 
Grupos A, A/C e B do Pronaf.
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2070 - Segurança Pública com Cidadania – R$ 14,5 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Taxa de Homicídio - (1/100.000) 2009 25,56

Défi cit de vagas no Sistema Penitenciário e Criminal - (unidade) 2010 197.976

Taxa de homicídio de pessoas negras do sexo masculino com idade de 15 a 29 anos - (1/100.000) 2009 131,75

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0825 - Aprimorar o combate à criminalidade, com ênfase em medidas de 
prevenção, assistência, repressão e fortalecimento das ações integradas 
para superação do tráfi co de pessoas, drogas, armas, lavagem de dinheiro e 
corrupção, enfrentamento de ilícitos característicos da região de fronteira e 
na intensifi cação da fi scalização do fl uxo migratório. (MJ);

0828 - Induzir a formação, a capacitação e a valorização dos atores e 
profi ssionais de segurança pública, desenvolvendo e fomentando ações 
voltadas para a educação, melhoria das condições de trabalho e promoção 
dos direitos. (MJ);

0831 - Reestruturar e modernizar o sistema criminal e penitenciário, por 
meio da garantia do cumprimento digno e seguro da pena, objetivando o 
retorno do cidadão à sociedade, a redução da reiteração criminosa, aplicação 
de medidas alternativas à prisão e o combate ao crime organizado. (MJ);

0832 - Implementar o Plano Nacional para a Segurança em Grandes Eventos, 
dotando as Instituições de Segurança Pública dos recursos necessários para 
a integração das ações e execução dos projetos. (MJ);

0834 - Ampliar a presença do Estado em territórios com elevados índices 
de vulnerabilidade social e criminal, por meio de ações multissetoriais de 
segurança, justiça e cidadania, combinando ações repressivas qualifi cadas 
e ações sociais de segurança, para a superação da violência e redução dos 
crimes letais intencionais contra a vida. (MJ).

Emitir 70.000.000 (setenta milhões) de cartões de Registro de Identidade 
Civil;

Ampliar a frota de 2 para 14 aeronaves do Sistema de Veículos Aéreos Não 
Tripulados (SISVANT);

Implantar o Sistema Nacional de Alternativas Penais;

Implantar o Centro de Comando e Controle Integrado Nacional voltado à 
Copa 2014;

Ampliar de 4.150.000 para 6.000.000 procedimentos de fi scalização de 
alcoolemia nas rodovias federais;Implantar 11 Unidades Especiais de 
Fronteira da Polícia Rodoviária Federal;

Garantir 40.000 vagas para profi ssionais estaduais e municipais de Segurança 
Pública em Ações Educativas
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2071 - Trabalho, Emprego e Renda – R$ 248 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Taxa de desocupação - (%) 2009 8,30

Taxa de trabalho formal (16 anos ou mais) - (%) 2009 53,58

Taxa de participação de mulheres no total de empregos formais - (%) 2009 41,43

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0287 - Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no 
território nacional, ampliando o alcance da promoção de políticas públicas 
que visem ao aumento da inserção do trabalhador no mundo do trabalho. 
(MTE);

0289 - Estimular a geração de emprego, trabalho e renda, por meio da 
democratização e ampliação do crédito produtivo, contribuindo para o 
desenvolvimento econômico e social. (MTE);

0291 - Fortalecer a política de microcrédito produtivo orientado, 
promovendo a universalização do acesso a essa modalidade de crédito por 
meio do apoio às instituições do setor, com ênfase no fortalecimento do 
empreendedorismo de pequeno porte, individual ou coletivo. (MTE);

0869 - Promover o emprego e o trabalho decente no Brasil conforme 
compromissos assumidos pelo país na Agenda e no Plano Nacional do 
Trabalho Decente, visando o enfrentamento à pobreza e à desigualdade 
social, ao desemprego e à informalidade, aos baixos níveis de rendimentos e 
produtividade, às desigualdades de gênero e raça/etnia e o combate a todo 
tipo de discriminação no mundo do trabalho. (MTE).

Criar novos instrumentos e aperfeiçoar os mecanismos existentes 
para a promoção da integração entre as ações do Sistema Público de 
Emprego, Trabalho e Renda, particularmente do seguro-desemprego, da 
intermediação de mão de obra e da qualifi cação social e profi ssional;
Ampliar a articulação das ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho 
e Renda com as políticas públicas voltadas para o fomento à geração 
de emprego e renda, a juventude, a educação, a economia solidária, 
aredistribuição de renda e erradicação da pobreza, e a promoção da 
cidadania;
Desenvolver metodologias e tecnologias de qualifi cação social e profi ssional 
voltadas para o atendimento dos públicos prioritários;
Acompanhar e incentivar a proposição de medidas e cenários (tendo como 
referência os dados de 2009) para:

- aumentar em 10% as taxas de participação e de ocupação das 
mulheres;
- aumentar em 15% a taxa de ocupação da população negra;
- aumentar em 10% a taxa de formalidade;
- aumentar em 20% o número de trabalhadoras/es domésticas/os com 
carteira de trabalho assinada;
- aumentar em 37% o número de trabalhadores/as autônomos/as 
formalizados/as;
- diminuir em 20% as desigualdades de rendimentos entre homens e 
mulheres;
- diminuir em 15% as desigualdades de rendimentos entre negros e 
brancos.
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2017 - Aviação Civil – R$ 11,5 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Quantidade de aeroportos com voos regulares - (unidade) 2010 130,00

Passageiro-quilômetro transportado no mercado doméstico - (bilhões de pax.km) 2009 70,20

Índice de acidentes com fatalidade por milhão de decolagens - (unidade) 2007 1,48

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0083 - Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de 
processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e 
futura. (SAC);

084 - Ampliar a oferta de transporte aéreo regular de passageiros e cargas. 
(SAC);

0085 - Promover a segurança da aviação civil, ampliando a segurança 
operacional e a proteção contra atos de interferência ilícita. (SAC);

0087 - Formular, coordenar e supervisionar as políticas para o 
desenvolvimento da infraestrutura aeronáutica civil, com vistas ao 
atendimento da demanda por transporte aéreo, de forma segura e efi ciente. 
(SAC)

Aumentar a capacidade da rede de aeroportos do Brasil de modo a 
possibilitar o processamento de 305 milhões de passageiros, observadas as 
normas regulamentares de prestação de serviço adequado expedidas pela 
ANAC;

Ampliar para 150 o número de aeroportos atendidos por transporte aéreo 
regular de passageiros e cargas e ampliar para 1.000 o número de rotas 
servidas por transporte aéreo regular de passageiros e cargas;

Reduzir em 50% até 2015, com referência ao ano de 2007, o índice anual de 
acidentes aeronáuticos com fatalidade em operações regulares, por 1 milhão 
de decolagens;

Formular o Plano Nacional para o Desenvolvimento da Infraestrutura 
Aeronáutica Civil Brasileira.
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2022 - Combustíveis – R$ 122,5 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Capacidade nominal instalada de processamento de petróleo    (milhão de barris de petróleo por dia) 2009 2,10

Produção de biodiesel - (milhão de m³ por ano) 2010 2,40

Produção de etanol - (milhão de m³ por ano) 2010 27,96

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0553 - Promover ações da política nacional de combustíveis com ênfase 
na garantia do suprimento e na proteção dos interesses dos consumidores 
quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos. (MME);

0187 - Ampliar e qualifi car a participação da agricultura familiar na cadeia 
produtiva do biodiesel. (MDA);

0054 - Expandir e modernizar o parque nacional de refi no e adequar a 
infraestrutura industrial no exterior, de modo a buscar atender integralmente 
o mercado interno de combustíveis com padrões de qualidade adequados e 
possibilitar seu comércio internacional. (MME);

0186 - Otimizar a logística referente a petróleo e combustíveis, de forma a 
reduzir custos e favorecer sua comercialização e seu adequado fornecimento 
aos consumidores. (MME);

0797 - Monitorar e incentivar o uso sustentável de biocombustíveis de 
origem fl orestal (lenha e carvão) para fi ns energéticos. (MMA)

Atender à demanda de biocombustíveis, tendo como referência o Plano 
Decenal de Expansão de Energia (PDE) vigente;

200.000 agricultores familiares participando da cadeia produtiva do 
biodiesel;

Expandir a capacidade nacional de produção de derivados de petróleo para 
atendimento do mercado interno, de modo a produzir 152x10³m³/dia de 
óleo diesel;

Expandir a capacidade nacional de produção de derivados de petróleo para 
atendimento do mercado interno, de modo a produzir 21x10³m³/dia de 
Querosene de Aviação (QAV);

Expandir a capacidade nacional de produção de derivados de petróleo para 
atendimento do mercado interno, de modo a produzir 30x10³m³/dia de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP);

Expandir a capacidade nacional de produção de derivados de petróleo para 
atendimento do mercado interno, de modo a produzir 62x10³m³/dia de 
gasolina;

Ampliar a frota de transporte marítimo e hidroviário de petróleo, derivados, 
GLP e biocombustíveis, de modo a adicionar 2.994.496 toneladas de porte 
bruto (tpb);

Promover o uso energético sustentável da biomassa fl orestal em 300 
empresas usuárias de carvão vegetal proveniente do bioma Caatinga.
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2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia – R$ 11,7 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Número de usuários de Internet acesso banda larga e discado - (unidade) 2008 67.900.000,00

Percentual da população com cobertura de telefonia móvel - (%) 2008 75,00

Percentual populacional com distribuição postal - (%) 2011 82,62

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0751 - Expandir a infraestrutura e os serviços de comunicação social 
eletrônica, telecomunicações e serviços postais, promovendo o acesso 
pela população e buscando as melhores condições de preço, cobertura e 
qualidade. (MC);

0752 - Promover o uso de bens e serviços de comunicações, com ênfase 
nas aplicações, serviços e conteúdos digitais criativos para potencializar o 
desenvolvimento econômico e social do País. (MC);

0754 - Promover o desenvolvimento da cadeia produtiva brasileira das 
comunicações e sua inserção internacional a partir do fomento à pesquisa, 
desenvolvimento, inovação e do estímulo ao uso de bens e serviços com 
tecnologia nacional. (MC)

Chegar a 40 milhões de domicílios com Internet banda larga de qualidade 
por meio do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL);

Instalar Telefone de Uso Público em todos os postos de saúde públicos e 
escolas públicas, ambos localizados em área rural;

Cobrir 91,5% da população brasileira com o serviço de telefonia móvel;

Atender todas as escolas públicas rurais com Internet banda larga;

Atender 100% dos distritos, com população igual ou superior a 500 
habitantes, com atendimento postal básico;

Ofertar banda larga fi xa a 10 Mbps e móvel em redes 4G nas cidades-sede 
da Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 2014 e dos 
Jogos Olímpicos de 2016, bem como atender aos requisitos de qualidade 
necessários à realização dos eventos;

70% da população fazendo uso da internet banda larga e discada (seja em 
casa, no trabalho, em telecentros), levando em consideração desigualdades 
regionais e socioeconômicas;

Elevar para 70% a participação da produção nacional no mercado nacional 
de equipamentos e aparelhos de telecomunicação.
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2033 - Energia Elétrica – R$ 177,2 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - (MW) 2011 114.858,46

FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - (unidade por ano) 2010 11,29

DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - (hora por ano) 2010 18,35

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0019 - Aproveitar o potencial de geração de energia elétrica a partir da fonte 
hídrica com modicidade tarifária. (MME);

0025 - Aproveitar o potencial de geração de energia elétrica a partir de 
fontes alternativas e renováveis. (MME);

0023 - Utilizar as fontes térmicas para geração de energia elétrica, 
contribuindo para o equilíbrio, complementariedade e diversifi cação da 
matriz elétrica. (MME);

0036 - Expandir o Sistema Interligado Nacional (SIN), para o pleno 
atendimento ao mercado, para a integração dos novos empreendimentos 
de geração de energia elétrica e para a extensão a todas capitais brasileiras. 
(MME);

0045 - Universalizar o acesso à energia elétrica. (MME);

0047 - Aprimorar a qualidade do fornecimento e zelar pela modicidade dos 
preços dos serviços de energia elétrica para a sociedade. (MME).

Adicionar 10.326 MW de capacidade instalada de geração de energia elétrica 
a partir da fonte hídrica (UHEs, PCHs e CGHs);

Adicionar 1.395 MW de capacidade instalada de geração de energia elétrica 
a partir de fonte térmica a biomassa;

Adicionar 3.680 MW de capacidade instalada de geração de energia elétrica 
a partir da fonte eólica;

Adicionar 9.338 MW de capacidade instalada de geração de energia elétrica 
a partir de fontes térmicas;

Implantar 17.650 km de novas linhas de transmissão para integração de 
novas usinas e novos mercados, e promover a integração energética entre as 
regiões do País;

Implantar 22.000 MVA em novas subestações de transformação para elevar a 
capacidade de atendimento ao mercado de energia elétrica pelo SIN;

Atender 495.000 domicílios rurais com energia elétrica pelo Programa Luz 
para Todos;

Atender integralmente a população assistida pelo Programa Brasil Sem 
Miséria, através do Luz para Todos e da Universalização;

Reduzir DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade 
Consumidora) para 14 horas/ano;

Reduzir FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade 
Consumidora) para 10 vezes/ano.
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2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres – R$ 11,5 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Municípios com áreas de risco na área urbana que demandam drenagem especial, por tipo de área de risco (áreas 
em taludes e encostas sujeitas a deslizamento) - (município) 2008 811,00

Municípios com áreas de risco na área urbana que demandam drenagem especial, por tipo de área de risco (áreas 
sem infraestrutura de drenagem) - (município) 2008 1.210,00

Municípios com Órgão de Defesa Civil Implementado e Estruturado - (município) 2011 458,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0602 - Expandir e difundir o mapeamento geológico-geotécnico com foco 
nos municípios recorrentemente afetados por inundações, enxurradas e 
deslizamentos para orientar a ocupação do solo. (MME);

0587 - Expandir o mapeamento de áreas de risco com foco em municípios 
recorrentemente afetados por inundações, enxurradas e deslizamentos, para 
orientar as ações de defesa civil. (MI);

0169 - Promover a prevenção de desastres com foco em municípios 
mais suscetíveis a inundações, enxurradas e deslizamentos, por meio de 
instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da 
ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais. 
(MCID);

0174 - Promover ações de pronta resposta e reconstrução de forma a 
restabelecer a ordem pública e a segurança da população em situações de 
desastre em âmbito nacional e internacional. (MI).

Executar mapeamento geológico-geotécnico em municípios sujeitos a 
inundações, enxurradas e deslizamentos;

Mapear áreas sujeitas a inundações, enxurradas e deslizamentos em 
municípios;

Executar intervenções de drenagem e controle de cheias e de erosões 
marítimas e fl uviais em municípios suscetíveis a inundações e enxurradas;

Investir na elaboração de planos e projetos e execução de obras de 
contenção de encostas nos municípios mais suscetíveis a desastres 
associados a deslizamentos em ambiente urbano;

Estruturação do sistema de monitoramento da ocupação urbana em áreas 
suscetíveis a inundações, enxurradas e deslizamentos;

Contratar R$ 9 bilhões para apoio à execução de intervenções de drenagem 
urbana sustentável nos municípios mais suscetíveis a desastres associados a 
enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas;

Assistir às populações vitimadas e reabilitar cenários de desastres;

Implementar o Cartão de Pagamento de Defesa Civil em municípios.
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2041 – Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral – R$ 59,7 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

PIB da Mineração e da Transformação Mineral (M&TM) - (US$ bilhão) 2010 131,00

Empregos diretos na Mineração - (quantidade) 2010 157.000,00

Conhecimento geológico do território nacional não amazônico na escala 1:100.000 - (km²) 2010 1.422.000,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0478 - Assegurar a governança pública efi caz do setor mineral. (MME);

0032 - Realizar o levantamento geológico do Brasil e das províncias minerais 
nas escalas adequadas e promover a gestão e a difusão do conhecimento 
geológico e das informações do setor mineral. (MME);

0035 - Implementar o Zoneamento Mineral do Brasil e mecanismos de 
gestão associados, com vistas à identifi cação e à dinamização das áreas de 
interesse mineral e à consolidação das políticas de aproveitamento de médio 
e longo prazos. (MME);

0038 - Promover a ampliação das reservas e da produção de Minerais 
Estratégicos. (MME);

0042 - Realizar estudos e projetos visando a  implantação de Zonas de 
Processamento e Transformação Mineral - ZPTMs associadas às Áreas de 
Relevante Interesse Mineral, nos polos de desenvolvimento, voltadas à 
integração mineral sul-americana, à industrialização de base da América do 
Sul e ao desenvolvimento equilibrado do território. (MDIC)

Concluir, acompanhar e aprovar a proposta de Projeto de Lei - PL sobre 
Garantia para Financiamento por Direitos Minerários;

Concluir, acompanhar e aprovar a proposta de revisão da política de 
participação governamental (“royalties”);

Desenvolver Planos Estaduais e Municipais de Mineração;

Realizar o levantamento das áreas territoriais brasileiras emersas nas escalas 
1:50.000 (55.500 km²), 1:100.000 (594.000 km²) e 1:250.000 (378.000 km²);

Realizar o Zoneamento Mineral do Brasil;

Realizar estudos e projetos para defi nição de Áreas de Relevante Interesse 
Mineral – ARIMs;

Elaborar programas de aproveitamento econômico de minerais estratégicos 
de médio e longo prazo;

Realizar estudos e projetos visando a implantação de Zonas de 
Processamento e Transformação Mineral – ZPTMs.



47

2048 – Mobilidade Urbana e Trânsito – R$ 33,9 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Índice de vítimas fatais de acidentes de trânsito - (1/100.000) 2008 18,30

Distribuição percentual entre modais em capitais  - (%) 2010 64,98

Tempo médio de viagem no sistema de transporte público coletivo em cidades maiores de 60 mil habitantes - 
(minuto)

2009 36,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0574 - Requalifi car, implantar e expandir sistemas de transportes públicos 
coletivos, induzindo a promoção da integração modal, física e tarifária de 
forma sustentável e amplamente acessível. (Mcid);

0577 - Dotar as cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol 2014 de 
sistemas de mobilidade urbana que conectem os polos geradores de 
viagens do evento, com ênfase no legado e na integração entre aeroportos, 
estádios, áreas centrais e de hotelaria. (Mcid);

0578 - Pavimentar e qualifi car vias urbanas de regiões de baixa renda com 
adensamento populacional e infraestrutura defi ciente. (Mcid);

0592 - Promover a educação, cidadania, princípios e atitudes favoráveis à 
vida e à democratização do trânsito. (Mcid).

Investir R$ 18 bilhões em empreendimentos que visem dotar os centros 
urbanos de sistemas de transporte público coletivo de forma sustentável e 
amplamente acessível;

Aumentar a demanda transportada por dia útil nos sistemas metro 
ferroviários sob a gestão do governo federal;

Implantar e requalifi car sistemas de mobilidade urbana pactuados na Matriz 
de Responsabilidade;

Pavimentar e qualifi car 4.000 km de vias urbanas de regiões de baixa renda 
com adensamento populacional e infraestrutura defi ciente;

Implementar “Programa Jovem Consciente” nas escolas públicas, com a 
fi nalidade de educar o jovem para o exercício da cidadania, desenvolvendo 
comportamentos conscientes e responsáveis;

Implantar o programa “Educação para Cidadania no Trânsito” em todos os 
municípios.
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2049 – Moradia Digna – R$ 389,7 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Défi cit habitacional absoluto em áreas urbanas - (unidade) 2008 4.629.832

Défi cit habitacional absoluto em áreas rurais - (unidade) 2008 942.481

Défi cit habitacional qualitativo - carência de infraestrutura - (unidade) 2011 10.454.947

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0382 - Melhorar a condição de vida das famílias de baixa renda que vivem 
em assentamentos precários, desenvolvendo iniciativas necessárias 
à regularização urbanística e fundiária, à promoção da segurança e 
salubridade e à melhoria dascondições de habitabilidade, por intermédio da 
execução de ações integradas de habitação, infraestrutura e inclusão sócio-
ambiental. (Mcid);

0383 - Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à 
habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento 
à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão 
habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, 
fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida. (Mcid);

0384 - Incentivar a expansão do crédito habitacional para construção, 
aquisição, ampliação e melhorias, por meio de medidas de facilitação do 
acesso ao fi nanciamento imobiliário com estímulos ao crescimento da sua 
oferta pelos agentes fi nanceiros. (Mcid)

Disponibilizar R$ 30,5 bilhões, por meio de seleções públicas, para 
urbanização de assentamentos precários;

Disponibilizar 2 milhões de moradias no âmbito do Minha Casa, Minha Vida;

Contratar 500 mil operações de fi nanciamento imobiliário destinadas à 
construção, aquisição ou reforma de unidades habitacionais com recursos 
do FGTS;

Contratar R$ 176 bilhões em operações de fi nanciamento do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo.
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2051 – Oferta de Água – R$ 9,5 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Municípios com ocorrência de racionamento devido à defi ciência na produção (unidade) 2008 441,00

Municípios com ocorrência de racionamento devido à insufi ciência de água no manancial (unidade) 2008 515,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0549 - Formular a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e elaborar seus 
principais instrumentos, de forma a organizar o setor e a atuação do Estado. 
(MI);

0479 - Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade 
nas regiões com défi cit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento 
econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica. (MI);

0480 - Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar 
ou ampliar suas capacidades, sua segurança e sua vida útil e reduzir perdas 
decorrentes de questões estruturais (MI).

Elaborar o Plano Nacional de Infraestrutura Hídrica;

Elaborar marcos legal e institucional para a Política Nacional de 
Infraestrutura Hídrica;

Implementar a gestão do Projeto de Integração do São Francisco;

Regularizar a oferta de água para os sistemas de abastecimento de 250 
municípios na Região Nordeste, 2 na Região Centro-Oeste, 8 na Região Sul e 
37 na Região Sudeste;

Revitalizar infraestruturas hídricas (18 na Região Nordeste).
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2053 – Petróleo e Gás – R$ 227,8 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Produção de Gás Natural (excluido reinjeção, queimas, perdas e consumo próprio na produção) - (milhão de 
m³ por dia) 2010 34,53

Produção de Petróleo e LGN (inclui condensado) - (mil barris por dia) 2010 2.137,42

Reservas Provadas de Petróleo - (milhão de barris) 2010 14.246,33

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0053 - Planejar o desenvolvimento e a manutenção das atividades 
exploratórias de petróleo e gás natural, tendo como ferramenta principal o 
Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás, de forma a possibilitar a 
escolha pública sobre o momento de sua exploração, a defi nição de áreas 
estratégicas para o desenvolvimento nacional e o aproveitamento racional das 
reservas. (MME);

0057 - Implantar sistemas coordenados de exploração, produção e 
processamento de petróleo e gás, em terra e mar, com conteúdo local, 
bem como de transporte de gás natural, orientados ao desenvolvimento 
equilibrado do território e para atender, agregando valor, aos mercados 
doméstico e internacional. (MME);

0061 - Ofertar áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural, 
segundo o planejamento do aproveitamento racional das reservas petrolíferas 
brasileiras e de forma articulada com a política de conteúdo local. (MME);

0063 - Incentivar o desenvolvimento sustentável da indústria do petróleo e 
gás natural, com ações voltadas à capacitação e à qualifi cação profi ssional, ao 
desenvolvimento tecnológico e ao conteúdo local. (MME);

0559 - Desenvolver ou formar polos produtivos ou tecnológicos da cadeia 
de fornecedores de bens e serviços de petróleo e gás, a partir das vocações 
e potencialidades regionais, promover a melhoria contínua da gestão 
empresarial e incentivar a criação de institutos tecnológicos voltados à 
pesquisa industrial aplicada, alinhada com os princípios de sustentabilidade 
socioambiental. (MDIC)

Defi nir plano plurianual para realização de rodadas de licitações 
(concessão e partilha);

Realizar estudos geológicos e geofísicos visando disponibilizar áreas para 
oferta em cada rodada de licitação (849.168km²);

Revisar e atualizar o Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás a 
cada dois anos (2012 e 2014);

Aumentar a produção de petróleo e LGN para 3,07 milhões de barris por 
dia, abastecendo o mercado nacional e buscando gerar excedentes de 
produção que poderão ser exportados;

Identifi car novas acumulações de petróleo e gás nas bacias sedimentares 
brasileiras terrestres e marítimas de forma a manter a relação Reserva x 
Produção em níveis sustentáveis;

Realizar duas rodadas de licitações em área do Pré-Sal na modalidade de 
partilha;

Realizar rodadas de licitações de blocos exploratórios na modalidade 
de contrato de concessão nas bacias de fronteira tecnológica e do 
conhecimento e nas de elevado potencial;

Elevar os índices de conteúdo local nos contratos de Exploração e 
Produção;

Consolidar o Polo Tecnológico da Ilha do Fundão no Rio de Janeiro, 2 polos 
empresariais regionais e formar 3 novos polos empresariais.
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2072 - Transporte Ferroviário – R$ 35,3 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Malha Ferroviária - (km) 2010 29,785,00

Total da produtividade ferroviária - (bilhões de tku) 2010 279,00

Índice de acidentes ferroviários - (acidentes/1.000.000 x trens x km) 2010 15,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0484 – Assegurar condições permanentes de trafegabilidade, segurança 
e efi ciência aos operadores da malha ferroviária nacional, por meio da 
manutenção contínua da infraestrutura, da superestrutura e dos sistemas 
das vias férreas. (MT);

0141 - Ampliar o sistema ferroviário nacional em bitola de maior capacidade, 
de forma integrada com os demais modos de transporte. (MT);

0142 - Viabilizar trechos inoperantes ou subutilizados por meio de conexões 
ferroviárias e acessos até regiões demandantes de cargas, tornando-os mais 
competitivos. (MT);

0145 - Fomentar o transporte ferroviário de passageiros. (MT);

0149 – Aumentar a competitividade no transporte ferroviário, induzindo a 
entrada de novos operadores de transporte multimodal, proporcionando 
uma redução no custo do frete. (MT)

Realizar a manutenção permanente em 1.536 km de ferrovias federais;

Expandir em 4.546 km a malha ferroviária do país e realizar estudos de 
implantação de 8.651 km;

Elaborar estudos de 404 km de conexões na malha ferroviária;

Realizar estudos e projetos para implantação de 511 km de Trem de Alta 
Velocidade;

Implantar novo modelo de concessão ferroviária.
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2073 - Transporte Hidroviário – R$ 2,8 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Malha hidroviária Navegável Comercialmente - (km) 2009 9.785,00

Volume de Cargas transportado por Navegação Interior  - (tonelada) 2010 21,746,00

Total de Autorizações para Transporte Longitudinal dePassageiros e Misto - (unidade) 2010 22,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0234 - Fortalecer os corredores hidroviários garantindo condições de 
navegabilidade. (MT);

0278 - Desenvolver o transporte aquaviário de passageiros e misto 
(passageiros e cargas) na Região Norte. (MT);

0798 - Desenvolver rede de instalações portuárias de navegação interior 
para transporte de carga considerando a integração multimodal. (MT).

Garantir a manutenção e melhorias nos corredores hidroviários em 9.785 km;

Eliminar 6 pontos críticos em hidrovias;

Implantar 52 Instalações Portuárias Públicas, na Região Norte;

Adequar a infraestrutura do Porto de Manaus;

Estruturar plano para a implantação, ampliação e modernização do 
transporte aquaviário de passageiros na região norte;

Adequar 2 Instalações Portuárias Públicas.
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2074 - Transporte Marítimo – R$ 8,5 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Tempo médio de desembaraço de cargas – Índice de Desempenho Logístico (LPI) (dias) 2010 5,47

Movimentação de carga por tipo de navegação – Cabotagem (milhão de t) 2009 170,253

Movimentação de carga por tipo de navegação – Longo Curso (milhão de t) 2009 531,277

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0177 - Assegurar condições adequadas de profundidade aos portos 
marítimos brasileiros. (SEP);

0183 - Ampliar a capacidade portuária, por meio da adequação da 
infraestrutura e superestrutura nos portos organizados marítimos brasileiros. 
(SEP);

0188 - Promover a melhoria da infraestrutura de turismo marítimo de 
passageiros e a integração porto-cidade por meio da revitalização de áreas 
portuárias. (SEP);

0453 - Ampliar a capacidade portuária por meio da reestruturação e da 
implantação de novos portos organizados marítimos. (SEP)

Intervir em 17 portos marítimos brasileiros de forma a assegurar condições 
adequadas de profundidade;

Adequar instalações portuárias de acostagem, de proteção à atracação 
e operação de navios, de movimentação e armazenagem de cargas, 
de circulação e das instalações gerais e de suprimento em 21 portos 
organizados marítimos;

Implantar 6 terminais de passageiros em portos organizados marítimos;

Implantar 1 novo porto organizado marítimo.
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2075 - Transporte Rodoviário – R$ 59,1 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Malha hidroviária Navegável Comercialmente - (km) 2009 9.785,00

Volume de Cargas transportado por Navegação Interior  - (tonelada) 2010 21,746,00

Total de Autorizações para Transporte Longitudinal dePassageiros e Misto - (unidade) 2010 22,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0129 – Assegurar condições permanentes de trafegabilidade, segurança e 
conforto aos usuários das rodovias federais, por meio da manutenção das 
vias e da adequação e recuperação da capacidade estrutural das pontes. 
(MT);

0131 - Adequar a capacidade dos eixos rodoviários federais, garantindo 
condições estáveis de fl uxo e segurança, com a fi nalidade de atender às 
demandas de cargas e ao volume de tráfego. (MT);

0137 - Promover a expansão da malha rodoviária federal buscando a 
integração regional e interestadual e o atendimento aos fl uxos de transporte 
de grande relevância econômica. (MT);

0138 - Aumentar a interligação rodoviária com os países da América do Sul, 
fortalecendo os eixos de integração e desenvolvimento, criando correntes 
logísticas na região. (MT);

0139 - Ampliar a malha rodoviária federal, de forma a promover a ligação 
entre todos os estados brasileiros, rompendo com o isolamento regional. 
(MT);

0280 - Propiciar maior segurança ao usuário e a conservação da 
infraestrutura rodoviária, por meio da fi scalização e da utilização de sistemas 
e equipamentos de controle dos limites de velocidade e de pesagem 
contínua. (MT)

Realizar a manutenção de 52.950,6 km de rodovias federais pavimentadas, 
de forma permanente;

Recuperar, adequar e reforçar 502 estruturas (pontes e viadutos) em estado 
crítico;

Adequar 4.561,6 km de rodovias federais;

Construir 4.451,3 km de rodovias;

Construir 1.207,7 km de rodovias fronteiriças e três pontes internacionais;

Construir 1.816,2 km de rodovias;

Implantar e operar 220 equipamentos de medição de peso e 2.696 
equipamentos de controle de velocidade e fl uxo.



55

2068 - Saneamento Básico – R$ 33,2 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Percentual de domicílios sem banheiro ou sanitários (%) 2009 4,00

Cobertura de abastecimento de água em áreas rurais (%) 2009 62,00

Proporção de domicílios particulares permanentes urbanos com acesso simultâneo à abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos 2009 62,30

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0353 - Implantar medidas estruturantes que 
visem à melhoria da gestão em saneamento 
básico, compreendendo a organização, o 
planejamento, a prestação dos serviços, a 
regulação e fi scalização, e a participação e 
controle social. (MCid);

0355 - Ampliar a cobertura de ações e serviços 
de saneamento básico em comunidades 
rurais, tradicionais e especiais (quilombolas, 
assentamentos da reforma agrária, indígenas, 
dentre outras), e população rural dispersa, 
priorizando soluções alternativas que permitam 
a sustentabilidade dos serviços. (MS);

0610 - Expandir a cobertura e melhorar a 
qualidade dos serviços de saneamento em 
áreas urbanas, por meio da implantação, 
ampliação e melhorias estruturantes 
nos sistemas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem e manejo 
de águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, 
com ênfase em populações carentes de 
aglomerados urbanos e em municípios de 
pequeno porte localizados em bolsões de 
pobreza. (MCid)

Contratar R$ 2 bilhões para a execução de intervenções de redução e controle de perdas em sistemas de 
abastecimento de água;

Implantar obras de saneamento em 750 comunidades rurais, tradicionais e especiais;

Implantar obras de saneamento em 375 comunidades remanescentes de quilombos;

Contratar R$ 960 milhões para apoio à execução de intervenções de abastecimento de água em 
municípios com população abaixo de 50 mil habitantes com baixos índices de acesso aos serviços ou 
qualidade ofertada insatisfatória;

Contratar R$ 6,5 bilhões para apoio à execução de intervenções de abastecimento de água em municípios 
com baixos índices de acesso aos serviços ou qualidade ofertada insatisfatória;

Contratar R$ 12,5 bilhões, por meio de seleções públicas, para apoio à execução de intervenções 
de esgotamento sanitário em municípios com baixos índices de acesso aos serviços ou tratamento 
insufi ciente;

Contratar R$ 3 bilhões para apoio à execução de intervenções de saneamento integrado em municípios 
com baixos índices de acesso ou qualidade insatisfatória em dois ou mais componentes do saneamento;

Contratar R$ 1,5 bilhão para apoio à execução de intervenções de destinação fi nal ambientalmente 
adequada de resíduos sólidos urbanos em municípios com presença de formas inadequadas de 
disposição fi nal;

Contratar R$ 1.280 milhões para apoio à execução de intervenções de esgotamento sanitário em 
municípios com população abaixo de 50 mil habitantes com baixos índices de acesso aos serviços ou 
qualidade ofertada insatisfatória
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2013 - Agricultura Irrigada – R$ 5,5 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Percentual da área colhida que aplica as técnicas de irrigação e drenagem - (%) 2006  11,19

Área dotada de infraestrutura para uso em irrigação - (ha) 2006 4.453.925

Intensidade do uso da infraestrutura de agricultura irrigada em projetos públicos de irrigação - (%) 2010 51

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0128 - Reformular o marco legal da Política Nacional de Irrigação, elaborar 
Plano Diretor Nacional de Irrigação e reestruturar a gestão da agricultura 
irrigada em articulação com as políticas públicas afi ns. (MI);

0163 – Aperfeiçoar as políticas creditícia e securitária voltadas à irrigação 
com vistas a ampliar a área irrigada, a aumentar a produtividade e a 
qualidade dos produtos e a contribuir para a contenção do avanço da 
fronteira agrícola. (MAPA);

0171 - Promover e fortalecer a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico 
e inovação voltados para a agricultura irrigada e a sua difusão visando o 
incremento nos ganhos em produtividade, com qualidade e redução dos 
custos de produção. (MAPA);

0175 - Concluir a implantação das etapas necessárias à viabilização da 
produção dos projetos públicos de irrigação existentes, revitalizar as 
infraestruturas de uso comum e promover a exploração das áreas já 
implantadas em conformidade com a legislação ambiental com vista à 
transferência de gestão. (MI);

0544 - Promover a implantação de novos projetos em áreas com potencial 
de ampliação da agricultura irrigada para aumentar a produção agrícola de 
maior valor agregado. (MI);

0545 – Incentivar a ampliação da utilização das áreas potencialmente 
irrigáveis para aumentar a oferta de alimentos, bioenergéticos e fi bras de 
forma sustentável.(MI)

Elaborar e aprovar novo marco legal da Política Nacional de Irrigação;

Implantar o Sistema Nacional de Informações sobre Agricultura Irrigada;

Disponibilizar R$ 4 bilhões para linhas de crédito destinadas a Agricultura 
Irrigada;

Consolidar 05 redes de pesquisas e transferência de tecnologia em 
agricultura irrigada: fruticultura, salinidade e drenagem, produção de grãos, 
arroz irrigado por inundação e hortaliças;

Concluir as infraestruturas para ampliar a área irrigada em  193.137 ha;

Transferir a gestão de 18 perímetros públicos de irrigação;

Ampliar a atual área irrigada pelo setor privado em 100% nos próximos 4 
anos.
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2014 - Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização – R$ 211,8 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Percentual de área coberta pelo seguro rural subvencionado - (%) 2010  7,83

Taxa de produção apoiada pela Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e por mecanismos de 
comercialização - (%) 2010 11,35

Evolução da produção nacional de grãos - (%) 2010 10,45

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0618 - Ampliar a disponibilidade e o acesso aos recursos do crédito rural ofi cial e a 
outras fontes de fi nanciamento da produção, visando ao aumento da produtividade, 
à adoção de sistemas produtivos sustentáveis e ao fortalecimento socioeconômico do 
setor agropecuário.(MAPA);

0601 Prover mecanismos de prevenção ao risco, de modo a minimizar seus efeitos na 
atividade agropecuária.(MAPA);

0350 - Utilizar os mecanismos de apoio à comercialização de produtos agropecuários 
da pauta da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) visando a garantia do 
abastecimento interno, a geração de divisas cambiais e renda aos produtores rurais. 
(MAPA);

0743 - Implementar e monitorar as ações do Plano de Desenvolvimento da Agricultura 
de Baixa Emissão de Carbono (ABC), visando a mitigação dos gases de efeito estufa e 
adaptação aos efeitos diretos e indiretos das mudanças climáticas, de forma a aumentar 
a resiliência e efi ciência das unidades e dos sistemas produtivos agropecuários. (MAPA);

0744 - Incentivar o desenvolvimento da agricultura orgânica e de outros sistemas 
sustentáveis, de forma a agregar valores ambientais, sociais e econômicos aos sistemas 
produtivos, melhorando a sua efi ciência, a qualidade e competitividade dos produtos e 
a equidade na distribuição dos benefícios e renda. (MAPA);

0750 - Ampliar, diversifi car e monitorar a produção de biomassa agropecuária 
destinada ao suprimento energético, visando à consolidação da agroenergia como 
vetor de desenvolvimento rural e ao aumento da sua participação na matriz energética. 
(MAPA).

Aumentar de 750 mil para 830 mil o número de contratos de 
crédito rural ofi cial (agricultura de médio e grande porte);

Aumentar de R$ 107,2 para R$ 140,5 bilhões, o volume de crédito 
rural ofi cial disponibilizado ao setor agropecuário;

Ampliar a área coberta pelo seguro rural de 6,7 milhões para 30 
milhões de hectares;

Ampliar de 56 mil para 250 mil o número de produtores rurais 
benefi ciados pelo Programa de Subvenção Prêmio do Seguro 
Rural (PSR);

Elevar o índice de disponibilidade de armazenagem de 0,85 para 
1,2 da produção agropecuária nacional;

Instituir a Política Nacional de Agricultura Orgânica Ampliar de 
8.000 para 28.000 o número de unidades de produção adotando 
sistemas orgânicos de produção sob controle ofi cial;

Capacitar 40.000 produtores e 20.000 técnicos do setor em 
tecnologias apropriadas aos sistemas orgânicos e/ou mecanismos 
de controle da qualidade orgânica;

Capacitar 4.000 produtores rurais, extensionistas e equipes de 
assistência técnica em produção agroenergética. 
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2018 - Biodiversidade – R$  952,4 milhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Área coberta por unidades de conservação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – Bioma 
Amazônia  - (%) 2010  25,5

Cobertura vegetal nativa remanescente – Bioma Cerrado - (%) 2008 51,16

Área Coberta por unidades de conservação SNUC – Bioma Caatinga - (%) 2011 7,4
Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0191 - Promover o desenvolvimento de C,T&I aplicadas à biodiversidade 
e aos serviços ecossistêmicos, e sistematizar e difundir as informações 
disponíveis, visando a conservação, a valoração e o uso sustentável dos 
recursos naturais (MCT);

0504 - Atualizar o marco regulatório sobre a conservação, o uso sustentável 
e a repartição de benefícios da biodiversidade, tendo como referência os 
compromissos assumidos pelo governo brasileiro na Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB). (MMA);

0506 - Promover o uso sustentável da biodiversidade por meio da 
valorização agrobiodiversidade e dos produtos da sociobiodiversidade, com 
agregação de valor, consolidação de mercados sustentáveis e pagamento 
pelos serviços ambientais. (MMA);

0508 - Recuperar o estado de conservação das espécies brasileiras, com 
ênfase nas ameaçadas de extinção. (MMA);

0510 - Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares 
e de alta relevância para a biodiversidade e garantir a representatividade dos 
ecossistemas brasileiros por meio da ampliação e consolidação do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação e de outras áreas protegidas. (MMA)

Ampliar em 500.000 espécimes biológicas coletadas e depositadas 
adequadamente em acervos nacionais, aumentando o conhecimento da 
biodiversidade;

Elaborar instrumento normativo para a regulamentação do pagamento por 
serviços ambientais;

Elaborar e publicar plano decenal de metas para conservação e uso 
sustentável da biodiversidade brasileira visando promover uma ação efetiva 
e coordenada entre os diferentes setores da sociedade e entes da federação;

Remunerar 70 mil famílias em situação de extrema pobreza pela prestação 
de serviços de conservação de recursos naturais no meio rural (Plano Brasil 
Sem Miséria);

Promover 17 cadeias de produtos da sociobiodiversidade em âmbito 
nacional;

Atualizar o mapa de áreas prioritárias para a conservação, uso sustentável e 
repartição de benefícios da biodiversidade brasileira;

Incorporar 10 milhões de hectares ao Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação;

Regularizar 200.000 hectares de terras privadas localizadas no interior de 
Unidades de Conservação Federais ao patrimônio do ICMBio
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2021 - Ciência, Tecnologia e Inovação – R$ 45,7 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Dispêndio empresarial em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em relação ao produto interno bruto (PIB) - (%) 2010 0,59

Participação do Brasil em relação ao total mundial em número de artigos publicados em periódicos indexados 
pela Thomson/ISI - (%) 

2009 2,69

Pedidos de patentes depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por residentes no país 
- (unidade) 2008 8.056

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0500 - Promover a ciência, tecnologia e inovação para a inclusão produtiva e o 
desenvolvimento social. (MCT);

0400 - Fomentar o processo de geração e aplicação de novos conhecimentos, dando 
especial atenção ao equilíbrio entre as regiões do país a partir de uma forte interação 
com o sistema produtivo e com a sociedade. (MCT);

0486 - Promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) e Microeletrônica. (MCT);

0493 - Promover a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação em tecnologias 
estratégicas de caráter transversal: biotecnologia, nanotecnologia e novos materiais. 
(MCT);

0494 - Promover a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação em setores 
estratégicos, especialmente energia e biocombustíveis, mineral, agropecuária, complexo 
econômico-industrial da saúde, transporte, petróleo e gás e aeroespacial. (MCT);

0495 - Estimular a ampliação da inovação e dos investimentos empresariais em pesquisa 
e desenvolvimento, mediante a maior utilização de instrumentos governamentais de 
apoio à inovação. (MCT);

0497 - Expandir a formação, capacitação e fi xação de recursos humanos qualifi cados 
para ciência, tecnologia e inovação e impulsionar o intercâmbio ea atração de recursos 
humanos qualifi cados radicados no exterior por meio de concessão de bolsas. (MCT)

Apoiar a modernização ou implantação de 100 Centros 
Vocacionais Tecnológicos no período 2012-2015;

Constituir, no país, 4 Design Houses (DHs) nacionais, com pelo 
menos 500 projetistas no total;

Promover o aumento em 40% do número de pedidos de 
patentes de produtos, processos e serviços biotecnológicos 
depositados no Brasil e no exterior por residentes no país;

Aumentar de 41% para 50% a participação dos setores 
estratégicos no dispêndio empresarial brasileiro em pesquisa e 
desenvolvimento;

Aumentar de 22,3% para 30% o percentual de empresas 
inovadoras que utilizam ao menos um dos diferentes 
instrumentos de apoio governamental à inovação nas empresas;

Aumentar para 5.000 o número de empresas que fazem 
pesquisa e desenvolvimento contínuo;

Ampliar a participação das Engenharias no total de bolsas 
concedidas pelo CNPq, de 19% para 25%;

Alcançar o número de 35.000 bolsas voltadas para o Intercâmbio 
Internacional concedidas pelo CNPq
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2023 - Comércio e Serviços – R$ 190,9 milhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Número de empregos formais no setor terciário - (unidade) 2010  25.637.000

Participação do setor terciário no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro - (%) 2010 67,40

Variação do Produto Interno Bruto (PIB) de Serviços - (%) 2009 3,21

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0822 - Simplifi car, modernizar e gerir a governança dos procedimentos de 
abertura, alteração e encerramento de empresas e das atividades afi ns, com 
vistas a melhorar o ambiente de negócios. (MDIC);

0823 - Mapear e diagnosticar os setores de comércio e serviços no Brasil para 
levantar informações ofi ciais que orientem as políticas e os investimentos no 
país. (MDIC);

0824 - Estimular o processo de ativação econômica sustentável dos 
segmentos de comércio e serviços, contribuindo para o crescimento da 
economia nacional, geração de emprego e renda, e para o bem estar do 
consumidor. (MDIC)

Conceder registro a micro e pequenas empresas de baixo risco pelas Juntas 
Comerciais no prazo de até dois dias úteis para atos sujeitos a decisão 
singular, na forma da lei;

Conceder registro a empresas de baixo risco pelas Juntas Comerciais no 
prazo de até cinco dias úteis para atos sujeitos a decisão colegiada, na forma 
da lei;

Reduzir, anualmente, em 5% o número de horas para a decisão de processos 
de empresários individuais e sociedades contratuais;

Elaborar o Atlas Nacional do Comércio;

Elaborar o Atlas Nacional de Serviços.
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2024 - Comércio Exterior – R$ 181,3 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Participação brasileira no comércio mundial - (%) 2011  1,36

Exportação total de bens - (US$ bilhão) 2011 201,915

Exportação total de serviços - (US$ bilhão) 2011 30,294

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0809 - Fortalecer a promoção comercial brasileira no exterior e diminuir o número 
de barreiras ao produto nacional, com ênfase na ampliação das exportações de 
bens e serviços, na diversifi cação da pauta exportadora e dos mercados-destino e 
na maior agregação de valor ao produto e serviço exportado. (MDIC);

0816 - Ampliar o acesso das exportações brasileiras a mercados prioritários por 
meio de novos acordos comerciais e da administração dos acordos existentes. 
(MDIC);

0806 – Simplifi car, modernizar e harmonizar normas, procedimentos e exigências 
relativos às operações de comércio exterior.;

0802 – Intensifi car e aprimorar os instrumentos de controle administrativos e de 
fi scalização aduaneira para o combate às práticas ilegais no comércio exterior. 
(MF);

0805 - Fortalecer o Sistema de Defesa Comercial brasileiro, bem como estruturar 
novas formas de combate a práticas desleais de comércio. (MDIC);

0807 - Aprimorar a política creditícia voltada ao comércio exterior a fi m de 
incrementar a utilização dos instrumentos de fi nanciamento e garantia ofi ciais e 
não-ofi ciais à exportação, visando ao aumento da competitividade internacional 
das empresas brasileiras. (MDIC);

0808 - Promover a difusão da cultura exportadora nas Unidades da Federação, 
mobilizando e capacitando gestores públicos, empresários e profi ssionais de 
comércio exterior, com a fi nalidade de aumentar e qualifi car a base exportadora. 
(MDIC)

Desenvolver sistema para integração de sistemas de governo 
de gestão do comércio exterior e suas bases de dados, em uma 
abordagem de single window, considerando perfi s pré-defi nidos de 
usuários, segundo o nível de risco, e uso obrigatório de certifi cação 
digital;

Simplifi car e padronizar os procedimentos aduaneiros de importação 
e exportação, reduzindo os tempos de despacho de importação de 
2,22 dias para 1,5 dias e de exportação de 0,51 dia para 0,4 dia.Elaborar 
a “Estratégia Nacional de Exportações”, que preveja os mercados e 
setores prioritários para a promoção comercial brasileira nos próximos 
anos, além de uma estratégia de atuação por mercado;

Garantir condições para a negociação do acordo de comércio do Brasil 
com a União Europeia, bem como para as demais negociações que 
possam surgir;

Implementar o Plano Nacional da Cultura Exportadora.
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2026 - Conservação e Gestão de Recursos Hídricos – R$ 1,4 bilhão

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Percentual do território com planos de bacias interestaduais elaborados - (%) 2010 51

Regulação – relação percentual entre vazão total outorgada e vazão total para atendimento aos usos 
consuntivos (demanda existente estimada) - (%)

2010 64

Uso dos recursos hídricos – percentual da extensão de rio onde a relação demanda / disponibilidade hídrica é 
preocupante, crítica ou muito crítica - (%) 2010 18

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0650 - Promover a integração e o aprimoramento dos instrumentos de 
Regulação, e Gestão dos recursos hídricos, com vistas a proporcionar os usos 
múltiplos da água, de forma sustentável. (MMA);

0665 - Promover a revitalização de bacias hidrográfi cas por meio de ações 
de recuperação, preservação e conservação que visem o uso sustentável dos 
recursos naturais, a melhoria das condições socioambientais e à melhoria da 
disponibilidade de água em quantidade e qualidade. (MMA);

0646 - Coordenar a formulação, o planejamento e a avaliação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, em articulação com os Estados, com a política 
ambiental e com as demais políticas setoriais, considerando a necessária 
participação da sociedade. (MMA);

0662 - Promover a consolidação e a estruturação técnico e institucional 
dos entes envolvidos no Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos, com foco nas instâncias de representação colegiada e órgãos 
gestores estaduais. (MMA).

Modernizar 990 estações da Rede Hidrometeorológica Nacional;

Ampliar de 7.643 para 10.700 o universo de usuários de recursos hídricos 
regularizados;

Dotar 3 bacias hidrográfi cas de instrumentos de gestão de recursos 
hídricos: plano, outorga, cobranças ou estudos de viabilidade para cobrança 
(somando um total de 7 bacias);

Estruturar o Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragens;

Revitalizar 60 sub-bacias hidrográfi casConservar e recuperar 6000 hectares 
de solos, matas ciliares e áreas de nascentes;

Reduzir os níveis de poluição hídrica em bacias críticas em 28.000 Kg DBO/
Dia - média anual;

Implantar o Sistema de Gerenciamento do Plano Nacional de Recursos 
Hídricos (SIGEOR/PNRH);

Apoiar a elaboração de 6 Planos Estaduais de Recursos Hídricos;

Pactuar metas de gestão e de condições de entrega de água entre rios de 
diferentes dominialidades com 5 Estados da federação.
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2028 - Defesa Agropecuária – R$ 1,3 bilhão

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Área do território nacional reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como livre de febre 
aftosa - (%) 2010  58

Taxa de conformidade de processos produtivos de produtos de origem animal - (unidade) 2010 0,73

Índice de conformidade de produtos de origem vegetal - (unidade) 2010 0,73

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0364 - Promover a sanidade na agropecuária, mantendo a situação das zonas 
livres de pragas e doenças e fortalecendo as ações de prevenção e controle. 
(MAPA);

0570 - Assegurar a qualidade dos alimentos e bebidas por meio do 
aprimoramento dos mecanismos de controle de produtos e processos 
visando a oferta de alimentos seguros. (MAPA);

0366 - Reestruturar, implementar e coordenar o Sistema Unifi cado de 
Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA e aperfeiçoar e modernizar os 
processos operacionais da defesa agropecuária para ampliar o alcance e a 
abrangência dos seus serviços em todo o território nacional. (MAPA);

0368 - Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria 
da produtividade e competitividade da produção agropecuária com 
sustentabilidade ambiental. (MAPA);

0620 - Estruturar os serviços em sanidade pesqueira e aquícola para garantir 
a sustentabilidade e a qualidade dos recursos pesqueiros. (MPA)

Obter o Reconhecimento Internacional de País Livre de Febre Aftosa;

Ampliar de 76% para 90% a conformidade dos processos produtivos de 
produtos de origem animal;

Promover a adesão de todos os Estados e do Distrito Federal ao Sistema 
Unifi cado de Atenção à sanidade Agropecuária (SUASA);

Capacitar 20.000 profi ssionais de defesa agropecuária nas três instâncias do 
SUASA;

Desenvolver e promover a adesão de 440 estabelecimentos produtores de 
insumos agrícolas às Boas Práticas de Fabricação;

Estabelecer o controle de trânsito nacional de animais aquáticos em todas as 
unidades federativas
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2055 - Desenvolvimento Produtivo – R$ 101,6 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Dispêndios empresariais (privados e públicos) em P&D em relação ao PIB - (%) 2010 0,59

Participação da indústria de alta e média-alta tecnologia no Valor da Transformação Industrial Total Brasileira - 
(%) 2009 30,10

Taxa de investimento fi xo em relação ao PIB - (%) 2010 18,40

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0851 - Orientar junto às entidades competentes, o direcionamento da oferta de treinamento, 
qualifi cação e formação de mão de obra em adequação às necessidades das empresas. (MDIC);

0857 - Fortalecer os empreendimentos organizados em Arranjos Produtivos Locais (APLs), 
por meio de apoio a melhoria de processos e produtos e as iniciativas coletivas, com vistas ao 
aumento da competitividade e à desconcentração da produção no país. (MDIC);

0856 - Ampliar a capacidade da indústria petroquímica nacional e promover a substituição 
competitiva das importações de produtos da indústria química, por meio do incremento da 
participação patrimonial e da concessão de incentivos fi scais e creditícios, contribuindo ainda 
para a desconcentração espacial da produção. (MDIC);

0853 - Incentivar a implantação de indústrias competitivas de componentes e  equipamentos 
eletrônicos, com ênfase no desenvolvimento local, e promover a produção de software, 
conteúdos digitais interativos e serviços de TI, para posicionar o país como exportador relevante 
do setor. (MDIC);

0850 – Expandir, diversifi car e aperfeiçoar os mecanismos de incentivo à inovação, buscando 
maior adequação às necessidades, capacitações e potencialidades das empresas. (MDIC);

0848 - Induzir a ampliação do investimento fi xo na indústria por meio de benefícios fi scais e 
creditícios, simplifi cação de exigências regulatórias e disseminação da informação. (MDIC);

0194 - Fortalecer o complexo produtivo-industrial da saúde, ampliando a produção nacional de 
fármacos, biofármacos, medicamentos, imunobiológicos, equipamentos e materiais de uso em 
saúde. (MS).

Criar 500 novas vagas nas instituições de ensino e 
qualifi cação profi ssional para os setores identifi cados e 
afetados pelos programas de treinamento;

Apoiar 80 arranjos produtivos locais no País.Aumentar 
a oferta de ureia para 1.210 mil tonelada/ano e a de 
amônia para 124 mil tonelada/ano;

Investir R$ 1 bilhão de reais em nova capacidade 
instalada em componentes eletrônicos;

Aumentar de 4728 para 5328 o número de empresas 
brasileiras que lançaram produto novo no mercado 
nacional, segundo a PINTEC;

Criar o Portal do Observatório do Investimento;

Ampliar a produção local integrada dos insumos e 
produtos de maior conteudo tecnológico, estratégicos 
para o SUS, passando de 8% em 2011 para 35% até 20
15.                                                                                                                       
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2036 - Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios – R$ 5,9 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Taxa anual de desmatamento na Amazônia Legal - (km²) 2010  6.451

Taxa anual de desmatamento no bioma Cerrado - (km²) 2009 7.637

Número anual de focos de calor - (unidade) 2010 126.941

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0229 - Promover a recuperação de áreas degradadas, com ênfase nas áreas 
de preservação permanente e de reserva legal, por meio de pesquisa e 
instrumentos de adequação e regularização ambiental de imóveis rurais. 
(MMA);

0231 - Instituir sistemas produtivos rurais sustentáveis e implementar 
instrumentos de pagamento por serviços ambientais em áreas prioritárias 
para a prevenção e o controle do desmatamento. (MMA);

0469 - Promover o manejo fl orestal sustentável, de uso múltiplo, com 
enfoque comunitário e familiar, visando conciliar a manutenção e uso das 
fl orestas e a integração com demais sistemas produtivos, ampliando a oferta 
de produtos fl orestais e gerando renda. (MMA);

0471 - Expandir e aprimorar a produção fl orestal sustentável por meio da 
concessão de fl orestas públicas federais. (MMA);

0472 - Incentivar a ampliação de fl orestas plantadas, com vistas ao 
suprimento da demanda de matéria-prima fl orestal e à redução da pressão 
sobre os remanescentes nativos. (MMA);

0475 - Promover a queda contínua do desmatamento ilegal, com ênfase na 
fi scalização ambiental e na articulação entre os entes federados. (MMA);

0476 - Monitorar a cobertura da terra e o impacto do fogo com o uso de 
imagens de satélites, para apoiar as ações de gestão ambiental e controlar o 
desmatamento, queimadas e incêndios fl orestais. (MCT)

Promover a recuperação de 20 milhões de hectares de Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) e Reservas Legais;

Implementar 12 novos Centros de Referência em Recuperação de Áreas 
Degradadas (CRADs) nos biomas brasileiros;

Instituir plano nacional de recuperação de áreas degradadas e restauração 
da paisagemPromover o manejo de 5 milhões de hectares de fl orestas 
privadas de forma sustentável;

Conceder 3.000.000 hectares de fl orestas públicas no bioma Amazônia;

Ampliar a área de fl orestas plantadas em 6 milhões de hectares;

Implementar ações de fi scalização em 248 Unidades de Conservação 
federais;

Expandir a área de monitoramento do desmatamento, da cobertura da terra 
e do impacto do fogo para todo território nacional
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2042 – Inovações para a Agropecuária – R$ 2,3 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Indicador de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico na Agropecuária - (Número de projetos de P&D e de TT) 2011  782

Valor do retorno dos Investimentos em Pesquisa na Embrapa para cada real (R$) aplicado - (R$) 2011 9,35

Produtividade agrícola dos grãos - (kg por ha) 2010 3.149,8

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0842 - Pesquisar, desenvolver e transferir tecnologias para aumentar a 
competitividade e a produtividade da agropecuária brasileira, contribuir 
para a inclusão social dos produtores de base familiar e disseminar práticas 
ambientalmente sustentáveis, com foco em compromissos como a redução 
da emissão de carbono, no desenvolvimento sustentável e no uso racional 
dos recursos naturais. (MAPA);

0846 - Modernizar a infraestrutura, a estrutura organizacional - institucional 
e a gestão, visando a inovação e a consolidação da atuação interna e externa 
em PD&I agropecuária. (MAPA);

0969 - Fomentar a inovação na agropecuária, com ênfase na disseminação 
da cultura de propriedade intelectual e no desenvolvimento da 
biotecnologia, da agricultura de precisão, da proteção de cultivares,  da 
indicação geográfi ca e marcas coletivas, visando às necessidades do 
pequeno e médio produtor e à competitividade e agregação de valor aos 
processos, produtos, sistemas e serviços agropecuários. (MAPA)

Executar uma carteira de P&D e TT com média de 750 projetos ao ano.;

Estabelecer 2 cenários de referência nacionais para Recuperação de 
Pastagens Degradadas e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF);

Desenvolver plataforma de validação de novos genes (Plano ABC);

Implantar a unidade Embrapa Quarentena Vegetal (DF);

Promover a formação de competências na Embrapa e Org. Estaduais de 
Pesquisa Agropecuária através do aperfeiçoamento de 5.550 profi ssionais, 
em áreas portadoras de futuro ou áreas emergentes do conhecimento 
técnico-científi co;

Aprovar Plano de Ações Estratégicas de Conservação e Uso Sustentável de 
Recursos Genéticos para a Agricultura e Alimentação – RGAA;

Capacitar 3.000 técnicos do setor em temas de inovação;

Ampliar de 1.658 para 2.298 o número de cultivares protegidas.
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2045 – Licenciamento e Qualidade Ambiental – R$ 171,2 milhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Percentual de municípios com Planos Locais de Desenvolvimento Sustentável elaborados - (%) 2009 2,35

Percentual de municípios com Fóruns de Agenda 21 ativos - (%) 2009 1,04

Licenças de Operação emitidas - (unidade por ano) 2010 85

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0487 – Aperfeiçoar os mecanismos de 
gestão e de controle voltados para a 
prevenção da contaminação e da poluição 
ambiental, e para o gerenciamento de 
substâncias perigosas, visando garantir a 
melhoria da qualidade ambiental (MMA);

0488 - Promover a Gestão dos Riscos 
relacionados às Emergências Ambientais 
com ênfase nos Produtos Perigosos, 
visando a Proteção da População e do 
Meio Ambiente. (MMA);

0489 - Promover o aperfeiçoamento do 
licenciamento e da avaliação ambiental. 
(MMA)0490 - Fomentar a elaboração e a 
implementação de planos e projetos que 
promovam políticas públicas voltadas 
à conservação e ao desenvolvimento 
sustentável. (MMA);

0491 – Promover a educação ambiental 
integrada às políticas e programas 
socioambientais, contribuindo para 
construção de sociedades sustentáveis 
(MMA)

Atualizar o Perfi l Nacional sobre a Gestão de Substâncias Químicas e publicar o Relatório de Qualidade do Meio 
Ambiente;

Elaborar e implementar o plano de ação para gestão de estoques e resíduos de agrotóxicos considerados 
poluentes orgânicos persistentes;

Elaborar o Plano Nacional de Ação de Emergência para Acidentes Ambientais com Produtos Perigosos e apoiar 
a elaboração de 4 Planos de Ação Estaduais;

Elaborar, em parceria com os setores envolvidos, 2 Planos de Área para combate a derramamento de óleo em 
águas jurisdicionais brasileiras;

Ampliar em 50% a capacidade operacional do licenciamento ambiental federal;

Implementar sistema informatizado para acompanhamento de custos e prazos do licenciamento ambiental;

Implantar o Programa de Qualifi cação Técnica em Avaliação de Impactos Ambientais em 20 órgãos estaduais 
de meio ambiente;

Capacitar como especialistas em avaliação de impacto ambiental 300 técnicos que atuam no licenciamento 
ambiental federal;

Fomentar a implementação de projetos socioambientais abrangendo 200 municípios brasileiros;

Apoiar a atualização e a implementação de 100 Planos Locais de Desenvolvimento Sustentável, em âmbito 
municipal, pelos respectivos Fóruns de Agenda 21;

Formar 20.000 educadores ambientais, lideranças comunitárias e gestores públicos para gestão e 
implementação de programas territoriais e locais de educação ambiental
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2047 – Micro e Pequenas Empresas – R$ 82,1 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Taxa de sobrevivência de micro e pequenas empresas com até 2 anos de existência - (%) 2005  78,0

Participação das micro e pequenas empresas no emprego formal - (%) 2010 48,63

Participação das micro e pequenas empresas no volume total de exportações - (%) 2009 0,86

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0837 - Promover a capacitação, a inovação, o acesso ao crédito, a inserção 
comercial, o encadeamento produtivo e o fomento às relações cooperativas 
e associativas para micro e pequenas empresas, de forma a estimular seu 
crescimento e competitividade, potencializando sua participação nos 
processos de geração de emprego e renda. (MDIC);

0838 - Promover a cooperação técnica e fi nanceira internacional para as 
micro e pequenas empresas, inclusive as artesanais e as organizadas em 
Arranjos Produtivos Locais. (MDIC);

0839 - Desenvolver, disponibilizar e consolidar sistemas de gestão do 
conhecimento sobre micro e pequenas empresas, inclusive as artesanais e 
as organizadas em Arranjos Produtivos Locais, para o compartilhamento de 
conhecimento e a geração de vantagem competitiva de mercado.

Capacitar 100 mil micro e pequenas empresas e/ou empreendedores, 
inclusive as artesanais e as organizadas em APLs;

Incluir a agenda brasileira de desenvolvimento das micro e pequenas 
empresas nas principais instâncias internacionais de cooperação (União 
Europeia, Mercosul, UNIDO, BID, Banco Mundial, CAF);

Realizar cooperação técnica internacional em melhores práticas com União 
Europeia, Mercosul, UNIDO, BID, Banco Mundial e CAF;

Criar a rede nacional de disseminação de conhecimentos e boas práticas em 
gestão empreendedora de micro e pequenas empresas e artesanato
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2050 – Mudanças Climáticas – R$ 2,0 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Emissões antrópicas de dióxido de carbono (CO2) - (mil toneladas) 2005  1.637.905

Emissões antrópicas de metano (CH4) - (mil toneladas) 2005 18.107

Áreas Suscetíveis a Desertifi cação (ASD) do Brasil - (km²) 2004 13.380.760

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0536 - Gerar cenários ambientais, com especifi cidades regionais, por meio 
da construção do Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global, para 
formulação de políticas públicas de mitigação, adaptação e redução de 
vulnerabilidades. (MCT);

0698 - Desenvolver e implementar instrumentos de mitigação e adaptação 
às mudanças climáticas considerando o desenvolvimento sustentável e a 
diversidade regional (MMA);

0707 - Reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais, econômicas e sociais 
decorrentes da mudança do clima, processos de desertifi cação e degradação 
da terra para minimizar prejuízos materiais, impactos nos ecossistemas e 
promover a melhoria socioambiental por meio de medidas de adaptação 
(MMA);

0734 - Avaliar os impactos das mudanças climáticas nos sistemas naturais 
brasileiros por meio do monitoramento de emissões e de observação das 
manifestações do clima. (MCT);

0990 - Expandir a previsão de tempo, de qualidade do ar e do clima em 
escala regional e global. (MCT)

Desenvolver o Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global para projeções 
climáticas de longo prazo;

Implementar o Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis;

Monitorar as emissões setoriais de gases de efeito estufa;

Atualizar o Plano de Ação Nacional de Combate à Desertifi cação e Mitigação 
dos Efeitos da Seca;

Elaborar o Programa Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas;

Desenvolver e implementar sistema de observação das manifestações do 
clima nos sistemas naturais e nas atividades econômicas brasileiras;

Atingir um índice de acerto de 75% nas previsões de tempo para 4 a 5 dias;

Ampliar a resolução espacial da previsão climática sazonal para o Brasil de 5 
para 10 regiões;

Aumentar em 50% o índice de acerto das previsões de precipitação.
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2052 – Pesca e Aquicultura – R$ 1,7 bilhão

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Produção da Pesca - (tonelada) 2009  825.164

Produção da Aquicultura - (tonelada) 2009 415.649

Consumo Interno de Pescado Per Capita - (Kg/hab/ano) 2009 9,03

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0567 - Aumentar a produção de organismos aquáticos de forma 
sustentável, através da implantação de parques aquícolas, da 
regularização fundiária e ambiental, da realização de pesquisas 
e assistência técnica e da modernização de infraestruturas 
produtivas, com foco no potencial aquícola brasileiro e nos recursos 
subexplotados e inexplotados. (MPA);

0572 - Implementar infraestruturas de recepção, distribuição e 
comercialização do pescado, para promover a agregação de valor e a 
qualidade dos produtos aquícolas e pesqueiros nacionais. (MPA);

0576 - Promover a inclusão social, o acesso à cidadania e qualifi cação 
profi ssional com vistas à melhoria da qualidade de vida dos 
trabalhadores e trabalhadoras da pesca e aquicultura. (MPA);

0583 - Orientar a gestão da atividade pesqueira para a promoção da 
exploração sustentável dos recursos pesqueiros. (MPA)

Atender 80 mil famílias pela extensão pesqueira e aquícola;

Demarcar parques aquícolas marinhos em 12 Estados;

Demarcar parques aquícolas continentais em 30 reservatórios;

Qualifi car 1000 técnicos extensionistas em pesca e aquicultura;

Regularização ambiental de cinquenta mil aquicultores brasileiros;

Implantar 11 Centros Integrados da Pesca Artesanal – CIPAR;

Implantar 9 terminais pesqueiros públicos;

Atender 65 territórios com equipamentos para desenvolvimento da infraestrutura e 
logística produtiva do pescado;

Alfabetizar 80.000 pescadores em todo o Brasil, em parceria com o Ministério da 
Educação;

Capacitar 30.000 trabalhadores da pesca e aquicultura;

Implantar 150 telecentros para pescadores artesanais e aquicultores familiares em 
parceria com o Ministério das Comunicações;

Implantar 06 escolas nacionais para profi ssionais da pesca e aquicultura;

Implantar e operacionalizar 21 Comitês Permanentes de Gestão;

Adquirir 10.000 equipamentos de rastreamento para embarcações pesqueiras.
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2056 - Política Espacial – R$ 2,2 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Índice de Participação do Setor Empresarial Nacional no PNAE (IPSEN) - (%) 2010  27,6

Número de imagens de satélites distribuídas anualmente - (unidade) 2010 397.359

Posição no Índice de Competitividade Espacial (SCI) - (posição em listagem de países) 2010 10,0

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0702 - Realizar missões espaciais para observação da Terra, meteorologia, 
telecomunicações e missões científi cas que contribuam para a solução 
de problemas nacionais, o desenvolvimento de tecnologia, a capacitação 
industrial e o avanço do conhecimento científi co. (MCT);

0398 - Promover a inserção do país no mercado mundial de lançamentos 
comerciais de satélites, por meio da empresa binacional Alcântara Cyclone 
Space (ACS). (MCT);

0397 - Desenvolver veículos lançadores nacionais e respectiva infraestrutura 
de lançamentos no país, com incremento da participação industrial, 
garantindo a autonomia nacional para o acesso ao espaço. (MCT);

0555 - Desenvolver e ampliar o conhecimento das tecnologias críticas para 
garantir o uso autônomo das aplicações espaciais. (MCT).

Lançar quatro satélites;

Contratar o desenvolvimento do primeiro satélite do Sistema 
Geoestacionario Brasileiro (SGB);

Contratar o desenvolvimento, pela indústria nacional, de um satélite radar;

Realizar voo de qualifi cação do foguete Cyclone-4 até 2013;

Voo de qualifi cação do VLS-01 V04 realizado até 2013.
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2059 - Política Nuclear – R$ 4,3 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Taxa do ciclo do combustível nuclear com processo de produção nacional - (%) 2010  63,6

Oferta de molibdênio-99 pela CNEN/MCT (ci/ano) -  (ci/ano) 2010 14.330

Número de criações intelectuais na área nuclear desenvolvidas nacionalmente - (quantidade) 2010 85

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0323 - Aumentar o fornecimento e a capacidade de produção de 
radioisótopos e radiofármacos no país, para ampliar o acesso à medicina 
nuclear pela população brasileira. (MCT);

0325 - Expandir e implantar, em escala capaz de suprir a demanda nacional, 
o ciclo completo para produção do combustível nuclear. (MCT);

0573 – Aprimorar as atividades de proteção ao Programa Nuclear e o 
atendimento a emergências radiológicas e nucleares (MCT) 

Implantar 50% do reator multipropósito brasileiro;

Atender a 100% da demanda de elementos combustíveis para operação dos 
reatores das usinas termonucleares Brasileiras;

Aumentar em 30% a reserva medida de urânio no país por meio da 
intensifi cação da pesquisa e prospecção mineral;

Aprimorar a metodologia e aumentar a frequência dos exercícios de 
emergência de forma a manter o elevado grau de segurança das instalações 
nucleares do país
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2076 – Turismo – R$ 12,3 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Estoque de empregos formais nas Atividades Características do Turismo (ACTs) - (milhão) 2010  2,53

Receita cambial gerada pelo turismo - (US$ bilhão) 2010 5,90

Índice de Competitividade do Turismo Nacional  - (pontos) 2010 56,00

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0737 - Promover a sustentabilidade e a qualidade de forma a aumentar a 
competitividade do turismo brasileiro. (Mtur);

0738 - Estruturar, qualifi car e promover os destinos turísticos brasileiros para 
os megaeventos esportivos. (Mtur);

0739 - Incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil. (Mtur);

0740 - Divulgar no exterior a imagem do país, seus produtos, destinos e 
serviços turísticos, bem como apoiar a internacionalização das empresas 
brasileiras do segmento. (Mtur).

Qualifi car 186.750 gestores e profi ssionais da cadeia produtiva do turismo;

Qualifi car 162.000 profi ssionais da linha de frente do turismo, com foco nas 
cidades-sede da Copa do Mundo FIFA de Futebol;

Cumprir 100% da execução dos Termos de Compromisso relativos ao setor 
turismo com a iniciativa privada;

Aumentar de 9,8 milhões de assentos ofertados em voos internacionais em 
2010 para 15,2 milhões



77

Políticas e Temas  
Especiais
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2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública - R$ 1,8 bilhão

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Expansão e consolidação dos espaços de participação da sociedade - ( % ) 2010

Qualidade dos serviços públicos - (em defi nição) 2009

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0605 - Ampliar a oferta de serviços públicos de excelência ao cidadão, às 
empresas e às demais organizações da sociedade, mediante a melhoria dos 
marcos legais, dos processos de trabalho e da tecnologia da informação. 
(MP);

0606 - Aperfeiçoar a gestão de pessoas na administração pública federal, 
orientada por competências e pela democratização das relações de trabalho, 
visando aumentar a capacidade do governo na implementação de políticas 
públicas. (MP);

0607 - Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos públicos 
mediante o fortalecimento e a integração das funções de planejamento, 
orçamento, execução, monitoramento, avaliação e controle de políticas 
públicas. (MP);

0608 - Fortalecer a relação federativa de forma a promover maior cooperação 
e ampliar a capacidade técnica, gerencial e fi nanceira do Estado, visando 
otimizar os resultados produzidos para a sociedade. (MP);

0609 - Ampliar o diálogo, a transparência e a participação social no âmbito 
da Administração Pública, de forma a promover maior interação entre o 
Estado e a sociedade. (PR)

Aperfeiçoamento do planejamento e dimensionamento da força de 
trabalho, em perspectivas de médio e longo prazos;

Aperfeiçoamento da política de carreiras do Poder Executivo Federal;

Democratizar as relações de trabalho do âmbito da Administração Pública 
Federal;

Consolidação do Sistema de Atenção à Saúde do Servidor;

Modernizar o arcabouço jurídico na área de planejamento, orçamento e 
execução;

Consolidar a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais;

Implementar e consolidar instâncias de diálogo federativo;

Aperfeiçoamento dos mecanismos de articulação e de cooperação 
federativa;

Aperfeiçoamento dos mecanismos de transferência voluntária de recursos 
entre União, Estados e Municípios;

Fortalecer os Conselhos de Políticas Públicas;

Reestruturar o Portal da Transparência do Governo Federal
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2029 - Desenvolvimento Regional. Territorial Sustentável e Economia Solidária – R$ 43,3 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Maior PIB per capta Estadual/Menor PIB per capta Estadual - (%) 2008 8,56

Número de Colegiados Territoriais Consolidados - (unidade) 2011 76

Participantes sócios em empreendimentos econômicos solidários - (unidade) 2008 1.687.035

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0789 – Formular e implementar os marcos legais das Políticas Nacionais de 
Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial, contribuindo para 
a redução das desigualdades regionais e a ocupação racional do território. 
(MI);

0793 - Elaborar e implementar o Zoneamento Ecológico-Econômico para a 
promoção do ordenamento e da gestão ambiental territorial. (MMA);

0840 - Estruturar e adensar Arranjos Produtivos Locais e cadeias produtivas 
em múltiplas escalas, com vistas ao desenvolvimento sustentável, à 
competitividade e à superação das desigualdades regionais e da pobreza 
extrema, por meio da dinamização econômica e da inclusão produtiva. (MI);

0979 - Fortalecer as políticas voltadas para a inclusão produtiva e a 
consolidação de redes socioeconômicas da agricultura familiar no âmbito 
dos territórios rurais, considerando as práticas da economia solidária, com 
especial atenção à população rural em condição de extrema pobreza. (MDA);

0983 - Fomentar e fortalecer empreendimentos econômicos solidários e suas 
redes de cooperação em cadeias de produção, comercialização e consumo 
por meio do acesso ao conhecimento, crédito e fi nanças solidárias e da 
organização do comércio justo e solidário. (MTE).

Reformular e aprovar o marco legal da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional;

Aprovar o marco legal da Política Nacional de Ordenamento Territorial;

Elaborar o Macrozoneamento Ecológico-Econômico do bioma Cerrado;

Gerar 106.770 postos de trabalho nos APLs apoiadosApoiar a organização 
produtiva de 5.600 empreendimentos econômicos solidários, sendo, no 
mínimo, 30% de grupos de mulheres;

Disponibilizar suporte adequado que permita a melhoria das condições de 
produção e comercialização favorecendo a inclusão produtiva sustentável de 
50.000 famílias;

Promover a incubação, assessoria técnica e o fomento direto a 1,5 mil 
empreendimentos econômicos solidários.
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2039 - Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional - R$ 1,6 bilhão

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - (%) 2010

Dívida Pública (DLSP/ PIB) - (%) 2010

PIB (Crescimento) - (%) 2010

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0887 - Assegurar a solidez dos fundamentos da economia brasileira, 
por meio da formulação, execução e supervisão de medidas de política 
econômica nas áreas fi scal, monetária, cambial e de crédito; de um 
Sistema Financeiro Nacional estável e efi ciente, e da administração do 
endividamento público e dos haveres fi nanceiros e mobiliários da União. 
(MF);

0889 - Propor e/ou aperfeiçoar medidas regulatórias voltadas às atividades 
econômicas, ao controle das estruturas de mercado e ao mercado de 
captação de poupança popular, com a fi nalidade de promover a livre 
concorrência e estimular o crescimento econômico sustentado. (MF);

0894 - Desenvolver o mercado de valores mobiliários por meio de uma 
regulação clara e efi caz e de ações de supervisão e disseminação de 
informações, de modo a estimular a formação de poupança e ampliar, de 
forma sustentável e equilibrada, a sua aplicação em setores mais dinâmicos e 
inclusivos da economia brasileira. (MF);

0893 - Viabilizar a inclusão social da população desassistida de serviços 
fi nanceiros, por meio de produtos e serviços bancários dos bancos públicos 
federais para população de baixa renda. (MF).

Assegurar o cumprimento da meta de superávit primário para o Governo 
Central estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

Implementar diretrizes de política econômica com vistas ao crescimento 
sustentado e à solidez das contas públicas, com estabilidade de preços e 
promoção da competitividade;

Realizar a inclusão social da população de baixa renda, por intermédio do 
acesso a produtos e serviços fi nanceiros e capacitar os novos clientes de 
baixa renda em educação fi nanceira;

Realizar a supervisão das companhias de capital aberto, fundos de 
investimento, auditores independentes, intermediários e autorreguladores 
com base em um sistema de supervisão baseada em riscos;

Desenvolver os Mercados de Seguros, Resseguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização, buscando a formação de poupança 
popular e a proteção da sociedade contra prejuízos fi nanceiros, aumentando 
em 30% as reservas desses mercados corrigidas pelo IPCA ou outro índice 
que, porventura, venha a substituí-lo no período 2012-2015.
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2043 – Integração Sul-Americana – R$ 8,8 milhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Maior PIB per capta Estadual/Menor PIB per capta Estadual - (%) 2008 8,56

Número de Colegiados Territoriais Consolidados - (unidade) 2011 76

Participantes sócios em empreendimentos econômicos solidários - (unidade) 2008 1.687.035

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0940 – Incentivar a construção de um espaço regulatório e econômico 
integrado na América do Sul, por meio do adensamento, da convergência, 
do aprofundamento e da ampliação dos acordos fi rmados pelo Brasil, 
em conjunto com o MERCOSUL ou em separado, no marco institucional 
da Associação Latino-Americana (ALADI), com vistas a conferir fl uidez ao 
intercâmbio de bens e serviços na região. (MRE);

0941 - Promover o aperfeiçoamento da União Aduaneira do MERCOSUL, com 
vistasao estabelecimento do livre comércio intrazona, à consolidação da 
Tarifa ExternaComum e à coordenação de políticas econômico-comerciais. 
(MRE);

0954 - Promover, sobretudo no âmbito do Conselho Sul-Americano de 
Infraestrutura e Planejamento da UNASUL, a integração da infraestrutura 
física com os países daAmérica do Sul, nos setores de transportes, energia e 
comunicações, com especialênfase no componente de fi nanciamento, com 
vistas ao desenvolvimento econômico,social e ambiental da região. (MP);

0883 - Fomentar a integração produtiva na América do Sul, com prioridade 
noMERCOSUL e no COSIPLAN, com vistas a estimular a complementaridade 
entrediferentes elos das cadeias regionais de valor e a efetiva incorporação 
da produçãodesses países ao processo produtivo do Brasil. (MDIC).

Concluir o processo de entrada em vigor de versão revista da Tarifa Externa 
Comum para Bens de Capital e Bens de Informática de Telecomunicações;

Concluir o processo de entrada em vigor do novo Regime Comum de 
Importação de Bens de Capital Não Produzidos no MERCOSUL;

Implementar o Fundo MERCOSUL de Apoio a Micro, Pequenas e Médias 
Empresas;

Incorporar investimentos no âmbito dos Acordos de Cooperação Econômica 
ou bilateralmente;

Iniciar a execução da Agenda de Projetos Prioritários do COSIPLAN que 
envolvam o Brasil.
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2046 – Mar, Zona Costeira e Antártida – R$ 189,1 milhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - (%) 2010 5,91

Dívida Pública (DLSP/ PIB) - (%) 2010 40,0

PIB (Crescimento) - (%) 2010 7,5

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0558 - Desenvolver pesquisa científi ca e ações de preservação ambiental 
para assegurar a ocupação das Ilhas Oceânicas, em particular, o Arquipélago 
de São Pedro e São Paulo, a fi m de garantir a conservação dos seus biomas 
terrestre e marinho e os direitos de soberania sobre a Zona Econômica 
Exclusiva e Plataforma Continental. (MD);

0991 - Pesquisar o Potencial Mineral de Fundos Marinhos em Águas 
Internacionais, para fi ns de Aquisição de Direito de Exploração Mineral, e na 
Plataforma Continental Jurídica Brasileira. (MME);

0564 - Garantir a presença na região antártica, desenvolvendo pesquisa 
científi ca diversifi cada de qualidade, com a preservação do meio ambiente, 
a fi m de assegurar a permanência do Brasil como membro consultivo do 
Tratado da Antártida. (MD);

0562 - Ampliar a Plataforma Continental para além das 200 milhas da costa, 
de acordo com o previsto na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 
do Mar, a fi m de assegurar direitos de soberania sobre essa área. (MD);

0563 - Realizar o planejamento e a gestão ambiental territorial da zona 
costeira, visando a redução de suas vulnerabilidades ambientais, sociais e 
econômicas. (MMA);

0560 - Desenvolver ações que promovam o conhecimento e o uso 
sustentável dos recursos do mar, em águas nacionais e internacionais. (MCT).

Realizar levantamentos geológicos e geofísicos marinhos na escala 1:100.000 
na Plataforma Continental Jurídica  Brasileira;

Delimitar a Plataforma Continental Brasileira;

Capacitar parceiros institucionais e sociedade dos 17 estados costeiros nas 
modalidades presencial ou adistancia, na metodologia do Projeto Orla;

Ampliar para 1.400 o número de graduados anualmente em Ciências do Mar;

Obter direito de pesquisa e exploração mineral de fundos marinhos em 
águas internacionais.
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2057 - Política Externa – R$ 4,2 bilhões
Exemplos

de
indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Segmento política, governo e instituições, do Monitor da Percepção Internacional do Brasil (MPI-BR) - (pontos) 2011 11

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0906 - Negociar e ampliar os acordos de livre comércio do Mercosul com 
terceiros países e regiões. (MRE);

0905 - Intensifi car a participação do Brasil nos organismos comerciais 
multilaterais e na gestão dos mecanismos de governança econômico-
fi nanceira internacionais com vistas a reforçar as ações de política externa. 
(MRE);

0907 - Desenvolver a contribuição das atividades de promoção comercial da 
política externa brasileira, com ênfase em ações de inteligência comercial 
e prospecção de mercados, de divulgação de oportunidades de negócio 
ao investidor estrangeiro e de apoio à internacionalização de empresas 
brasileiras. (MRE);

0911 - Aprimorar e expandir os serviços consulares, o tratamento dos temas 
migratórios e as atividades de apoio às comunidades brasileiras no exterior 
(MRE);

0918 - Expandir a participação do Brasil em negociações e ações 
internacionais de combate à fome e à pobreza e de cunho humanitário, a fi m 
de prevenir calamidades, propiciar apoio emergencial em casos de desastres 
ou confl itos e auxiliar a recuperação de países atingidos por eventos danosos 
de grandes proporções. (MRE)

Negociar acordo comercial do MERCOSUL com a União Europeia e com 
outros parceiros comerciais;

Expandir o número de Setores de Promoção Comercial (SECOMs) no exterior 
de 100 unidades em 78 países para 134 unidades em 101 países;

Concluir a negociação de novo quadro normativo sobre créditos à 
exportação na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), inclusive para a venda de aeronaves;

Organizar a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável (RIO+20)Organizar a Conferência Mundial sobre Trabalho 
Infantil, no Brasil em 2013;

Elaborar marco legal relativo à provisão de cooperação humanitária 
internacional pelo Brasil;

Assinar o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais
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2058 - Política Nacional de Defesa – R$ 52,8 bilhões

Exemplos
de

indicadores

Denominação e Unidade de Medida Data Índice

Adequação da Força Aérea - (%) 2010 20

Adequação da Força Naval - (%) 2011 20

Adequação da Força Terrestre - (%) 2010 32

Exemplos de Objetivos Exemplos de Metas

0547 - Elevar o nível de integração das Forças Armadas nos campos da Logística 
e da Mobilização, por intermédio do desenvolvimento de sistemas, realização de 
exercícios e aperfeiçoamento de doutrinas, visando à interoperabilidade de meios 
e ao aprimoramento da Mobilização Nacional. (MD);

0502 - Contribuir para a inclusão social de segmentos carentes ou isolados da 
população brasileira e apoiar o desenvolvimento da infraestrutura nacional. (MD);

0533 - Modernizar o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), por meio do 
aperfeiçoamento dos instrumentos de integração e geração de informações, 
criando condições propícias ao apoio às políticas públicas na região, inclusive 
com ações subsidiárias para o apoio à defesa da Amazônia. (MD);

0462 - Elevar a capacidade operativa da Força Aérea Brasileira para o 
cumprimento de sua destinação constitucional, por meio do seu preparo e 
emprego. (MD);

0519 - Adequar os meios operacionais da Marinha para assegurar a capacidade de 
defesa e segurança marítima. (MD);

0532 - Adequar os meios operacionais do Exército para assegurar a capacidade de 
defesa terrestre. (MD);

0461 - Promover a circulação segura e efi ciente do tráfego aéreo civil e militar 
no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil, por meio da adequação dos Sistemas 
de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo, visando a ampliar a capacidade de 
defesa aérea, do controle do espaço aéreo, de segurança de voo e o cumprimento 
de seus compromissos internacionais.

Fortalecer a posição do Brasil no cenário internacional, por intermédio 
da cooperação na área de Defesa;

Profi ssionalização de 100.000 jovens pelo Programa “Soldado Cidadão”;

Formação de 9.500 Rondonistas nas operações do “Projeto Rondon”;

Adequação de 30 Pelotões Especiais de Fronteira;

Implementar 130 telecentros nos municípios da Amazônia Legal 
(Programa Sipam Cidades);

Desenvolvimento de oito cargueiros táticos militares;

Conclusão do projeto do primeiro submarino de propulsão nuclear 
(SNBR-1);

Estruturação de 20% do Sistema Integrado de Monitoramento de 
Fronteiras (SISFRON);

Implantar o centro de defesa cibernética;

Modernizar 15 radares de vigilância do espaço aéreo brasileiro.
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LISTRA DE SIGLAS

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Advocacia-Geral da União - AGU

Secretaria de Direitos Humanos - SEDH

Secretaria de Políticas para as Mulheres - SEPM

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR

Secretaria de Portos - SEP

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI

Ministério da Fazenda - MF

Ministério da Educação - MEC

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC

Ministério da Justiça - MJ

Ministério de Minas e Energia - MME

Ministério da Previdência Social - MPS

Ministério das Relações Exteriores - MRE

Ministério da Saúde - MS

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE

Ministério dos Transportes - MT

Ministério das Comunicações - MC

Ministério da Cultura - MinC

Ministério do Meio Ambiente - MMA

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA

Ministério do Esporte - ME

Ministério da Defesa - MD

Ministério da Integração Nacional - MI

Ministério do Turismo - MTUR

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS

Ministério das Cidades - MCID

Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA
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