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Acessão 
 

Memorando Inicial 

 

Em carta de 30 de setembro, o Memorando Inicial do Brasil para a acessão à 

OCDE foi transmitido ao Secretário-Geral da organização. Conforme previsto 

no parágrafo 19 do Roteiro de Acessão do Brasil, o Memorando Inicial (MI) 

apresenta uma primeira autoavaliação do Brasil sobre o grau de consistência 

de suas leis, políticas e práticas com os instrumentos legais da OCDE. Com a 

entrega formal do documento, que contém mais de 1000 páginas, o processo 

de acessão entra em nova etapa de preparação das análises técnicas sobre as 

políticas públicas brasileiras que serão realizadas pelos 26 Comitês da OCDE envolvidos no processo de 

acessão. Em um primeiro momento, o exercício estará voltado para coleta de dados e informações sobre as 

referidas políticas, tendo como ponto de partida as informações contempladas no MI. Como previsto no 

artigo 28 do Roteiro de Acessão, como parte inicial da dinâmica de elaboração dos “accession reviews” dos 

diferentes Comitês, o conteúdo do MI é classificado como reservado.  

 

 

Bicentenário na OCDE 
 

AgriTalks OECD: “Brazil and Portugal: building a sustainable economy” 

 

       

 



 

 

A fim de celebrar os 200 anos de independência do Brasil, realizou-se, no último dia 9 de setembro, em 

parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil), no âmbito do 

programa "AgriTalks", e com a Delegação Permanente de Portugal junto à OCDE, seminário na sede da 

organização sobre economia sustentável, com foco nas experiências de Brasil e Portugal nas áreas de 

agricultura e bioeconomia de oceanos e florestas. Com o tema "Brazil and Portugal: building a sustainable 

economy", o evento buscou destacar a contribuição que o Brasil, na qualidade de país candidato à acessão, 

poderá aportar as discussões sobre sustentabilidade da OCDE, e, consequentemente, as credenciais do país 

para o ingresso na organização. Voltado principalmente às delegações dos países membros e a 

representantes do secretariado, o evento contou com a presença do Secretário-Geral da OCDE e de cerca 

de 100 pessoas, além de uma média de 60 participantes virtuais. As discussões, da qual participaram, pelo 

Brasil, representantes do Ministério da Agricultura, EMBRAPA e APEX, foram acompanhadas também pelos 

principais responsáveis técnicos sobre sustentabilidade nas diferentes áreas da OCDE, que puderam, assim, 

ter um contato mais direto com as iniciativas brasileiras na área. Além do Programa ABC de agricultura 

sustentável, foco particular foi dado ao potencial da bioeconomia para a promoção do desenvolvimento 

sustentável e a preservação das florestas. 

 

 

Ciência e tecnologia 
 

Economia Espacial 

A OCDE publicou em 15 de setembro o relatório “Earth’s Orbits at Risk: the Economics 

of Space Sustainability”, que trata dos riscos associados ao crescente volume de 

satélites lançados em órbita e ao consequente adensamento de lixo espacial em torno 

da Terra. Dada a alta dependência das sociedades modernas em infraestrutura 

espacial, a OCDE prevê que os custos relativos ao aumento de lixo espacial emergirão 

como importante questão de política pública para o século atual. Para se ter uma ideia 

da dimensão do problema, em 2021 foram lançados mais satélites do que na década 

precedente e dezenas de milhares de satélites novos estão previstos para lançamento 

nos próximos cinco anos. 

 

 A OCDE publicou igualmente a segunda edição do “OECD Handbook on Measuring the 

Space Economy”, lançado inicialmente em 2012. A nova versão do manual tem por 

objetivo facilitar a coleta de dados visando como público-alvo tanto as agências 

espaciais públicas quanto o setor privado, tendo presente a emergência de novos 

atores no setor. Desde sua primeira publicação, o manual representou o primeiro 

esforço internacional para definir o que é a economia espacial e a definição que propôs 

foi desde então adotada por governos assim como por agentes do setor privado. A 

presente edição expande e revisa conceitos e terminologia sobre economia espacial e 

apresenta boas práticas para formulação de questionários para a indústria e levantamento de dados 

estatísticos para avaliar os impactos das atividades espaciais. 

 

 

https://www.oecd.org/sti/inno/space-forum/earth-s-orbits-at-risk-16543990-en.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Find%20out%20more&utm_campaign=STI%20News%2019%20September&utm_term=sti
https://www.oecd.org/sti/inno/space-forum/earth-s-orbits-at-risk-16543990-en.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Find%20out%20more&utm_campaign=STI%20News%2019%20September&utm_term=sti
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-handbook-on-measuring-the-space-economy-2nd-edition_8bfef437-en?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Explore%20the%20handbook&utm_campaign=STI%20News%2019%20September&utm_term=sti
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-handbook-on-measuring-the-space-economy-2nd-edition_8bfef437-en?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Explore%20the%20handbook&utm_campaign=STI%20News%2019%20September&utm_term=sti


Economia 
 

Relatório Econômico Interino 

No dia 26 de setembro, a OCDE lançou o seu Relatório Econômico Interino (“Paying the Price of War”). A 

exemplo da edição anterior, a análise centrou-se no impacto   econômico do conflito na Ucrânia. Na avaliação 

da OCDE, a economia mundial “está pagando um preço alto” pela guerra, com aumento generalizado da 

inflação, redução do ritmo da recuperação pós-Covid-19, crise energética e deterioração de indicadores de 

desenvolvimento. Segundo o documento, os efeitos negativos do conflito sobre o crescimento mundial serão 

sentidos por período mais longo do que o previsto inicialmente. Embora a projeção de junho de crescimento 

para 2022 tenha sido mantida (3%), a Organização rebaixou a sua projeção para o crescimento do PIB global 

em 2023 (de 2,8% para 2,2%). Diversos países e regiões tiveram a projeção de crescimento em 2022 ajustada 

para cima, como efeito das medidas de estímulo adotadas para fazer frente à crise ou da elevação dos preços 

das commodities, no caso de países exportadores desses produtos, mas com queda mais pronunciada em 

2023. É o caso da zona do euro (cuja projeção passou de 2,6% para 3,1% este ano, ao passo que de 1,6% 

para 0,3% em 2023) e do Brasil (de 0,6% para 2,5% em 2022 e de 1,2% para 0,8% em 2023). 

A inflação também se mostrou mais persistente do que apontavam as projeções de junho último, exigindo 

maior esforço da política monetária a fim de moderar os índices no próximo ano, o que ajuda a explicar o 

declínio mais acentuado das taxas de expansão do PIB em 2023. De acordo com a OCDE, o nível de renda no 

próximo ano deverá ser inferior em USD 2,8 trilhões em relação ao que havia sido projetado há um ano 

(queda de cerca de 2% do PIB mundial em termos PPP). 

Nesse cenário, a OCDE voltou a recomendar a adoção de políticas monetárias mais restritivas para debelar 

a inflação e ancorar as expectativas, ao lado de medidas fiscais temporárias, focadas nos grupos mais 

vulneráveis da população. O Relatório também reitera a necessidade de reduzir a demanda de energia e 

diversificar fornecedores, a fim de evitar aprofundar a crise energética atual.  

 

Economia digital 
 

Lançamento do estudo “Digital Trade Review of Brazil”  

Foi realizada, em 14 de setembro, na sede da OCDE, 

cerimônia de lançamento do “Digital Trade Review” do Brasil. 

O estudo elenca desafios e oportunidades para o crescimento 

do comércio digital no Brasil, reconhecendo avanços na área 

feitos ao longo das últimas décadas e sugerindo 

recomendações de como seguir promovendo melhorias no 

setor. Durante o evento, que contou com a participação do 

Secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do 

MRE, destacou-se o caráter inédito do projeto, tendo o Brasil 

sido o primeiro país convidado pela OCDE a realizar avaliação 

de suas políticas na área de comércio digital.   

 

87ª sessão do Comitê de Políticas de Economia Digital 

Foi realizada nos dias 27 e 28 de setembro, em formato exclusivamente virtual, a 87ª sessão do Comitê de 

Políticas de Economia Digital (CDED). O encontro contou com a participação de delegação brasileira com 

representantes do MRE, MCTI, Ministério das Comunicações, e Agências especializadas. Foram debatidos no 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ae8c39ec-en/index.html?itemId=/content/publication/ae8c39ec-en


encontro, entre outros temas, aspectos relacionados ao “Going Digital III”, projeto transversal dentro da 

OCDE que, em sua 3ª fase, está focado na avaliação da governança de dados voltada para o bem-estar e o 

crescimento. Além disso, foram discutidos no encontro detalhes relativos ao encontro ministerial do CDEP, 

que acontecerá entre 14 e 15 de dezembro próximo, em Las Palmas (Ilhas Canárias).  

 

Tributação da Economia Digital 

As discussões técnicas para a implementação do acordo sobre uma solução de dois pilares para tributação 

da economia digital alcançado em outubro passado continuam avançando no âmbito da OCDE. No mês de 

setembro, além de sessão de consulta pública, ocorrida em 12 de setembro, foram realizadas uma série de 

reuniões técnicas da Força-tarefa sobre Economia Digital da OCDE (TFDE), cujos resultados foram 

apresentados na reunião do Grupo Diretor do Quadro Inclusivo do G20/OCDE sobre Erosão da Base 

Tributária e Transferência de Lucros (IF), em 20 de setembro. O Brasil foi representado pela Receita Federal 

na reunião do Grupo Diretor. 

 

  

Energia 
 

Energia Nuclear: inventário de práticas de mineração de urânio 

No dia 1º de setembro, a Agência de Energia Nuclear (NEA) lançou o relatório “Maximising Uranium Mining’s 

Social and Economic Benefits: A Guide for Stakeholders”. O guia analisa os impactos socioeconômicos 

positivos e negativos da a exploração de urânio em diferentes países. Partindo do princípio de que as 

preocupações ambientais, de saúde e de segurança humanas costumam ser objeto de atenção e análise 

cuidadosa nas operações envolvendo urânio, o relatório busca avaliar, a partir de estudos de caso concretos, 

os potenciais impactos das atividades relacionadas à mineração de urânio sobre o desenvolvimento 

econômico das regiões produtoras, - incluindo aspectos relacionados a emprego, investimentos na cadeia 

de suprimentos, exportações, impostos e royalties, inovação, infraestrutura, educação e cuidados médicos - 

de modo a fornecer aos formuladores de políticas públicas um leque de abordagens que permitam 

maximizar os benefícios sociais e econômicos dos projetos de mineração de urânio. 

  

 Diálogo Global sobre Energia da AIE 

 O “Standing Group for Global Energy Dialogue” da Agência Internacional de Energia, responsável pelo 

diálogo e cooperação na área de energia com países não membros da Agência, realizou reuniões no dia 8 de 

setembro, para discutir os desafios da cooperação internacional em tempos de crise energética. Na ocasião, 

o secretariado apresentou uma atualização da situação do mercado global de energia, com destaque para a 

redução da demanda de gás na Europa de mais de 10% entre janeiro e agosto em relação ao mesmo período 

em 2021. Dado o cenário atual de volatilidade no mercado, a AIE continua a preconizar severa economia de 

energia para enfrentar o inverno europeu. Também foi dado destaque aos temas do emprego e da inovação 

e transformação tecnológica do setor, foco do “Global Clean Energy Action Forum”, que foi realizado em 

Pittsburgh, Estados Unidos, entre 21 e 23 de setembro, no âmbito da iniciativa “Clean Energy Ministerial”, 

da qual o Brasil será anfitrião em 2024.  

A Ucrânia participou, pela primeira vez, da reunião do “Standing Group” na qualidade de país associado à 

AIE, conforme decisão unânime adotada em julho passado pelos membros da Agência, em apoio aos 

esforços de reconstrução do país e reconhecimento do papel central que a segurança energética 

https://www.oecd.org/publications/maximising-uranium-mining-s-social-and-economic-benefits-a2b420bf-en.htmOECD%20Employment%20Outlook%202022
https://www.oecd.org/publications/maximising-uranium-mining-s-social-and-economic-benefits-a2b420bf-en.htmOECD%20Employment%20Outlook%202022


desempenhará para tanto. Atenção especial também será dada na relação com a Ucrânia ao tema da 

transição energética.   

 

Global Hydrogen Review 2022 

 A Agência Internacional de Energia (AIE) lançou em setembro seu relatório anual sobre hidrogênio. O 

“Global Hydrogen Review 2022” apresenta uma comparação entre ambições declaradas dos governos e da 

indústria no âmbito dos esforços de combate à mudança do clima e resultados alcançados, a fim de orientar 

os formuladores de decisão a aperfeiçoar estratégias para atrair investimentos e facilitar a implantação de 

tecnologias de hidrogênio. O relatório deste ano tem como foco especial a crise energética global 

desencadeada pelo conflito na Ucrânia, que acelerou o interesse pelo hidrogênio e as oportunidades que ele 

oferece para contribuir simultaneamente para as metas de descarbonização e aumentar a segurança 

energética. De acordo com os dados compilados, a demanda mundial de hidrogênio atingiu 94 milhões de 

toneladas em 2021, superando a alta anual anterior de 91 milhões de toneladas alcançada em 2019. O 

relatório alerta, contudo, que quase todo o aumento no ano passado foi atendido pelo hidrogênio produzido 

a partir de combustíveis fósseis sem captura de carbono, com potencial impacto ambiental negativo.  

  

Hub de Eficiência Energética 

O Hub de Eficiência Energética se reuniu no dia 27 de setembro para passar em revista os principais temas 

da agenda da plataforma. Entre os principais pontos tratados na reunião destacam-se os avanços do 

Programa de Eficiência Energética em Economias Emergentes (E4), com foco no resultado da Semana de 

Capacitação em Políticas de Eficiência Energética para a região da América Latina e Caribe, evento que 

proporcionou 20 horas de treinamento. Representante do Ministério de Minas e Energia (MME) comentou 

sobre o diálogo em curso entre a “Energy Efficiency Division” Divisão de Eficiência Energética da AIE e o 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), para rastrear benefícios das políticas de 

eficiência energética sobre empregos, saúde e meio ambiente, o que será testado em vários de seus 

programas, incluindo a iniciativa “Esplanada Eficiente”. 

Os participantes também discutiram os resultados da 7ª Conferência Global Anual sobre Eficiência 

Energética, organizada entre os dias 7 e 9 de junho último, em Sønderborg, Dinamarca, em que foi adotado 

o Plano de Ação de Sønderborg, com princípios estratégicos sobre eficiência energética nas áreas de 

construção, eletrodomésticos, indústria, veículos e cidades. 

 

 

Governança corporativa 
 

Conduta Empresarial Responsável (CER) 

De 28 a 30 de setembro, foi realizada a reunião do Grupo de Trabalho sobre Conduta Empresarial 

Responsável (WPRBC) da OCDE. O principal tópico da agenda segue sendo a atualização pontual (“targeted 

updates”) das Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais, um dos instrumentos centrais na estrutura 

da Organização, adotado pela primeira vez em 1976 e cuja última revisão ocorreu em 2011. O principal 

objetivo do exercício é adequar as recomendações do instrumento a desafios contemporâneos que 

reclamam esforços conjuntos do governo, setor privado e sociedade civil, como a mudança do clima, a 

digitalização e o combate à corrupção. O objetivo é concluir o exercício na Reunião Ministerial da OCDE, em 

junho de 2023. 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/c5bc75b1-9e4d-460d-9056-6e8e626a11c4/GlobalHydrogenReview2022.pdf


A revisão deverá ser discutida também por ocasião da Reunião Ministerial de CER, a ser realizada em Paris, 

de 14 a 16 de fevereiro de 2023, sob a copresidência da França e dos Estados Unidos. A reunião buscará 

promover as Diretrizes, bem como a rede de Pontos de Contatos Nacionais (PCNs), mecanismo institucional 

que tem a missão de fomentar a observância das recomendações da OCDE nessa área. 

 

 

Governança pública 
 

Comitê de Governança Pública 

Realizou-se, entre 15-16 de setembro, a 66ª Reunião do Comitê de 

Governança Pública da OCDE. Durante o encontro, foram discutidos 

detalhes da preparação para a reunião Ministerial do Comitê de 

Governança Pública que ocorrerá em Luxemburgo, em novembro. 

Além disso, o secretariado apresentou as chamadas “Public 

Governance Surveys”, uma nova ferramenta à disposição dos 

participantes do comitê, que consiste em uma avaliação dinâmica e 

mais direcionada dos pontos fortes e pontos de melhoria das políticas 

públicas de um país. O encontro contou com participação de delegado 

da Ucrânia, que apresentou políticas públicas adotadas em adaptação 

ao período de conflito armado no país. 

 

 

Indústria 
 

92ª sessão do Comitê do Aço  

Nos dias 19 e 20 de setembro ocorreu, em formato híbrido, a 92ª sessão do Comitê do Aço. O encontro 

serviu de oportunidade para o secretariado atualizar os países participantes sobre a situação da oferta de 

aço global. Houve espaço, igualmente, para a apresentação de entidades representativas do setor sobre a 

atual situação da siderurgia em determinadas regiões específicas. Além disso, foram feitas apresentações 

sobre medidas que vêm sendo adotadas para favorecer a descarbonização da indústria siderúrgica. 

Representantes do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Economia, do Ministério de Minas e 

Energia e do Instituto Aço Brasil participaram do encontro. Na ocasião, o Brasil foi reeleito para seguir 

integrando o Bureau do Comitê do Aço, responsável por coordenar com o secretariado a definição da agenda 

dos próximos encontros do Comitê. 

 

 

Meio ambiente 
 

Global Forum on the Environment and Climate Change 

Realizou-se, nos dias 13 e 14 de setembro, nova edição do “Global Forum on the Environment and Climate 

Change”, organizado pelo Grupo de Especialistas em Mudança do Clima (CCXG) da OCDE e pela Agência 

Internacional de Energia (AIE). Os debates, cujos principais resultados podem ser consultados aqui, 

https://www.oecd.org/environment/cc/ccxg/september-2022-gfe-key-takeaways.pdf


centraram-se nos aspectos técnicos relacionados à adaptação, em particular no âmbito do “Global 

Stocktaking”. Na avaliação dos participantes, a maioria dos países ainda rastreia pouco suas ações de 

adaptação à mudança do clima, e, nesse sentido, seria importante contar com mecanismos de 

monitoramento, avaliação e aprendizado. Em relação ao programa de trabalho de mitigação, apontaram - a 

necessidade de intensificar os esforços dos países, mas houve pouco entendimento sobre como isso poderia 

ser feito, bem como sobre que papel caberia à UNFCCC nesse processo. Aspectos relacionados a diferentes 

interpretações do Artigo 6 do Acordo de Paris, como a confidencialidade do “reporting”, processo de 

autorização e financiamento por perdas e danos, também estiveram no centro das discussões. O próximo 

Fórum Global sobre Meio Ambiente e Mudança do Clima está programado para ocorrer de 21 a 22 de março 

de 2023, em formato híbrido. 

 

Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade, Água e Ecossistemas 

Nos dias 15 e 16 de setembro, o “Working Party on Biodiversity, Water and Ecosystems” (WPBWE) se reuniu 

para discutir as iniciativas recentes da OCDE nesses temas. Entre os tópicos que mais despertaram atenção, 

destacou-se o estudo, atualmente em elaboração, sobre o impacto da infraestrutura de energias limpas 

sobre a biodiversidade. Indicações preliminares do estudo apontam que instalações de energia solar e eólica 

e linhas de energia têm ocasionado mudanças de comportamento e morte de espécies, além de impacto 

sobre seus habitats. Também se mencionou o desenvolvimento da plataforma “OECD Global Observatory 

on Financing Water”, voltada para gerar e compartilhar conhecimentos e melhores práticas por meio de 

quatro serviços principais: estudos de caso; conjunto de ferramentas; banco de dados e diálogo. Especial 

atenção  foi conferida ainda a  estudo da OCDE sobre “endocrine disrupting chemicals” (EDCs) - substâncias 

químicas causadoras de alterações em funções do sistema hormonal de seres humanos e animais – que 

podem contaminar a água potável. Para aprofundar esse debate, a OCDE promoverá o workshop 

"Developing science-informed policy responses to curb endocrine disruption in freshwater", previsto para 

os dias 18 e 19 de outubro de 2022. 

  

Equitable Framework for Extractive- based Economies in Transition – EFFECT 

O “Steering Committee” da iniciativa criada no âmbito do Diálogo Político sobre Desenvolvimento Baseado 
em Recursos Naturais do Centro de Desenvolvimento da OCDE para ajudar os países a desenvolverem 
estratégias de transição para uma economia de baixo carbono reuniu-se em 12 de setembro para ajustes 
finais do documento de base da iniciativa, estruturado em três pilares: descarbonização da indústria 
extrativista; redução do uso de combustíveis fósseis e mudanças estruturais necessárias para promover a 
descarbonização da economia. Ênfase particular foi dada aos mecanismos que deveriam ser implementados 
para promover inovação tecnológica e investimentos sustentáveis considerados chave para uma transição 
justa. 

Após o lançamento oficial do EFFECT, previsto para ocorrer por ocasião da 27ª Conferência das Partes da 
Convenção do Clima, no Egito, em novembro, o projeto entrará na fase de implementação, envolvendo, em 
princípio, três grandes linhas de atividades: (i) discussões regulares para intercâmbio de experiências e 
aprendizado; (ii) realização de eventos de divulgação e disseminação no âmbito nacional, regional e 
internacional; e (iii) realização de estudos de caso (chamados Parcerias Transformativas) para apoiar países 
e empresas no desenho de estratégias de transição. O alcance específico de cada uma dessas atividades 
dependerá, contudo, da obtenção de financiamento específico. 

 

 

https://www.oecd.org/water/brochure-financing-a-water-secure-future.pd
https://www.oecd.org/water/brochure-financing-a-water-secure-future.pd


Químicos 
 

Grupo de Trabalho sobre Gerenciamento de Riscos 

Nos dias 20 e 21 de setembro foi realizado o workshop “Government approaches to incentivise substitution 

of chemicals of concern in products, articles and processes”, seguido, nos dias 22 e 23 de setembro, pelo 

Working Party on Risk Management (WPRM). Na ocasião, foram apresentadas atualizações sobre atividades 

recentes de gerenciamento de risco na Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Austrália e União 

Europeia. Também foi discutido o documento “Draft Report on Government Risk Management Approaches 

Used for Chemicals Management”, que subsidiará a elaboração pela OCDE de estudos de casos dos países. 

Entre as atividades planejadas para 2023-2024, prioridade será dada a estudo de escopo sobre “financing 

green and sustainable chemistry”, com o objetivo de identificar os obstáculos atuais ao investimento em 

química verde e sustentável e definir possíveis fluxos de trabalho para contornar tais dificuldades.  O WPRM 

também abordará atividades que relacionam o gerenciamento de químicos à justiça ambiental, em conexão 

com o programa de trabalho do Comitê de Política Ambiental (EPOC). 

  

Grupo de Trabalho sobre Biocidas 

O “Working Party on Biocides” (WPB) reuniu-se nos dias 28 e 29 de setembro. União Europeia e Coreia do 

Sul apresentaram atualizações das respectivas legislações referentes a biocidas. Os Estados Unidos, por sua 

vez, mencionaram trabalhos em curso para elaborar documento sobre melhores práticas para uso em futura 

pandemia e/ou outra situação de emergência que afete a comunidade mundial de biocidas. No âmbito do 

projeto “Capacitação em biocidas para países de baixa e média renda”, o secretariado anunciou que as 

Filipinas passam atualmente por treinamento para realizar avaliação de risco para um produto formulado, 

bem como para avaliação de risco probabilística. Por fim, também foram trocadas informações sobre 

estudos relacionados a resistência antimicrobiana/antibiótica, tema que tem se tornado cada vez mais 

premente, e sobre o qual a OCDE deverá continuar promovendo workshops e intercâmbio de experiências. 

 

Comitê de Químicos e Biotecnologia 

Por iniciativa do secretariado, foi organizada, no dia 13 de setembro, no âmbito do Subgrupo de Trabalho 

de Drones/UAV, subsidiário do Grupo de Trabalho sobre Pesticida (WPP), apresentação sobre a Portaria do 

Ministério da Agricultura do Brasil (Portaria MAPA n. 298), de 22 de setembro de 2021, que estabelece regras 

para a operação de aeronaves pilotadas remotamente para aplicação de defensivos agrícolas, adjuvantes, 

fertilizantes, inoculantes, corretivos e sementes. A apresentação abordou uma visão geral da base jurídica 

da Aviação Agrícola no Brasil, principais aspectos da Portaria e desafios para sua implementação. 

 

Temas sociais 
 

OECD Employment Outlook 2022 

A OCDE divulgou, em setembro, a edição de 2022 do “Outlook” sobre emprego. As 

publicações do “Employment Outlook” avaliam os principais desenvolvimentos do 

mercado de trabalho e as perspectivas de emprego nos países membros da OCDE e em 

alguns países não membros, incluindo o Brasil. A edição de 2022 analisa os principais 

desafios no mercado de trabalho relacionados à recuperação pós-COVID-19, bem como 

os riscos relacionados ao conflito na Ucrânia. As principais conclusões sobre o estudo 

podem ser acessadas aqui.   

https://www.oecd.org/employment-outlook/2022?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=OECD-Employment-Outlook-2022&utm_campaign=ELS%20Newsletter%20September%202022&utm_term=els


Próximos eventos 

OUTUBRO 

11 a 14 Working Group on Bribery Plenary meeting 

11 a 12 Infrastructure Forum 

11 e 12 Working Party on Health Statistics 

12 a 14 Working Party of the Trade Committee 

13 a 14 Working Party No. 1 on Macro-Economic and Structural Policy Analysis 

14 International Transport Forum - briefing for ambassadors 

17 a 19 Investment Committee 

18 Global Forum on Trade 

18 a 19 Tourism Committee 

18 a 20 Working Group on International Investment Statistics  

18 a 20 Trade Committee 

19 a 20 Committee on Energy Research and Technology 

20 a 21 G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection 

24 a 25 60th Anniversary of the Development Centre High Level meeting  

24 a 25 Global Science Forum 

24 a 28 
International Transport Forum - joint meeting of the Transport Management Board, 
Transport Research Committee and Corporate Partnership Board  

25 a 26 Working Party on State Ownership and Privatisation Practices 

25 a 27 Working Party on Chemical Accidents 

25 a 28 Committee for Scientific and Technological Policy 

26 a 28 Working Party on Resource Productivity and Waste 

27 a 28 Network on Agricultural Total Factor Productivity (TFP) and the Environment 
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