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ESPELHO DE EMENDAS DE INCLUSÃO DE META
EMENTA
Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária
PROGRAMA
2042 Inovações para a Agropecuária
AÇÃO
20Y6 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária
PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)

ACRÉSCIMO DE META

Pesquisa desenvolvida (unidade)

990

JUSTIFICATIVA
A demanda por ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação PD&I visando subsidiar
à adequação ambiental da atividade agrícola em empreendimentos agrícolas nos
diversos biomas brasileiros vem crescendo com uma taxa sem precedentes nos quarenta
anos de existência da Embrapa, em função de motivos variados, que incluem: i) os
avanços científicos na quantificação de processos e mecanismos que têm lugar no meio
ambiente; ii) o crescente rigor imposto à exportação de produtos agrícolas
brasileiros, via barreiras não tarifárias relacionadas a aspectos ambientais; iii) o
aumento na consciência da sociedade quanto à influência do uso atual da terra no
agravamento das consequências da mudança climática global; e iv) a intensa
movimentação dos poderes executivo e legislativo e da representação da sociedade
civil, quanto a marcos legais e políticas públicas votadas a compatibilizar
conservação do ambiente e produção agrícola nos diversos biomas do País.

ESTE RELATÓRIO É APENAS PARA CONFERÊNCIA NA FASE DE ELABORAÇÃO E NÃO TEM VALOR COMO COMPROVANTE DE ENTREGA

AUTOR DA EMENDA
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ESPELHO DE EMENDAS DE INCLUSÃO DE META
EMENTA
Transferência de Tecnologias Desenvolvidas para Agropecuária
PROGRAMA
2042 Inovações para a Agropecuária
AÇÃO
8924 Transferência de Tecnologias Desenvolvidas para a Agropecuária
PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)

ACRÉSCIMO DE META

Tecnologia transferida (unidade)

190

JUSTIFICATIVA
Para atender a dimensão nacional e a urgência das demandas, há necessidade de se
incluir como prioridades no Anexo de Metas e Prioridades do PROJETO DE LEI da LDO
2015 (PL Nº 03/2014-CN) as ações e aportes complementares de recursos, para ampliar
e complementar estudos sobre técnicas de monitoramento do uso da terra, novas opções
e tecnológicas para áreas de conservação em uso, áreas a serem readequadas
ambientalmente e áreas de consolidação, bem como, também, para ampliar e agilizar
estudos voltados a fornecer coeficientes técnicos adequados à implantação de
políticas de incentivo à adoção das tecnologias preconizadas e estudos voltados à
valoração dos serviços ambientais associados à adoção desses sistemas.
Complementarmente, é necessário ampliar a oferta de recursos que aumentem a
capilaridade e a agilidade em ações de transferência de tecnologia entre a pesquisa
e agentes multiplicadores das tecnologias (em especial os agentes e extensão rural).

ESTE RELATÓRIO É APENAS PARA CONFERÊNCIA NA FASE DE ELABORAÇÃO E NÃO TEM VALOR COMO COMPROVANTE DE ENTREGA

AUTOR DA EMENDA
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