
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes da Lei Orçamentária para 2013

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2057 - Política Externa

Número de Ações 17

10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 573 - Difusão do Conhecimento Científico e TecnológicoSubfunção:Esfera:

00CB - Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

35101 - Ministério das Relações ExterioresUO: Unidade Responsável: Divisão de Temas Educacionais

Bolsa concedida Unidade de Medida: unidadeItem de mensuração:

Descrição
Coordenação e execução de programas de intercâmbio para estudantes em níveis de graduação e pós-graduação voltados para a cooperação
educacional. Concessão de bolsas de estudos, regulares e emergenciais, para a realização de cursos de graduação no País, a estudantes
estrangeiros participantes do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC_G) que demonstrem necessidade financeira ou mérito
acadêmico. Pagamento de passagens aérea de retorno ao país de origem de estudantes estrangeiros que tenham concluído curso no Brasil no
âmbito do PEC_G ou do Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC_PG). Organização de reuniões de avaliação e
aperfeiçoamento de operadores do PEC_G  e do PEC_PG.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Procedimento direto, rotineiro e sistematizado de concessão de bolsas para alunos estrangeiros, em nível de graduação, com pagamento
mensal diretamente aos alunos. O pagamento de passagens aéreas de retorno ao país de origem de estudantes do PEC-G e do PEC-PG varia
semestralmente, de acordo com o número de alunos que se formaram no período letivo. As reuniões de avaliação e aperfeiçoamento do PEC-G
e do PEC-PG, organizadas pela DCE, ocorrem no Brasil.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Acordos culturais, educacionais ou de ciência e tecnologia firmados com países em desenvolvimento. Protocolo do Programa de Estudantes-
Convênio de Graduação (PEC-G), firmado pelo MRE e pelo MEC, em 13 de março de 1998. Portaria Ministerial n° 200, de 20 de março de 2012,
que regulamenta a concessão de bolsas. Protocolo do Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação, de 5 de maio de 2006.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

00CC - Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afrodescendentes à Carreira Diplomática

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

35101 - Ministério das Relações ExterioresUO: Unidade Responsável: Coordenação Geral de Ensino

Bolsa concedida Unidade de Medida: unidadeItem de mensuração:

Descrição
Concessão da "bolsa-prêmio de vocação para a diplomacia" a cidadãos afrodescendentes, que contratarão cursos ou professores, visando a
preparação ao Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, promovido anualmente pelo Instituto Rio Branco, para incentivar o ingresso
desses  cidadãos na carreira diplomática.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Termo de Ajuste prevê a aplicação de recursos oriundos do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério das Relações Exteriores e de
entidades parceiras variáveis, de acordo com a disponibilidade de recursos. A parcela sob responsabilidade do MRE será repassada, por
destaque, ao CNPq/MCT, agente operador do Protocolo de Cooperação sobre Ação Afirmativa. A Bolsa-Prêmio de Vocação para a Diplomacia
terá o valor de R$ 2.500,00 mensais, por 10 meses (R$ 25.000,00 por ano).
Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 7.304, de 22 de setembro de 2010. Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010.
Base Legal da Ação
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10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 211 - Relações DiplomáticasSubfunção:Esfera:

20I5 - Serviços Consulares e de Assistência a Brasileiros no Exterior

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

35101 - Ministério das Relações ExterioresUO: Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Planejamento e Integração Consular

Pessoa atendida Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Manutenção e aprimoramento das atividades relacionadas aos serviços de atendimento consular e de assistência a brasileiros no exterior,
incluindo pequenos auxílios para alimentação, deslocamento, alojamento e atendimento médico emergencial. Repatriação e evacuação de
brasileiros desvalidos. Contratação de assessoria jurídica. Despesas com transporte e hospedagem de advogados e assessores jurídicos do
Posto e outros profissionais para consulados itinerantes, jornadas migratórias, palestras e visitas a brasileiros presos. Assistência humanitária a
detentos brasileiros. Despesas de pronto pagamento para fins consulares; realização de reuniões, seminários, censos, programas de
regularização migratória, consulados itinerantes. Realização de projetos especiais e eventos ligados a atendimento ou assistência consular.
Contratação, transporte, alojamento e alimentação de profissionais para orientar e informar sobre temas de interesse de brasileiros no exterior,
bem como aquisição ou locação de equipamentos necessários a esses fins. Produção de manuais sobre assistência consular a brasileiros e
realização de programas de treinamento. Projetos de atendimento consular de segunda geração nas áreas de educação, previdência, trabalho,
saúde, informação e apoio às atividades do CRBE, eventos de interesse consular, bem como de outras despesas contempladas no Decreto nº
7.214, de 15 de junho de 2010, ou na "Ata Consolidada" de reivindicações aprovadas nas "Conferências Brasileiros no Mundo", incluindo
realização de reuniões periódicas - no Brasil ou no exterior - com o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior - CRBE. Aquisição de
materiais de consumo para o Sistema Consular Integrado - SCI, equipamentos e bens móveis, bem como adaptação de móveis e balcões de
atendimento destinados ao adequado funcionamento do SCI. Compra ou locação de equipamentos para o SCI ou para uso consular,
contratação de serviços de Internet ou outros meios de comunicação. Sistemas de controle de fluxos de pessoas nas áreas de atendimento
consular, inclusive agendamento eletrônico. Serviços para recepção e triagem de pessoas, bem como contratação de pessoal emergencial
temporário por até 90 (noventa) dias, nas áreas de atendimento consular. Encomenda, aquisição ou aluguel de equipamentos, sistemas e
programas informatizados para trabalho consular compartilhado, gerência de projetos consulares, registro de matrículas consulares, votações
eletrônicas, produção de mapas, elaboração de relatórios e produção de estatísticas consulares; realização de eventos relacionados às
comunidades brasileiras no exterior e de conferências periódicas destinadas a incentivar sua interação com o governo e permitir a discussão de
projetos em seu benefício. Aquisição e distribuição de livros e obras educacionais a detentos, desvalidos, escolas e associações de brasileiros;
realização de campanhas de informação consular, inclusive mediante elaboração de publicações, apresentações, vídeos, "jingles", "clips", filmes
e programas de rádio e TV de interesse consular, bem como sua divulgação ao público, inclusive através da Internet; encomenda e publicação
de estudos técnicos ou acadêmicos sobre temas consulares. Desenvolvimento de programas de cooperação consular com outros países e
instituições brasileiras ou estrangeiras, assim como implementação de acordos e convênios com entidades locais ou organizações internacionais
com atuação nas áreas migratória ou de apoio a brasileiros no exterior.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será implementada pelas unidades do Ministério das Relações Exteriores no Brasil e no Exterior (Missões diplomáticas e repartições
consulares) com competência em matéria consular, sob a coordenação da Coordenação-Geral de Planejamento e Integração Consular, da
Secretaria de Estado das Relações Exteriores em Brasília, podendo se desenvolver mediante parcerias com outros órgãos governamentais,
governos estrangeiros, organizações internacionais e outras entidades ligadas a temas consulares, migratórios, sociais e humanitários.
Localizador (es)
0001 - Nacional
0002 - No Exterior

Decreto nº 7.304, de 22 de setembro de 2010. Decreto nº 7.214, de 15 de junho de 2010. Decreto nº 1.983 de 14 de agosto de 1996 (alterado
pelo Decreto nº 5.978 de 4 de dezembro de 2006). Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993, art. 123. Decreto nº 84.788 de 16/06/1980. Portaria nº 457,
de 2 de agosto de 2010 (Manual de Serviço Consular e Jurídico) e Plano Diretor de Reforma Consular do MRE. Portaria nº 420, de 25 de abril de
2011 (Guia de Administração dos Postos – GAP – do MRE). Unidade Gestora CGPC – Coordenação-Geral de Planejamento e Integração
Consular – Portaria n° s/n, de 21 de fevereiro de 2011, publicada DOU n°40, seção 2, de 25 de fevereiro de 2011.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 211 - Relações DiplomáticasSubfunção:Esfera:

20WW - Relações e Negociações Bilaterais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

35101 - Ministério das Relações ExterioresUO: Unidade Responsável: Divisão de Acompanhamento e Coordenação Administrativa dos Postos no
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Posto de representação mantido Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Acompanhamento da evolução da política externa e interna e da economia dos países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas, para
consecução das metas da política externa brasileira.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementação compartilhada entre Unidades Administrativas na Secretaria de Estado das Relações Exteriores, o Escritório Financeiro em Nova
York - Unidade Gestora Executora - e os postos (Embaixadas, Missões, Delegações, Representações, Consulados-Gerais, Consulados e Vice-
Consulados), que viabiliza o desempenho adequado da função diplomática e consular no exterior, através de:  - programação dos recursos
financeiros para o exercício subseqüente;  - liberação mensal de recursos para atender as atividades contínuas dos postos;  - acompanhamento
da aplicação dos recursos liberados.

Localizador (es)
0002 - No Exterior

Decreto no. 7.304, de 22 de setembro de 2010, Anexo I, art. 1º.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 211 - Relações DiplomáticasSubfunção:Esfera:

20WX - Relações e Negociações Multilaterais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

35101 - Ministério das Relações ExterioresUO: Unidade Responsável: Divisão de Acompanhamento e Coordenação Administrativa dos Postos no

Posto de representação mantido Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Atuação junto a Organismos Internacionais, para defender os interesses brasileiros e garantir a participação do governo brasileiro nos eventos
desses foros.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Atuação do corpo diplomático brasileiro junto aos organismos internacionais, realizando negociações de modo a defender os interesses
brasileiros no exterior.
Localizador (es)
0002 - No Exterior

Decreto no. 7.304, de 22 de setembro de 2010, Anexo I, art. 1º.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20WY - Difusão Cultural e Divulgação do Brasil no Exterior

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

35101 - Ministério das Relações ExterioresUO: Unidade Responsável: Divisão de Promoção da Língua Portuguesa

Evento apoiado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Coordenação e acompanhamento das atividades da rede de ensino brasileira no exterior, constituída pelos Centros Culturais das Embaixadas
do Brasil, Institutos Culturais, Leitorados Brasileiros e Núcleos de Estudos Brasileiros, para difusão e ensino da Lingua Portuguesa falada no
Brasil. Acompanhamento da aplicação, nas unidades da rede de ensino brasileiras no exterior credenciadas pelo MEC, dos exames para a
obtenção do certificado de proficiência em Língua Portuguesa para estrangeiros / Celpe-Bras. Divulgação da História, da cultura e das artes do
Brasil no exterior, por meio da realização de estudos, pesquisas, seminários, mostras, exposições, simpósios, festivais e assemelhados.
Promoção de visitas de personalidades estrangeiras ao Brasil, no contexto do Programa Formadores de Opinião, visando a reprodução e a
divulgação de notícias sobre o Brasil nos principais meios jornalísticos estrangeiros. Disponibilização de material permanente e de consumo
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necessários ao funcionamento dos Setores Culturais dos Postos no exterior. Organização de banco de dados sobre produtos e projetos culturais
a serem exibidos no exterior. Divulgação da cultura brasileira no exterior por meio de eventos culturais nas áreas de música, literatura, artes
visuais, dança e artes cênicas. Promoção do audiovisual brasileiro, por meio da realização de festivais e semanas do cinema brasileiro no
exterior e da articulação com entidades públicas e privadas de fomento ao setor. Acompanhamento e subsídio às negociações de acordos
internacionais de coprodução cinematográfica. Produção de material informativo sobre a realidade brasileira, para distribuição aos Postos no
exterior. Divulgação de informações sobre o Brasil e a política externa brasileira, tanto no País quanto no exterior, com vistas à promoção da
imagem positiva da realidade política, econômica, social e cultural do País. Suporte aos Setores Educacionais dos Postos na formulação e
execução do Programa de Apoio aos Estudantes Brasileiros no exterior, no contexto do Programa Ciência Sem Fronteiras. Realização de
eventos de difusão da cultura brasileira em nível multilateral, por meio das delegações brasileiras junto às organizações internacionais.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Transferir aos Postos no exterior os recursos financeiros necessários à manutenção e implementação das atividades da rede de ensino. Utilizar
os recursos arrecadados pelos Centros de Estudos Brasileiros, regulamentado pela Portaria MRE, de 4 de novembro de 2003, que trata da
renda cultural.
Conceder apoio logístico e financeiro às Embaixadas e Consulados do Brasil, enviando vasto material de divulgação da realidade brasileira, tais
como  livros, filmes, revistas, Cd-roms, publicações, vídeos, entre outros; apoiando artistas e divulgadores da cultura brasileira na montagem de
exposições, na realização de mostras fotográficas, cinematográficas e concertos musicais, na publicação de livros, na confecção de material
informativo, no transporte de obras de arte e filmes, entre outros.

Localizador (es)
0001 - Nacional
0002 - No Exterior

Decreto no. 7.304, de 22 de setembro de 2010, e Portaria/MRE, de 4 de novembro de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

20WZ - Promoção Comercial e de Investimentos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

35101 - Ministério das Relações ExterioresUO: Unidade Responsável: Divisão de Operações de Promoção Comercial

Evento apoiado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Organização de missões comerciais de exportadores brasileiros ao exterior. Promoção da imagem do Brasil como produtor de bens e serviços
de qualidade. Organização de visitas a empresários estrangeiros, com potencial interesse em importar do Brasil ou investir no País. Apoio
administrativo à participação de empresas brasileiras como expositoras em feiras no exterior. Participação institucional do MRE em feiras no
Brasil e no exterior visando promover as exportações. Levantamento de informações comerciais e acompanhamento a posteriori das empresas
brasileiras participantes de pavilhões nacionais em feiras no exterior.  Manutenção do sistema de informação para identificação e disseminação
de oportunidades de negócios em mercados específicos e para o cadastro e divulgação de exportadores e investidores brasileiros, bem como de
importadores ou investidores estrangeiros, visando fornecer informação confiável e de fácil acesso às empresas exportadoras, potencialmente
exportadoras e/ou interessadas em internacionalizar-se, bem como às empresas estrangeiras interessadas em importar do Brasil ou investir no
País.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Apoiar exportadores brasileiros, efetivos ou potenciais, em visitas ao exterior com vistas a aumentar a participação do Brasil no comércio
internacional. O Itamaraty tem procurado privilegiar mercados novos e não tradicionais, onde são menores as barreiras às exportações
brasileiras, além de reforçar as parcerias comerciais tradicionais. Além do fechamento de negócios, as missões possibilitam ao empresariado
brasileiro a prospecção de nichos de mercados com pouca presença na pauta de exportações do Brasil. Propiciam também maior visibilidade às
ações de promoção comercial do Itamaraty, mediante o oferecimento de um serviço especializado e tangível às empresas exportadoras.
Identificar e disseminar oportunidades de negócios (exportações e investimentos) em mercados específicos; identificar e cadastrar  exportadores
e investidores brasileiros e potenciais importadores ou investidores estrangeiros; elaborar pesquisas de mercado no exterior sobre produtos ou
grupos de produtos, em particular os que constam do Programa Especial de Exportações (PEE); elaborar e atualizar guias de exportação para
países e blocos comerciais (série "Como Exportar"); identificar e analisar a tendência da oferta exportável brasileira, confrontada com a demanda
nos mercados externos; fornecer dados básicos sobre países e blocos comerciais; identificar e analisar  possibilidades de internacionalização de
empresas brasileiras e de atração de investimento estrangeiro; veicular, controlar e monitorar as informações disponíveis na BrazilTradeNet
(www.braziltradenet.gov.br).
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Localizador (es)
0001 - Nacional
0002 - No Exterior

Decreto no. 7.304, de 22 de setembro de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 212 - Cooperação InternacionalSubfunção:Esfera:

20X0 - Cooperação Humanitária Internacional e Participação da Sociedade Civil

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

35101 - Ministério das Relações ExterioresUO: Unidade Responsável: Secretaria-Geral das Relações Exteriores

Operação realizada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Aquisição e doação de alimentos, medicamentos e materiais para abrigos e tetos, deslocamento de pessoal especializado em ajuda humanitária,
inclusive no atendimento de emergências médicas, envio de estrutura logística e de apoio, alojamento provisório de populações, transporte para
áreas fora da zona de risco e repatriações coletivas, quando couber. Capacitação de técnicos para prestação de assistência humanitária e
realização de ações estruturantes pós-emergência. Assistência a países ou populações que se encontrem em situações de emergência,
calamidade pública, convulsões sociais, catástrofes naturais ou causadas pelo homem, conflitos armados, insegurança alimentar aguda, risco
iminente ou grave ameaça à vida, à saúde, à garantia dos direitos humanos ou humanitários, aliando ações preventivas, emergenciais e
estruturantes.
Apoio à sociedade civil, em deslocamentos nacionais e internacionais,  para a participação em intercâmbios técnicos, atividades técnicas, fóruns,
simpósios e conferências de âmbito internacional; em projetos e programas de cooperação humanitária internacional; e em fóruns internacionais
de diálogo e negociação que tratem da agricultura familiar, desenvolvimento rural sustentável, integração comercial e social, segurança e
soberania alimentar, especialmente no Conselho Mundial de Segurança Alimentar da Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO). Financiamento de projetos executados pela sociedade civil ou em parceria com o governo brasileiro, a Organização das
Nações Unidas e organizações da sociedade civil.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Repasse de recursos a postos e representações brasileiras no exterior, a órgãos públicos brasileiros,organizações da sociedade civi, a
programas,  e fundos internacionais e organismos internacionais, que tenham como uma de suas finalidades a cooperação humanitária
internacional, de caráter emergencial e /ou estruturante e a promoção e garantia da segurança alimentar e nutricional. Execução descentralizada
por meio de programas e fundos internacionais que tenham por finalidade a prestação de assistência humanitária internacional, de caráter
emergencial e /ou estruturante. No âmbito das ações estruturantes pós-emergência, inclui-se a distribuição, na área beneficiada pela assistência,
de alimentos, medicamentos, sementes , materiais para abrigos, tetos, implementos agrícolas, cisternas, o envio de técnicos à área e a vinda de
técnicos locais para treinamento no Brasil em atividades que permitam a rápida recuperação socio-econômica da área atingida, principalmente
da agricultura local.
Pagamentos dos custos relativos a deslocamentos nacionais e internacionais e de participação de membros representantes da sociedade civil
em intercâmbios, atividades técnicas, fóruns, simpósios e conferências de âmbito internacional, nos projetos e programas de cooperação
humanitária internacional e em fóruns internacionais de diálogo e negociação nos temas da segurança alimentar e nutricionais. Execução direta
e descentralizada para desenvolvimento de projetos de cooperação humanitária internacional, intercâmbio de experiências e fortalecimento da
participação da sociedade civil em fóruns internacionais de diálogo e negociação e no monitoramento da política externa brasileira relacionada à
soberania e segurança alimentar.
Localizador (es)
0001 - Nacional
0002 - No Exterior

Constituição Federal, arts. 3 e 4,  Decreto nº 19.841 de 22 de novembro de 1945 que promulga a Carta Geral das Nações Unidas, Decreto nº 54,
de 8 de março de 1991 e Decreto de 21 de junho de 2006, art. 3o. Lei nº 11.346,  de 15 setembro de 2006, arts  8º  e 9º; Decreto nº 7.272, de 25
de agosto de 2010, arts 3º, 4º, 14, 17 e 19; Decreto nº 7.304, de 22 de setembro de 2010, ANEXO I, arts 1º e 10; Portaria MRE nº 212, de 30 de
abril de 2008, art 40.

Base Legal da Ação
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10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 212 - Cooperação InternacionalSubfunção:Esfera:

20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

52101 - Ministério da DefesaUO: Unidade Responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas

Missão realizada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Aprestamento do pessoal e do material das Forças Armadas Brasileiras com a finalidade de participar de missões e operações internacionais de
paz.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Mobilização, preparo, envio, manutenção em operações, revezamento e / ou repatriamento e desmobilização de militar ou tropa brasileira
empregada em missão ou operação de paz.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput do Art. 142 da Constituição Federal – ano 1988; Lei Complementar nº 97 – ano 1999, e suas alterações; Decreto nº 7.364 – ano 2010, e
suas alterações; Decreto nº 6.703 – ano 2008; Portaria Normativa nº 142 / MD – ano 2008.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 573 - Difusão do Conhecimento Científico e TecnológicoSubfunção:Esfera:

2367 - Análise e Divulgação da Política Externa Brasileira, de Relações Internacionais e da História Diplomática do Brasil

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

35201 - Fundação Alexandre de GusmãoUO: Unidade Responsável: Fundação Alexandre de Gusmão

Atividade realizada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Implementação e promoção de uma série pesquisas, publicações, estudos e projetos, bem como atividades culturais e pedagógicas nos campos
da política externa brasileira, de relações internacionais e da preservação da história diplomática do País, incluindo-se debates, seminários,
conferências, concursos e outros. São adotadas estratégias de divulgação e de difusão diferenciadas, abrangendo meios de comunicação
diversos, com o objetivo de divulgar a política externa brasileira e contribuir para a formação, no País, de uma opinião pública sensível aos
problemas de convivência internacional e promover a preservação da memória diplomática do Brasil.
Contempla também despesas administrativas voltadas para a manutenção da Fundação, bem como aquelas decorrentes de treinamento de
servidores.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Promoção de ações diversas, de forma direta, inclusive com a adoção dos procedimentos administrativos com vistas a realização de contratos e
de outros instrumentos jurídicos e legais necessários ao alcance das metas previstas, bem como a  realização de  parcerias com instituições
públicas e privadas, brasileiras e estrangeiras.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 5.717, de 26 de outubro de 1971 e Decreto nº 5.980, de 6 de dezembro de 2006, Anexo I, art. 2º; e Decreto nº 7.304/2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 212 - Cooperação InternacionalSubfunção:Esfera:

2532 - Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa e Países Membros de Organismos Regionais Africanos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

35101 - Ministério das Relações ExterioresUO: Unidade Responsável: Coordenação-Geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Evento realizado Unidade de Medida: unidadeProduto:
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Descrição
Realização de reuniões com participação de representantes da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa - CPLP e de países
membros de organismos regionais africanos e Promoção de programas de cooperação técnica e cultural entre esses países, com o objetivo de
promover e fortalecer a cooperação internacional com esses Países e promover a difusão da língua portuguesa.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Estímulo à cooperação com países de língua oficial portuguesa e países membros de organismos regionais africanos por meio da promoção de
eventos e reuniões de alto nível, de patrocínio de missões e de contribuições voluntárias ao fundo especial da
Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa para financiamento de projetos de cooperação financeira e técnica aos países membros
em desenvolvimento, exclusive Portugal.
Localizador (es)
0002 - No Exterior

Decreto nº 7.304, de 22 de setembro de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 212 - Cooperação InternacionalSubfunção:Esfera:

2533 - Cooperação Técnica Internacional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

35101 - Ministério das Relações ExterioresUO: Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Administração e Orçamento Geral da ABC

Projeto implementado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Coordenação, negociação, aprovação, acompanhamento e avaliação de programas e projetos de cooperação técnica internacional, prestada
e/ou recebida, firmados pelo Brasil com países parceiros e com organismos internacionais, no âmbito dos Acordos e Memorandos de
Entendimentos. Compartilhamento de  conhecimentos e técnicas, tanto em nível bilateral quanto multilateral, como instrumento de
desenvolvimento social e econômico do Brasil e de países em desenvolvimento com os quais mantém acordos de cooperação.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

No âmbito da cooperação recebida do exterior: analisar, negociar, aprovar e acompanhar projetos de cooperação técnica recebida de governos
estrangeiros e organismos internacionais.
No âmbito da cooperação da modalidade sul-sul: elaborar, aprovar, executar e acompanhar projetos de cooperação técnica brasileira prestada a
países em desenvolvimento.
Localizador (es)
0001 - Nacional
0002 - No Exterior

Decreto no. 7.304, de 22 de setembro de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2534 - Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

35101 - Ministério das Relações ExterioresUO: Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Ensino

Diplomata matriculado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Recrutamento e seleção de candidatos à carreira de diplomata pelo Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, realizado anualmente pelo
Instituto Rio Branco; formação de funcionários diplomáticos por meio do Curso de Formação, com a participação de diplomatas de países em
desenvolvimento; treinamento e aperfeiçoamento por meio dos seguintes cursos: CAD - Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas (para
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Segundos Secretários), CAP - Curso de Atualização em Política Externa (para Primeiros Secretários), e CAE - Curso de Altos Estudos (para
Conselheiros); todos voltados para o serviço exterior brasileiro.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Selecionar e recrutar candidatos para a Carreira Diplomática, por meio de concurso de admissão à Carreira de Diplomata, organizado
anualmente pelo Instituto Rio Branco. Formar e aperfeiçoar os alunos aprovados  no concurso de admissão,  por meio do Curso de Formação,
com duração de 18 meses.  Oferecimento de cursos para a formação, treinamento e aperfeiçoamento de funcionários diplomáticos: Curso de
Formação, com a participação de diplomatas de países em desenvolvimento; CAD - Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas (para Segundos
Secretários), CAP - Curso de Atualização em Política Externa (para Primeiros Secretários), e CAE - Curso de Altos Estudos (para  Conselheiros).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006; Portaria GM/MRE nº 27, de 23 de novembro de 2000; Decreto nº 7.304, de 22 de setembro de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 211 - Relações DiplomáticasSubfunção:Esfera:

2536 - Demarcação de Fronteiras

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

35101 - Ministério das Relações ExterioresUO: Unidade Responsável: Divisão de Fronteiras

Campanha realizada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Execução de campanhas de demarcação de fronteiras e de inspeção e manutenção dos marcos, planejadas em coordenação com as
autoridades estrangeiras e consignação, em ata conjunta, dos trabalhos nelas executados. Realização de conferências de comissão mista de
inspeção de marcos de fronteira, em coordenação com os países limítrofes, para o planejamento dos trabalhos nas fronteiras, por meio de
estudos para localização de marcos, adensamento, reposição e manutenção de marcos fronteiriços, com vistas  agarantir a fronteira demarcada.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Executar, juntamente com os delegados estrangeiros das comissões mistas correspondentes, os trabalhos de demarcação e caracterização das
fronteiras do Brasil. Realizar campanhas conjuntas periódicas de verificação das fronteiras secas e úmidas, com inspeção, manutenção e
adensamento dos marcos de fronteira.  Para a realização das campanhas, eventualmente, há a solicitação de apoio ao  Ministério da Defesa.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 7.304, de 22 de setembro de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

2541 - Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação - SICTEX

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

35101 - Ministério das Relações ExterioresUO: Unidade Responsável: Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos

Sistema mantido Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Administração e manutenção de sistema de informações voltado para a promoção e acompanhamento de iniciativas de política externa, nas
áreas de ciência e tecnologia e inovação, para incentivar a cooperação científica e tecnológica entre o Brasil e os demais países, além de
elaborar e apoiar projetos e programas de cooperação internacional.
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Administração e manutenção de plataforma tecnológica do Departamento de Assuntos Científicos e Tecnológicos (DCT). Manutenção e
aperfeiçoamento da rede dos Setores de Ciência e Tecnologia das Embaixadas no Exterior, sua base tecnológica e infra-estrutura. Elaboração
de informações e subsídios para a formulação e execução da política externa brasileira, nas áreas da cooperação científico-tecnológica e
inovação. Promoção e participação em reuniões, comissões mistas e missões técnicas, bilaterais e multilaterais. Acompanhamento e negociação
de instrumentos de cooperação, acordos, protocolos, ajustes complementares, memorandos de entendimento. Seguimento de temas científico-
tecnológicos e de inovação.
Localizador (es)
0001 - Nacional
0002 - No Exterior

Decreto no. 7.304, de 22 de setembro de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 211 - Relações DiplomáticasSubfunção:Esfera:

6105 - Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

35101 - Ministério das Relações ExterioresUO: Unidade Responsável: Departamento Econômico

Negociação realizada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Atuação junto a OMC, visando assegurar a abertura dos mercados internacionais para bens e serviços brasileiros e o aprimoramento das regras
do comércio internacional, negociar regras para o comércio internacional de bens, serviços, propriedade intelectual e outras matérias e zelar pela
adequada implementação dos compromissos  assumidos. Atuação no Mecanismo de Solução de Controvérsias da Organização, com vistas a
melhorar a participação brasileira no comércio internacional, coibir o uso de medidas unilaterais que atinjam os interesses brasileiros e resolver
controvérsias entre o Brasil e os demais Membros da Organização Mundial do Comércio - OMC.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Atuação do corpo diplomático brasileiro junto a organismos internacionais em negociações nas áreas comerciais e econômicas, de modo a
defender os interesses brasileiros no exterior, com o apoio, quando necessário, de peritos e advogados especializados em questões do comércio
internacional.
Localizador (es)
0002 - No Exterior

Decreto nº 7304, de 22 de setembro de 2010, Anexo I, art. 1º.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 07 - Relações Exteriores 211 - Relações DiplomáticasSubfunção:Esfera:

8495 - Realização de Eventos Internacionais Oficiais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

35101 - Ministério das Relações ExterioresUO: Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira

Evento realizado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Promoção, organização e realização de eventos internacionais, no Brasil e no exterior, sob a responsabilidade do Governo brasileiro, para
consecução das metas da política externa brasileira.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Planejamento, organização e realização de conferências e outros encontros internacionais  oficiais,  em   território brasileiro ou no exterior, por
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meio de grupo de trabalho específico.  Trata-se de compromissos oficiais dos governos membros de organismos internacionais, que
periodicamente cabe, também, ao Brasil cumprir.  Esse tipo de trabalho requer competência especializada em conferências internacionais e
também o tratamento substantivo, por parte do MRE, dos assuntos oficiais, governamentais e diplomáticos tratados nas conferências. Os grupos
de trabalho são compostos, portanto, de pessoal qualificado, especialistas e equipe de direção com experiência prévia em atividade específica
do Estado e da diplomacia em particular.

Localizador (es)
0001 - Nacional
0002 - No Exterior

Decreto nº 7.304, de 22 de setembro de 2010.
Base Legal da Ação
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