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Com o result ado dos invest im ent os realizados para o desenvolvim ent o da indúst ria do pet róleo, o Brasil t em vencido
os grandes desafios do set or, desde os t em pos em que se afirm ava que aqui não havia pet róleo. Assim , o
desenvolvim ent o de t ecnologias para produção em águas profundas - que colocaram o País em privilegiada posição
de recordist a m undial - e t écnicas de "craqueam ent o" - que perm it iram com pat ibilizar o t ipo de óleo exist ent e na
plat aform a cont inent al brasileira à m at riz de consum o de derivados no País - são apenas alguns dos desafios que
acabaram por levar o Brasil à posição de dest aque int ernacional nesse segm ent o de vit al im port ância.
Em conseqüência, pode- se afirm ar, hoj e, que a produção de pet róleo nacional e a conseqüent e geração de riquezas
só foi possível pela exist ência das at ividades de pesquisa, desenvolvim ent o e engenharia de produt os e processos,
envolvendo o t rabalho de equipes de pesquisa que se dedicaram ao desenvolvim ent o cient ífico e t ecnológico
aplicados ao set or de pet róleo e gás nat ural e dos invest idores que acredit aram no pot encial das inst it uições de
C&T.
No m om ent o em que se inicia o processo de flexibilização do m onopólio da União sobre o set or, não se poderia
deixar de am pliar t ais invest im ent os, razão pela qual a Lei nº 9.478, de 6 de agost o de 1997, em seu art igo 49,
prevê que da parcela t ot al dos royalt ies provenient es da produção do pet róleo e do gás nat ural, um quart o do que
exceder a cinco por cent o serão dest inados ao Minist ério da Ciência e Tecnologia - MCT, para financiar program as
de am paro à pesquisa cient ífica e ao desenvolvim ent o t ecnológico aplicados à indúst ria do pet róleo. Desse
m ont ant e, no m ínim o quarent a por cent o serão aplicados em program as liderados por inst it uições das regiões Nort e
e Nordest e do País.
A Lei prevê, ainda, que o MCT adm inist rará os program as com o apoio t écnico da Agência Nacional do Pet róleo ANP, m ediant e convênios com as universidades e os cent ros de pesquisa do País, segundo norm as definidas em
Decret o do President e da República. Tal ocorreu at ravés do Decret o nº 2.851, de 30 de novem bro de 1998, que
est abeleceu os m ecanism os para a aplicação dos recursos, dent re os quais, dest acam - se os seguint es:

•

os recursos dest inados ao MCT serão repassados ao Fundo Nacional de Desenvolvim ent o Cient ífico e
Tecnológico - FNDCT, cuj a Secret aria Execut iva é exercida pela Financiadora de Est udos e Proj et os - FI NEP
( Art . 1º § 2º ) ;

•

para adm inist rar a aplicação desses recursos, foi criado um Com it ê de Coordenação form ado por
represent ant es do MCT, da ANP, do Minist ério de Minas e Energia, da Secret aria Execut iva do FNDCT, do
Conselho Nacional de Desenvolvim ent o Cient ífico e Tecnológico - CNPq, do set or de pet róleo e gás nat ural
e da com unidade de ciência e t ecnologia. Para esse Com it ê são at ribuídas, dent re out ras, as funções de
definir as diret rizes gerais do Program a, o plano plurianual de invest im ent os, acom panhar a sua
im plem ent ação e avaliar anualm ent e os result ados obt idos ( Art . 3º ) ;

•

o at endim ent o à dem anda por form ação e capacit ação de recursos hum anos oriunda dos program as será
operacionalizada pelo CNPq, m ediant e repasse de recursos pela Secret aria Execut iva do FNDCT ( Art . 5º ) ;

•

o Com it ê de Coordenação est abelecerá os diversos t ipos de proj et os, isolados ou cooperat ivos, a serem
apoiados, bem com o as condições para a apresent ação das propost as, os crit érios de j ulgam ent o e o apoio
financeiro aplicável a cada caso ( Art . 6º ) ;

•

os recursos financeiros necessários para a operacionalização das at ividades inerent es aos processos de
planej am ent o, divulgação, seleção, cont rat ação, acom panham ent o, avaliação e out ras, est ão assegurados
at é o lim it e de 5% ( cinco por cent o) sobre o m ont ant e dos recursos oriundos dos royalt ies ( Art . 9º ) .

Ressalt a- se ainda que os pagam ent os dos royalt ies serão efet uados m ensalm ent e, conform e o art igo 47 da Lei nº
9.478/ 97, represent ando repasses m ensais e cont ínuos, o que perm it irá o planej am ent o de desem bolsos e a
m anut enção de fluxo cont ínuo de at endim ent o, vindo ao encont ro de ant igos anseios da com unidade de ciência e
t8 ecnologia
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Os program as de am paro à pesquisa cient ífica e ao desenvolvim ent o t ecnológico aplicados à indúst ria do pet róleo e
gás nat ural, est abelecidos pela Lei nº 9.478/ 97, serão consolidados no âm bit o do " Plano Nacional de Ciência e
Tecnologia do Set or de Pet róleo e Gás Nat ural - CT- PETRO", com o obj et ivo de cont ribuir para o desenvolvim ent o
sust ent ável do set or, visando ao aum ent o da produção e da produt ividade, à redução de cust os e de preços, à
m elhoria da qualidade dos produt os e da vida de t odos quant os possam ser afet ados por seus result ados.
Nest e cont ext o, conceit ua- se " I ndúst ria do Pet róleo" o conj unt o de at ividades econôm icas relacionadas com a
exploração, desenvolvim ent o, produção, refino, processam ent o, t ransport e, im port ação e export ação de pet róleo,
gás nat ural e out ros hidrocarbonet os fluidos e seus derivados ( Lei nº 9.478/ 97, Art . 6º, inciso XI X) , e "Em presas do
Set or de Pet róleo e Gás Nat ural" t odas aquelas que possuem at uação diret a na indúst ria do pet róleo ou que
forneçam
os e serviços para o desenvolvim ent o das at ividades do set or.
<0=01> , produt

Visando ao desenvolvim ent o dos t rabalhos pert inent es ao C- TPETRO, à ot im ização de recursos, à busca de elevado
nível para os program as e proj et os, à perm anent e e adequada form ação e capacit ação de recursos hum anos e à
am pliação da part icipação da iniciat iva privada nas at ividades de pesquisa cooperat iva, deverão ser observadas as
seguint es est rat égias:

•

m obilizar a com unidade de C&T no sent ido de at uar de form a part icipat iva, ot im izando invest im ent os e
com part ilhando recursos;

•

direcionar as at ividades de pesquisa, de desenvolvim ent o e de qualificação de recursos hum anos aos
int eresses das em presas do set or de pet róleo e gás nat ural, com base nas polít icas nacionais t raçadas
para o set or, em especial as im plem ent adas pela ANP, e em diagnóst icos de necessidades e prognóst icos
de oport unidades para o desenvolvim ent o cient ífico e t ecnológico aplicado à indúst ria do pet róleo;

•

apoiar a execução de program as ou proj et os que cont enham m et as obj et ivas, com result ados aplicáveis
ao set or de pet róleo e gás nat ural, de form a que os result ados possam ser plenam ent e m ensuráveis;

•

cont em plar, na análise de program as ou proj et os que visem ao desenvolvim ent o de novos produt os ou
processos, o equacionam ent o e/ ou a prevenção de possíveis im pact os negat ivos no am bient e nat ural e
social;

•

avaliar os proj et os considerando crit érios de com pet it ividade, gest ão e ret orno econôm ico, social e
am bient al sobre o invest im ent o, além daqueles t radicionalm ent e ut ilizados para os cam pos cient ífico e
t ecnológico;

•

est im ular a apresent ação de program as e proj et os que envolvam cooperação ent re cent ros de pesquisa,
universidades e em presas que com ponham o ciclo de int eresse de produção final do produt o ou processo,
incent ivando a const it uição de redes cooperat ivas de pesquisa;

•

a part icipação de invest im ent os em presariais privados ou est at ais nos program as e proj et os deverá ser
est im ulada e ent endida com o sinalizadora do int eresse do m ercado;

•

considerar os índices de invest im ent os próprios em P&D das em presas públicas e privadas, sej a em seu
cent ro de pesquisa, ou em parcerias com universidades e inst it ut os de pesquisa, não adm it indo a redução
dos níveis habit uais de invest im ent o m ediant e sua subst it uição por aqueles oriundos do CT- PETRO.
Recom enda- se a análise dos percent uais m édios de invest im ent os em P&D realizados por em presas
sim ilares, no Brasil ou no ext erior;

•

incent ivar o com prom et im ent o das inst it uições para com a perm anent e at ividade de P&D para o set or,
bem com a form ação ou consolidação de novos grupos de pesquisa, aplicando os recursos do FNDCT/ CTPETRO de form a abrangent e, de m odo a perm it ir o at endim ent o a necessidades t em porárias de recursos
hum anos especializados, de infra- est rut ura, de const rução de prot ót ipos e/ ou unidades experim ent ais,
respeit adas as lim it ações legais vigent es;

•

incent ivar a sust ent abilidade das inst it uições de pesquisa e dos inst rum ent os de apoio ao desenvolvim ent o
cient ífico e t ecnológico, inserindo nas operações com recursos do FNDCT/ CT- PETRO, sem pre que possível,
obrigações que prevej am : a ut ilização de m ecanism os de ret orno sobre os recursos invest idos, form as de
prot eção de int eresses e direit os à propriedade int elect ual em proj et os isolados ou cooperat ivos, em

especial quant o à obt enção de pat ent es para com ercialização das t ecnologias desenvolvidas e à cobrança
de royalt ies sobre os result ados das m esm as;

•

prom over o int ercâm bio cient ífico e t ecnológico, cont ribuindo para a at ualização dos profissionais at uant es
no set or, m ediant e a realização de congressos, sem inários, w orkshops e out ros event os dessa nat ureza
volt ados para o set or de pet róleo e gás nat ural;

•

art icular com out ras inst it uições, públicas ou privadas, que m ant enham program as de apoio ao
desenvolvim ent o cient ífico e/ ou t ecnológico do set or, em especial aqueles prom ovidos pela Agência
Nacional do Pet róleo, buscando a com plem ent aridade de program as afins;

•

cont em plar a form ação e capacit ação de recursos hum anos para serviços t ecnológicos, pesquisa e est udos
dem andados pelo set or, com recursos do FNDCT/ CT- PETRO, som ent e quando const it uir part e int egrant e
dos program as ou proj et os apoiados ou de ações específicas conduzidas pela ANP;

•

priorizar program as de pesquisa e/ ou prest ação de serviços t ecnológicos que int egrem at ividades de P&D
com a ofert a de qualificação de recursos hum anos em áreas de int eresse do set or de pet róleo e gás
nat ural;

•

vincular a concessão de apoio à infra- est rut ura laborat orial à im plem ent ação e m anut enção de program as
de gest ão da qualidade;

•

desenvolver as at ividades de gest ão dos recursos de form a t ransparent e e flexível, com vist as a perm it ir
aos seus client es acom panhar as diversas et apas do processo e a proporcionar m aior agilidade no
at endim ent o às suas necessidades;

•

preservar o carát er est rat égico da gest ão dos recursos, at ravés de perm anent e acom panham ent o e
avaliação, em seus aspect os globais, inclusive quant o a adequabilidade dos m ecanism os de apoio ao
desenvolvim ent o do set or de pet róleo e gás nat ural, com a part icipação dos at ores envolvidos;

•

incent ivar a criação e disponibilidade de sist em as de inform ação e de bancos de dados, cont endo
inform ações sobre o set or e at ividades desenvolvidas pelas inst it uições de C&T;

•

prom over e est im ular a divulgação dos obj et ivos, m et as, oport unidades, result ados alcançados e out ros
t em as de int eresse para o set or;

•

incent ivar a elaboração, at ualização e im plem ent ação de norm as t écnicas, incorporando novas t ecnologias,
para at ender aos requisit os da regulam ent ação da área de pet róleo e gás.
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As inst it uições passíveis de ut ilização de recursos do Plano Nacional de Ciência e Tecnologia do Set or de Pet róleo e
Gás Nat ural são as seguint es:

•

Universidades, públicas ou privadas, do país, sem fins lucrat ivos, podendo ser represent adas por
fundações de apoio definidas na form a da Lei nº 8.958, de 20 de dezem bro de 1994;

•

Cent ros de Pesquisa, públicos ou privados, do País, sem fins lucrat ivos;

As em presas públicas ou privadas podem e devem ser sem pre est im uladas a part icipar t écnica e financeiram ent e da
execução dos proj et os apoiados pelo CT- PETRO, especialm ent e, dem andando o desenvolvim ent o cient ífico e
t ecnológico de novos produt os, processos e serviços às universidades e cent ros de pesquisa. Nesses casos, as
em presas ou grupo de em presas podem ser signat árias dos convênios e, para t ant o, devem m anifest ar o int eresse
na parceria com as universidades ou cent ros de pesquisa e definir form alm ent e a cont rapart ida t écnica e financeira.
Os proj et os que cont arem com a part icipação de em presa ou grupo de em presas t erão preferência com relação aos
dem ais.
Conform e o art igo 2º, do Decret o nº 2.851/ 98, do t ot al de recursos aplicados, quarent a por cent o, no m ínim o,
serão aplicados em program as e proj et os nas regiões Nort e e Nordest e.
Conform e definido na Lei nº 9.478/ 97 ( Art . 49, § 2º) e nos t erm os do Decret o nº 2.851/ 98, o repasse desses
recursos será efet uado m ediant e a celebração de convênios pela Financiadora de Est udos e Proj et os - FI NEP, na
qualidade de Secret aria Execut iva do FNDCT, com as universidades e os cent ros de pesquisa.

Crit érios específicos de elegibilidade a serem at endidos pelos execut ores dos proj et os e program as candidat os aos
recursos do Plano serão adot ados em conform idade com o est abelecido no Manual Operat ivo do CT- PETRO. Esse
Manual det alhará os principais processos operacionais a serem ut ilizados para elaboração, apresent ação, análise e
aprovação
bem com o para acom panham ent o e avaliação daquelas cont rat adas.
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O Plano Plurianual de I nvest im ent os ( Dec. nº 2.851/ 98, Art . 3º, § 1º I I I ) é o docum ent o referencial para
ident ificar as principais linhas de ação a serem im plem ent adas com os recursos do FNDCT/ CT- PETRO, bem com o
para a avaliação de result ados de suas ações.
Elaborado para um cenário de at é cinco anos, deverá ser anualm ent e revist o e com plem ent ado, ocasião em que sua
abrangência será deslocada em um ano, m ant ido o horizont e de planej am ent o qüinqüenal. O Plano deverá cont er
indicat ivos sobre as necessidades e prioridades de desenvolvim ent o para os diversos segm ent os da indúst ria do
pet róleo e inst rum ent os a serem ut ilizados para acom panham ent o e avaliação dos result ados das ações
desenvolvidas.
O aprofundam ent o das quest ões relat ivas à análise de sit uação, cenários fut uros e at ividades est rat égicas,
const ant es do Plano Plurianual de I nvest im ent os, será baseado em diagnóst icos e est udos elaborados por grupos de
reconhecida com pet ência t écnica e analít ica, incluindo a análise das t ecnologias est rat égicas para o set or de
pet róleo e gás nat ural. Adicionalm ent e, serão consideradas as polít icas governam ent ais para o set or, em especial
aquelas im plem ent adas pela ANP.
A Est rut ura do Plano Plurianual de I nvest im ent os é com post a por:
Diret rizes Técnicas
Panoram a do Set or de Pet róleo e Gás Nat ural: Análise da sit uação econôm ica e t ecnológica do set or, est udo
prospect ivo sobre suas t endências e indicação de cenários fut uros;
Panoram a do Set or de Ciência e Tecnologia: Dados sobre as inst it uições at uant es no set or de pet róleo e gás
nat ural;
At ividades Est rat égicas: I ndicação das áreas t em át icas priorit árias e respect ivas at ividades recom endadas e/ ou
barreiras e desafios a serem vencidos para o desenvolvim ent o dos diversos segm ent os do set or.
Program ação Financeira
I ndicação, para um horizont e de cinco anos, das previsões de ingresso de recursos. O apoio financeiro aplicável aos
diferent es t ipos de proj et os será definido pelo Com it ê de Coordenação ( Dec. nº 2.851/ 98, Art . 6º ) , para um
horizont e de dois anos, levando em consideração o fluxo de desem bolsos e disponibilidades efet ivas para aplicação.
Os diferent es t ipos de proj et o poderão ser apresent ados de form a espont ânea, por iniciat iva dos int eressados,
dent ro do escopo set orial do CT- PETRO, ou de form a induzida, em respost a a edit ais de convocação de propost as
volt adas ao desenvolvim ent o de t em as priorit ários ou à solução de problem as específicos, bem com o decorrent es de
ações de encom enda diret a de est udos e proj et os est rat égicos para o set or.
Os invest im ent os, por t ipo de proj et o ou form a de sua apresent ação, poderão ser diferenciados para as diversas
regiões brasileiras, face às at ividades est rat égicas est abelecidas ou às necessidades regionais ident ificadas para o
desenvolvim
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O Plano Nacional de Ciência e Tecnologia do Set or de Pet róleo e Gás Nat ural - CT- PETRO será adm inist rado por um
órgão colegiado, o Com it ê de Coordenação, const it uído por m em bros designados pelo Minist ro de Est ado da Ciência
e Tecnologia, em art iculação com o Minist ro de Est ado de Minas e Energia e o Diret or Geral da Agência Nacional do
Pet róleo - ANP. O Com it ê t erá a seguint e com posição:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

um represent ant e do Minist ério da Ciência e Tecnologia - MCT;
um represent ant e do Minist ério de Minas e Energia - MME;
um represent ant e da Agência Nacional do Pet róleo - ANP;
um represent ant e da Secret aria Execut iva do FNDCT;
um represent ant e do Conselho Nacional de Desenvolvim ent o Cient ífico e Tecnológico - CNPq;
dois represent ant es do set or pet róleo e gás;
dois represent ant es da com unidade de ciência e t ecnologia.

O Com it ê de Coordenação será presidido pelo represent ant e do MCT e t erá as seguint es at ribuições:

•

propor a sua própria organização, elaborando o seu regim ent o int erno e fut uras alt erações, para a
aprovação do Minist ro de Est ado de Ciência e Tecnologia;

•

definir as diret rizes gerais para os program as de am paro à pesquisa cient ífica e ao desenvolvim ent o
t ecnológico da indúst ria do pet róleo;

•

definir o Plano Plurianual de I nvest im ent os;

•

acom panhar a im plem ent ação dos program as aprovados;

•

avaliar, anualm ent e, os result ados dos program as desenvolvidos;

•

est abelecer os diversos t ipos de proj et os, isolados ou cooperat ivos, a serem apoiados com recursos do
FNDCT/ CT- PETRO, bem com o as condições para a apresent ação das propost as, os crit érios de j ulgam ent o
e o apoio financeiro aplicável a cada caso;

•

aprovar o Manual Operat ivo que est abelecerá os procedim ent os gerais aplicáveis, inclusive os de
acom panham ent o e avaliação.

O MCT dará ao Com it ê de Coordenação o apoio necessário ao seu funcionam ent o, cabendo- lhe ainda as seguint es
at ribuições:

•

coordenar a elaboração do Plano Plurianual de I nvest im ent os;

•

solicit ar apoio t écnico de represent ant es das agências governam ent ais envolvidas com o CTPETRO e de
especialist as do set or pet róleo e gás nat ural, para a elaboração do Plano Plurianual de I nvest im ent os e nas
at ividades de apoio ao Com it ê;

•

supervisionar o acom panham ent o e a avaliação dos program as desenvolvidos;

•

subm et er ao Com it ê relat órios anuais de acom panham ent o sobre a execução dos program as aprovados,
bem com o a at ualização do Plano Plurianual de I nvest im ent os.

A Financiadora de Est udos e Proj et os - FI NEP, na qualidade de Secret aria Execut iva do FNDCT, exercerá a função de
agent e t écnico- operacional e financeiro do CT- PETRO. Nest e sent ido, caberá à FI NEP as seguint es at ribuições:

•

subsidiar o Minist ério da Ciência e Tecnologia na elaboração dos docum ent os relat ivos ao
acom panham ent o, à avaliação anual e à elaboração e at ualização do Plano Plurianual de I nvest im ent os, a
serem subm et idos ao Com it ê;

•

aplicar os recursos do FNDCT/ CT- PETRO em conform idade com o Manual Operat ivo;

•

const it uir com it ês t écnicos, com a finalidade de analisar e opinar sobre proj et os de am paro à pesquisa
cient ífica e ao desenvolvim ent o t ecnológico aplicados à indúst ria do pet róleo;

•

solicit ar, sem pre que necessário, apoio t écnico de represent ant es das agências governam ent ais envolvidas
com o CT- PETRO e de especialist as do set or de pet róleo e gás nat ural;

•

elaborar o Manual Operat ivo para apreciação do Com it ê de Coordenação do CT- PETRO e post erior
aprovação do Minist ro de Ciência e Tecnologia;

•

coordenar os t rabalhos de pré- qualificação das operações, elaboração e divulgação dos edit ais de
convocação de propost as, seleção e cont rat ação de consult ores F0GIH6J K , nos t erm os definidos pelo Manual
Operat ivo;

•

convocar os com it ês t écnicos;

•

acom panhar e avaliar as operações cont rat adas com recursos do FNDCT/ CT- PETRO;

•

divulgar dados sobre o CT- PETRO, bem com o prest ar as inform ações que vierem a ser solicit adas pelos
poderes com pet ent es sobre a aplicação dos recursos do FNDCT/ CT- PETRO.

A FI NEP indicará ao Com it ê de Coordenação a área da em presa responsável pelo CT- PETRO.
Nos t erm os do que det erm ina a Lei nº 9.478/ 97, a ANP prest ará o necessário apoio t écnico, especialm ent e no que
se refere a:

•

fornecim ent o de inform ações sobre o valor dos recursos provenient es dos royalt ies dest inados ao MCT,
com base nos cálculos fornecidos pela ANP à Secret aria do Tesouro Nacional ( Art . 20 do Decret o nº 2.705,
de 3 de agost o de 1998) ;

•

coordenação de est udos para elaboração e at ualização das Diret rizes Técnicas do Plano Plurianual de
I nvest im ent os;

•

at endim ent o a consult as específicas sobre polít icas governam ent ais adot adas para o set or de pet róleo e
gás nat ural, que possam cont ribuir na definição de est rat égias, program as e proj et os de int eresse do CTPETRO;

•

part icipação nos Com it ês Técnicos de assessoram ent o que vierem a ser const it uídos.

Os Com it ês Técnicos at uarão em carát er F0GIH6J K , serão coordenados por um m em bro do Com it ê de Coordenação e
int egrados por especialist as do set or de pet róleo e gás nat ural e por represent ant es do MCT, MME, ANP, FI NEP e
CNPq,
ut ilizar- se de subsídios e pareceres de consult ores especialm ent e convocados.
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Manual Operat ivo
A aplicação dos recursos do FNDCT/ CT- PETRO será realizada em conform idade com o Manual Operat ivo, o qual
det alhará os principais processos operacionais aplicáveis para apresent ação e pré- qualificação de propost as,
lançam ent o de edit ais ou cham adas genéricas, avaliação por consult ores e com it ês t écnicos de carát er F0GIH6J K ,
cont rat ação, acom panham ent o e avaliação das at ividades financiadas.
Os procedim ent os operacionais relacionados no Art . 8º do Decret o nº 2.851 serão descrit os no Manual, o qual
deverá ser aprovado pela Diret oria da FI NEP, subm et ido ao Com it ê de Coordenação e definido por m eio de Port aria
do Minist ro de Est ado da Ciência e Tecnologia.
Divulgação
Os at os de aprovação dos proj et os e dem ais at ividades relacionadas aos program as a que se referem o Decret o
serão publicados no Diário Oficial da União ( Decret o nº 2.851, art . 8º, parágrafo único) .
Repasse de Recursos para o CNPq
O at endim ent o à dem anda por form ação e capacit ação de recursos hum anos para o set or de pet róleo e gás nat ural,
int egrant e dos program as e proj et os apoiados pelo CT- PETRO, será operacionalizado pelo CNPq m ediant e repasse
de recursos pela Secret aria Execut iva do FNDCT.
O repasse de recursos se dará em conform idade com o cronogram a de desem bolso dos program as ou proj et os
aprovados no âm bit o do CT- PETRO.
Recursos Financeiros
As despesas operacionais decorrent es da gest ão do CT- PETRO incident es sobre o FNDCT para a im plem ent ação dos
program as de am paro à pesquisa cient ífica e ao desenvolvim ent o t ecnológico aplicados à indúst ria do pet róleo não
poderão ult rapassar o m ont ant e correspondent e a cinco por cent o dos recursos correspondent es, apurados
sem
%0L1 est
" ralm
 Ment
*> e"( Dec.
    nº 2.851, art . 9º) .
Para os efeit os da im plem ent ação do Plano Nacional de Ciência e Tecnologia do Set or de Pet róleo e Gás Nat ural
serão adot adas as definições e at ribuições est abelecidas na Lei nº 9478/ 97, no Decret o nº 2.851/ 98 e em out ros
docum ent os pert inent es ao CT- PETRO, ent re as quais ressalt am - se:
Definições I nst it ucionais

•

Plano Nacional de Ciência e Tecnologia do Set or de Pet róleo e Gás Nat ural - CT- PETRO: conj unt o dos
program as de am paro à pesquisa cient ífica e desenvolvim ent o t ecnológico aplicados à indust ria do
pet róleo, est abelecidos pela Lei nº 9.478, de 06.08.97 e regulam ent ados pelo Decret o nº 2.851, de
30.11.98;

•

Com it ê de Coordenação: órgão colegiado responsável pela adm inist ração da aplicação dos recursos
vinculados aos program as de am paro à pesquisa cient ífica e desenvolvim ent o t ecnológico aplicados à
indust ria do pet róleo;

•

Minist ério de Ciência e Tecnologia - MCT: órgão responsável pela adm inist ração dos program as de am paro
à pesquisa cient ífica e desenvolvim ent o t ecnológico aplicados à indust ria do pet róleo, com base nas
deliberações do Com it ê de Coordenação;

•

Fundo Nacional de Desenvolvim ent o Cient ífico e Tecnológico - FNDCT: unidade de gest ão orçam ent ária
para provim ent o dos recursos financeiros dest inados aos program as de am paro à pesquisa cient ífica e
desenvolvim ent o t ecnológico aplicados à indust ria do pet róleo;

•

Agência Nacional do Pet róleo - ANP: órgão responsável pelo apoio t écnico, em carát er inst it ucional, aos
program as de am paro à pesquisa cient ífica e desenvolvim ent o t ecnológico aplicados à indust ria do
pet róleo;

•

Financiadora de Est udos e Proj et os - FI NEP: órgão responsável pela Secret aria Execut iva do FNDCT e pela
im plem ent ação dos program as de am paro à pesquisa cient ífica e desenvolvim ent o t ecnológico aplicados à
indust ria do pet róleo;

•

Conselho Nacional de Desenvolvim ent o Cient ífico e Tecnológico - CNPq: órgão responsável pela
operacionalização da dem anda por form ação e capacit ação de recursos hum anos para os program as,
m ediant e repasse de recursos pela FI NEP, com base nos valores const ant es dos proj et os aprovados;

•

Com it ês Técnicos: com it ês de assessoram ent o F0GIH6J K const it uídos para a elaboração de edit ais, avaliação
e j ulgam ent o de propost as, acom panham ent o e avaliação dos program as de am paro à pesquisa cient ífica
e desenvolvim ent o t ecnológico aplicados à indúst ria do pet róleo.

Definições Set oriais

•

Pet róleo: t odo e qualquer hidrocarbonet o líquido em seu est ado nat ural, a exem plo do óleo cru e
condensado;

•

Gás Nat ural ou Gás: t odo hidrocarbonet o que perm aneça em est ado gasoso nas condições at m osféricas
norm ais, ext raído diret am ent e a part ir de reservat órios prolíferos ou gaseíferos, incluindo gases úm idos,
secos, residuais e gases raros;

•

Set or de pet róleo e gás nat ural: conj unt o de at ividades econôm icas que int egram a indúst ria do pet róleo;

•

I ndúst ria do pet róleo: at ividades econôm icas relacionadas com a exploração, desenvolvim ent o, produção,
refino, processam ent o, t ransport e, im port ação e export ação de pet róleo, gás nat ural e out ros
hidrocarbonet os fluidos e seus derivados;

•

Derivados de Pet róleo: produt os decorrent es da t ransform ação do pet róleo;

•

Em presas do set or de pet róleo e gás nat ural: t odas aquelas que possuem at uação diret a na indúst ria do
pet róleo ou que forneçam produt os e serviços para o desenvolvim ent o das at ividades do set or;

•

Segm ent os do set or de pet róleo e gás nat ural: exploração, desenvolvim ent o, produção, t ransport e, refino
de pet róleo, processam ent o de gás nat ural e dist ribuição;

•

Exploração: conj unt o de operações ou at ividades dest inadas a avaliar áreas, obj et ivando a descobert a e a
ident ificação de j azidas de pet róleo ou gás nat ural;

•

Desenvolvim ent o: conj unt o de operações e invest im ent os dest inados a viabilizar as at ividades de
produção de um cam po de pet róleo ou gás nat ural;

•

Produção: conj unt o de operações coordenadas de ext ração de pet róleo ou gás nat ural de um a j azida e de
preparo para sua m ovim ent ação;

•

Transport e: m ovim ent ação de pet róleo e seus derivados ou gás nat ural em m eio ou percurso considerado
de int eresse geral;

•

Refino de pet róleo: conj unt o de processos dest inados a t ransform ar o pet róleo em derivados de pet róleo;

•

Processam ent o de gás nat ural: conj unt o de operações dest inadas a perm it ir o seu t ransport e, dist ribuição
e ut ilização;

•

Dist ribuição: at ividade de com ercialização por at acado com a rede varej ist a ou com grandes consum idores
de com bust íveis, lubrificant es, asfalt os e gás liqüefeit o envasado, exercida por em presas especializadas,
na form a das leis e regulam ent os aplicáveis.

Definições Operacionais

•

Diret rizes Gerais: docum ent o de referência conceit ual do CT- PETRO, apresent ando as diret rizes gerais
para im plem ent ação das at ividades vinculadas aos program as de am paro à pesquisa cient ífica e
desenvolvim ent o t ecnológico aplicados à indúst ria do pet róleo;

•

Plano Plurianual de I nvest im ent os: docum ent o referencial para a definição e orçam ent o das prioridades
set oriais e t em át icas do CT- PETRO, bem com o para o planej am ent o est rat égico e a avaliação dos
result ados de suas ações, com post o pelos it ens "Diret rizes Técnicas" e " Program ação Financeira" ;

•

Manual Operat ivo: descrição dos procedim ent os operacionais básicos a serem adot ados pelos diversos
t ipos de proj et os isolados ou cooperat ivos que int egrarão os program as de am paro à pesquisa cient ífica e
desenvolvim ent o t ecnológico aplicados à indust ria do pet róleo;

•

Proj et o isolado: proj et o de carát er int ra- inst it ucional, a ser execut ado por um a ou m ais unidades de
pesquisa de um a única universidade ou cent ro de pesquisa;

•

Proj et o cooperat ivo: proj et o de carát er int er- inst it ucional, a ser execut ado em parceria por diferent es
universidades e cent ros de pesquisa, ent re si ou com a part icipação de em presas privadas;

•

At ividades de pesquisa e desenvolvim ent o t ecnológico P&D: com preendem a pesquisa básica dirigida, a
pesquisa aplicada, o desenvolvim ent o experim ent al, a engenharia não rot ineira, a t ecnologia indust rial
básica e os serviços de apoio t écnico necessários ao at endim ent o dos obj et ivos dos program as;

•

Pesquisa Básica Dirigida: at ividades execut adas com o obj et ivo de adquirir conhecim ent os básicos quant o
à com preensão de novos fenôm enos, com vist as ao desenvolvim ent o de produt os, processos ou serviços;

•

Pesquisa Aplicada: at ividades execut adas com o obj et ivo de aprofundam ent o ou aplicação de
conhecim ent os preexist ent es, com vist as ao desenvolvim ent o ou aprim oram ent o de produt os, processos
ou serviços;

•

Desenvolvim ent o Experim ent al: at ividades sist em át icas definidas a part ir de conhecim ent os preexist ent es,
visando a dem onst ração da viabilidade t écnica ou funcional de novos produt os, processos e serviços, além
do aperfeiçoam ent o daqueles j á desenvolvidos;

•

Engenharia Não- Rot ineira: at ividades de engenharia que envolvam a ut ilização de conhecim ent os para
obt enção de soluções inovadoras;

•

Tecnologia I ndust rial Básica: at ividades t ecnológicas desenvolvidas nas áreas de m et rologia, norm alização,
cert ificação e qualidade, inclusive os ensaios necessários aos processos de pat ent eam ent o;

•

Serviços de Apoio Técnico: at ividades relacionadas com a im plant ação e a m anut enção das inst alações e
dos equipam ent os dest inados às at ividades de pesquisa e desenvolvim ent o t ecnológico e às at ividades de
t ecnologia indust rial básica, bem com o à capacit ação dos recursos hum anos;

•

Tipos de dem anda: form as diferenciadas de apresent ação de propost as candidat as aos recursos dos
program as;

•

Dem anda espont ânea: apresent ação de solicit ação de financiam ent o, por iniciat iva dos int eressados,
dent ro do escopo set orial do CT- PETRO;

•

Dem anda induzida: apresent ação de solicit ação de financiam ent o direcionada ao desenvolvim ent o de
áreas t em át icas priorit árias ou à solução de problem as set oriais específicos, em decorrência do
lançam ent o de edit ais de convocação ou encom enda diret a de proj et os;

•

Edit al: inst rum ent o de concorrência pública para apresent ação de propost as, conform e as prioridades
est abelecidas no Plano Plurianual de I nvest im ent os;

•

Encom enda: ação prom ovida pelo CT- PETRO para at ender prioridades est abelecidas no Plano Plurianual de
I nvest im ent os, assim com o subsidiar seu planej am ent o est rat égico, visando à execução de est udos,

proj et os ou event os negociados diret am ent e com universidades, cent ros de pesquisa, em presas ou redes
cooperat ivas de pesquisa;

•

Cent ro de Pesquisa: organização independent e, pública ou privada, que busque a am pliação do
conhecim ent o e a prest ação de serviços para o desenvolvim ent o t ecnológico, at uando de form a organizada
e cont ínua, com orçam ent o e corpo diret ivo próprios;

•

Rede Cooperat iva de Pesquisa: associação form al de inst it uições de ensino ou pesquisa com em presas do
set or indust rial ou de serviços, órgãos públicos ou privados, visando ao desenvolvim ent o conj unt o de
at ividades de P&D e a obt enção de result ados de int eresse com um ;

•

Form ação de Recursos Hum anos: at ividades de qualificação de recursos hum anos regulam ent adas pelo
Minist ério da Educação e dos Desport os - MEC, abrangendo cursos form ais de graduação e pós- graduação
N O PRQ K O J NBS TN U e V F O J NBS TN=U ;

•

Capacit ação de Recursos Hum anos: at ividades de qualificação de recursos hum anos não regulam ent adas
pelo Minist ério da Educação e dos Desport os - MEC, t ais com o t reinam ent os, est ágios e int ercâm bio
t écnico/ cient ífico.
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Aprovação
Est e docum ent o foi aprovado em reunião do Com it ê de Coordenação realizada em 10/ 09/ 1999.
Vigência
Est e docum ent o ent ra em vigor na dat a de sua aprovação, não possuindo prazos m ínim o ou m áxim o de vigência.
Revisão
A revisão dest e docum ent o poderá ser efet uada sem pre que recom endável para o bom desem penho do CT- PETRO,
m ediant e solicit ação da m aioria dos m em bros do Com it ê de Coordenação, em reunião especificam ent e convocada
para t al propósit o.



