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• Planejamento governamental nos últimos 20 
anos 

• Base legal do planejamento 

• Sistema Federal de Planejamento 

• O PPA 2012-2015 – mudanças, conceitos e 
processo de elaboração 

• Oficina de elaboração de programa temático 

Programação 



O Planejamento governamental no 

Brasil 

O Brasil é um país com tradição em 

planejamento. Desde a década 40, 

diversos governos utilizaram o 

planejamento e a elaboração de 

planos como instrumentos de 

organização da ação pública 

1947 – Plano SALTE 

1956 – Plano de Metas 

1967 –Decreto Lei 200 

1972 – I PND 

1975 – II PND 

1988 – Constituição 

1996 – Brasil em Ação 

2000 – Avança Brasil 

2004 – Brasil de Todos 

1991 – PPA 1991-1995 

2008 – Des. Incl. Soc. e Ed. de  Qual. 

2012 – Mais Brasil 



Instrumentos Formais de Planejamento 

e Orçamento 

• Constituição Federal de 1988: 

▫ Dos orçamentos: 

 Planos plurianuais – PPA 

 Leis de diretrizes orçamentárias anuais – LDO 

 Leis orçamentárias anuais – LOA 

▫ Planos setoriais, nacionais e regionais de desenvolvimento 

• Lei Complementar nº 101/200 (LRF) 

▫ Reforça vínculos formais entre LOA, LDO e PPA (LOA e 
despesas compatíveis com PPA e LDO) 



Instrumentos Formais de Planejamento 

e Orçamento 

Constituição Federal 

Lei Complementar de Finanças Públicas LRF 

PPA LDO LOA 

Planos setoriais, 

nacionais e 

regionais de 

desenvolvimento 



Vigência e Conteúdo – PPA, LDO e LOA 

• Plano Plurianual – PPA 

▫ Vigência: mandato presidencial, com início no segundo ano do mandato 

▫ Conteúdo: Diretrizes, objetivos e metas regionalizadas para despesa de 
capital e para as relativas aos programas de duração continuada 

• Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

▫ Vigência: anual/18 meses 

▫ Conteúdo:  Metas e prioridades a serem contempladas no Orçamento;  
orienta a elaboração do orçamento;  alterações na legislação tributária;  
política de aplicação das agências financeiras de fomento 

• Lei Orçamentária Anual – LOA 

▫ Vigência anual 

▫ Conteúdo: Fixa os recursos financeiros nos Orçamentos Fiscal; Seguridade 
Social e de Investimento das Estatais, viabiliza a execução orçamentária e 
financeira  

 



PPA, LDO e LOA – Prazos 

Constitucionais 

2011 

22 / DEZ 
Lei do Plano Plurianual e Lei Orçamentária 

Anual votadas no Congresso Nacional 

31 / AGO 
Projeto de Lei do Plano Plurianual e Projeto de Lei 

Orçamentária Anual enviados ao Congresso Nacional 

17 / JUL 
Lei de Diretrizes Orçamentárias votada no Congresso 

Nacional 

15 / ABR 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias enviado ao 

Congresso Nacional 

2012 2013 



PPA 1991-1995 

• Conjuntura política e econômica conturbada 

• Diretrizes e objetivos genéricos 

•  Metas setoriais por Órgãos da Administração Direta 

•  Não teve a efetiva participação da maioria dos órgãos 
envolvidos  

•  Previa uma revisão em 1992 

• Não havia integração formal com o orçamento 

• Revisão elaborada pelo Executivo buscava integração 
com o orçamento por meio das metas físicas, sem relação 
com recursos financeiros – não chegou a ser aprovada 

 



PPA 1996-1999 
• Primeiro após o controle da inflação 

• Enfatiza parcerias com iniciativa 
privada 

• Mapeia investimentos considerados 
essenciais na infraestrutura 
econômica – Eixos Nacionais de 
Integração e Desenvolvimento 

• Apresentava, para cada setor de 
governo, ações desdobradas em 
objetivos e metas regionalizadas 

• Modelo de Gestão – Programa Brasil 
em Ação – 42 empreendimentos 
estratégicos – gerentes, fluxo de 
recursos e sistema de informações 

 

 



PPA 2000-2003 

• Eixos Nacionais de Integração e 
Desenvolvimento 

• Reforma dos instrumentos de planejamento e 
orçamento  - integração formal 
plano/orçamento 

• Programa (ação?) como elemento de integração 
• Decreto 2829/1998: 

. “Alocação por programas” 

.  Programas multissetoriais 

.  Gerentes por programas 

.  Sistema de informações gerenciais 

.  Monitoramento e avaliação 

• Seletividade – 50 programas estratégicos 

 

 
 



PPA 2004-2007 

• Mantém estrutura do PPA 200-2003 

• Inovações: 

▫ Estratégia de desenvolvimento – 
mercado de consumo de massa 

▫ Planejamento participativo 

• Modelo de gestão passa a ser 
relacionado à estrutura formal 



PPA 2008-2011 

• Também não inova na estrutura 
• Estratégia de desenvolvimento – 

continuidade PPA 2004-2007 
• Estruturado a partir de agendas 

prioritárias – PAC, PDE e Agenda Social 
• Participação social – consideração das 

instâncias existentes, como conselhos, 
conferências, etc. 

• Estudo da dimensão territorial para o 
planejamento 
 



PPA 2012-2015 

• Altera estrutura – programas temáticos  
desdobrados em objetivos, metas e 
iniciativas 

• Dimensão estratégica – cenários e 
macrodesafios 

• Aprofunda, pela própria lógica de 
elaboração, a tendência de refletir grandes 
linhas de ação de governo – PAC, BSM, 
Brasil Maior 

• Participação social – fórum interconselhos e 
diálogos federativos 
 



Sistema Federal de Planejamento e 

Orçamento 

• Lei 10.180/2001 

▫ Organiza sistemas: 

 Planejamento e orçamento federal 

 Administração financeira federal 

 Contabilidade federal 

 Controle interno do Executivo federal 

▫ Redefine carreiras:  

 Planejamento e orçamento 

 Finanças e controle 



Sistema Federal de Planejamento e 

Orçamento – Lei 10.180/2001 

Ministério do 
Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

Unidade Setorial de 
Planejamento e 

Orçamento Secretaria de 
Planejamento e 
Investimentos 

Estratégicos 

Secretaria de 
Orçamento 

Federal 

Unidade Setorial de 
Planejamento e 

Orçamento 

Unidade Setorial de 
Planejamento e 

Orçamento 

Unidade Setorial de 
Planejamento e 

Orçamento 

Unidade Setorial de 
Planejamento e 

Orçamento 

Unidade Setorial de 
Planejamento e 

Orçamento 

“O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal compreende as atividades de 

elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, programas e orçamentos, e de 

realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas” (Art. 3º Lei nº 10.180/2001) 



Sistema Federal de Planejamento e 

Orçamento – Lei 10.180/2001 

• Finalidades do sistema: 
▫ Formular o planejamento estratégico nacional 

▫ Formular os planos nacionais, setoriais e regionais de 
desenvolvimento econômico e social 

▫ Plano plurianual, diretrizes orçamentárias e 
orçamentos 

▫ Gerenciar o processo de planejamento e orçamento 
federal 

▫ Promover a articulação com os estados, o Distrito 
Federal e os municípios 

 



Sistema Federal de Planejamento e 

Orçamento – Lei 10.180/2001 

• Compete às unidades de planejamento: 
▫ Elaborar e supervisionar a execução de planos e programas nacionais 

e setoriais de desenvolvimento 

▫ Coordenar a elaboração dos Projetos de Leis do PPA metas e 
prioridades da LDO 

▫ Acompanhar física e financeiramente os planos e programas, bem 
como avaliá-los quanto à eficácia e efetividade 

▫ Manter sistemas de informações relacionados a indicadores, a 
mudanças no âmbito nacional e internacional 

▫ Identificar e avaliar investimentos estratégicos do Governo, suas 
fontes de financiamento, bem como prestar o apoio gerencial e 
institucional à sua implementação 

▫ Realizar estudos e análises de políticas públicas 

▫ Estabelecer políticas e diretrizes gerais para a atuação das agências 
reguladoras e empresas estatais 



Sistema Federal de Planejamento e 

Orçamento – Lei 10.180/2001 

• Compete às unidades de orçamento: 
▫ Coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos 

projetos de LDO e LOA 

▫ Estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração 
e implementação dos orçamentos federais 

▫ Realizar estudos e pesquisas para o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento do processo orçamentário 

▫  Acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira 

▫  Estabelecer classificações orçamentárias para harmonizar com 
planejamento e controle 

▫  Propor medidas para consolidar as informações orçamentárias 
das diversas esferas de governo 



Sistema Federal de Planejamento e 

Orçamento 

• Alguns pontos para discussão 
▫ A associação entre planejamento e orçamento em um 

mesmo sistema 

▫  Convivência entre o sistema formal (área meio) e áreas 
executoras 

▫  Limites da distinção entre formulação e implementação 
de políticas 

▫  A convivência entre o espaço formal/burocrático de 
planejamento e espaço político 

▫ Padronização do sistema e diversidade de arranjos de 
políticas públicas 



O Programa do PPA 2000-2003 ao 2008-

2011 

• Instrumento de organização da ação 
governamental 

• Cada programa identifica as ações necessárias para 
atingir os seus objetivos, sob forma de projetos, 
atividades e operações especiais, especificando os 
respectivos valores e metas 

• Integração entre o plano e o orçamento 

• Unidade de gestão 



O Programa do PPA 2000-2003 ao 2008-

2011 

Problema Objetivo + Indicador 

Causas 

C 1 

C 2 

C 3 

SOCIEDADE 
(PESSOAS, FAMÍLIAS, EMPRESAS) 

Ações 

A 1 

A 2 

A 3 



O Programa do PPA 2000-2003 ao 2008-2011 

PROBLEMA: 

Mortalidade por 

Câncer 

CAUSAS 

C1 – Perfil  

epidemiológico diverso e 

desconhecido 

C2 – Inacessibilidade ao 

tratamento terapêutico 

C3 – Diagnóstico e 

tratamento do tardio do 

câncer 

OBJETIVO: Promover a prevenção, 
a detecção precoce dos tipos 

de câncer prevalentes e a 
assistência à população para 

reduzir a mortalidade por  
câncer no País 

AÇÕES 
A1 –Estudos e pesquisas sobre 

prevenção e controle do câncer  

A3 – Implantação de Centros de 

Alta Complexidade em Oncologia. 

PROGRAMA: 

“Prevenção e 

Controle do Câncer 

e Assistência 

Oncológica” 

SOCIEDADE (Público-Alvo): População em geral  

A4 – Promoção de eventos 

técnicos sobre prevenção, 

controle e assistência oncológica 

A2 –Capacitação de profissionais 

em prevenção e controle do câncer 



Exemplo de Programa – PPA 2004/2007 



Exemplo de Programa – PPA 2004/2007 

PPA 

LOA 2005 



O Programa do PPA 2000-2003 ao 2008-

2011 
• Algumas reflexões: 

▫ Categorias que organizam o PPA são as mesmas que organizam o 
orçamento – compromissos do processo/linguagem orçamentária 
como limitadores à elaboração do PPA 

▫ Ênfase no custo de fazer 

▫ Metodologia de elaboração 

 inspirada em “ferramentas lógicas” 

 induz a percepção da elaboração do PPA como um momento de 
formulação de programas/políticas 

▫ Formalismo – ênfase no método 

▫ Políticas públicas e compromissos de governo não reconhecíveis no 
PPA 

▫ Desgaste crescente do modelo 

Avaliação de que era preciso rever o  modelo formal de planejamento, 
decisão aplicada na elaboração do PPA 2012-2015 



PPA 2012/2015 - Diagnóstico  

•Comprometida com a simplificação 
de processos 
•Focada na entrega de bens, serviços 
e novos valores à sociedade 
•Comprometida com a flexibilidade na 
execução 

Agendas prioritárias: 
• Infraestrutura 
• Saneamento e habitação 
• Universalização da transf. de 

renda 
• Segurança Alimentar 
• Qualidade da educação 
• Segurança pública 
• Meio ambiente 
• Desenvolvimento regional 

•Planejar a partir das políticas 

públicas 

•Estabelecer compromissos 

•Baseado no conhecimento 

•Associação com todas as 

dimensões necessárias à 

execução  

•Fortalecer a teia de normas que 

enrijecem a execução 

•Promover o insulamento 

burocrático 

•Enfraquecer o planejamento 



PPA 2012/2015 - Motivações 

• “Resgatar” a função Planejamento  

• Incorporar ao PPA os objetivos de governo tais como 
declarados  

• Permitir o efetivo monitoramento dos objetivos de governo  

• Induzir arranjos de gestão dos objetivos  de governo (como os 4 
eixos) no PPA 

• Criar espaço para tratar, no PPA, políticas transversais e 
multissetoriais 

• Criar espaço para tratar, no PPA, a regionalização das políticas 

• Reorganizar gradualmente o orçamento na lógica da execução 

• Usar linguagem capaz de comunicar dentro e fora do Governo 



PPA 2012/2015 - Dimensões 



PPA 2012/2015 – Principais mudanças 

•  Programas e objetivos expressam imediatamente políticas públicas 
do governo federal, reconhecidas como tais. 

•  Programas devem nascer de uma política de governo e de Estado e as 
ações são consequências dos objetivos. 

•  Processos distintos e complementares: plano formaliza objetivos e 
iniciativas. Orçamento organiza ações. 

•  O Plano conterá objetivos e iniciativas (atributos específicos do 
Plano). Plano e orçamento vinculados pela correspondência Iniciativa 
(Plano) – Ações (Orçamento). 

•  Cria-se espaço para monitoramento, avaliação e gestão do Plano 
(Objetivos e Iniciativas). 

•  Regionalização das metas dos objetivos conforme o tratamento da 
temática. Ex: biomas, região hidrográfica e territórios de identidade. 



PPA 2012/2015 – Mudança no recorte dos programas 

PPA 2008-2011 PPA 2012-2015 

Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos Educação Básica 

Brasil Escolarizado 

Desenvolvimento da Educação Especial 

Educação para a Diversidade e Cidadania 

Qualidade na Escola 

Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada Aperfeiçoamento do SUS 
Atenção Básica em Saúde 

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos 

Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos 

Aperfeiçoamento do trabalho e da educação na saúde 

Implantação da Política de Promoção da Saúde 

Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde 

Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar 

Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados 

Vigilância e prevenção de riscos decorrentes da produção e do consumo de bens e serviços 

Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo de Saúde 



PPA 2012/2015 – Mudança no tratamento de questões 

específicas – Educação integral 

PPA 2008-2011 

• Não trata a questão de forma 
explícita 

• Contém metas gerais para cada 
ação de repasse: 

PPA 2012-2015 

• Trata a expansão da educação 
integral como um dos 
compromissos explicitados no 
programa Educação Básica 

• As ações de repassa continuam a 
compor os orçamentos anuais 

 

 

 

 

 

 

 

Ações (meta expressa em): 

Complementação do Fundeb (-) 

Dinheiro Direto na Escola (escola apoiada) 

Alimentação Escolar (aluno atendido) 

Meta: 

Expandir a oferta de educação em tempo 
integral em escolas públicas de educação 
básica, de forma a alcançar a meta do PNE 
2011/2020 (oferta em ao menos 50% das 
escolas) 

Expansão apoiada pelo governo federal mediante repasses diferenciados de 
recursos para escolas que ofertam 



PPA 2012/2015 – Mudança no tratamento de questões 

específicas – Redução das desigualdades no acesso à educação 

Dimensão considerada no conjunto da ação de governo para a educação básica, que não 
pode ser dissociada das medidas de apoio a expansão da infraestrutura escolar, de melhoria 
na qualidade, da oferta de condições de acesso e permanência , etc. 

PPA 2008-2011 
• Trata da questão em programa 

específico, mas sem explicitar os 
vínculos com os demais 
instrumentos de política 

PPA 2012-2015 
• Trata a questão como um dos 

compromissos explicitados no 
programa Educação Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa – Educação para a Diversidade e 
Cidadania 

Exemplo de ações (metas expressas em): 

Apoio à inserção das temáticas de 
cidadania, direitos humanos e meio 
ambiente no processo educacional  
(projeto apoiado) 

Promoção de cursos para o 
desenvolvimento local sustentável (escola 
apoiada) 

Metas: 

Aproximar a escolaridade média entre negros 
e não negros 

Elevar a escolaridade média da população de 
18 a 24 anos do campo, da região de menor 
escolaridade do país ou incluída entre os 25% 
mais pobres, de forma a alcançar a meta do 
PNE 2011/2020 (12 anos no mínimo) 

Elevar a taxa de atendimento escolar da 
população indígena em todas as etapas e 
modalidades da educação básica 



PPA 2012/2015 – Mudança no tratamento de questões 

específicas – Mortalidade infantil e materna 
O enfrentamento da questão demanda atuação articulada de diversas estratégias de atenção, 
perpassando assim vigilância epidemiológica, atenção básica,  especializada, assistência 
farmacêutica, humanização e etc. 

PPA 2008-2011 
• Trata explicitamente a questão no âmbito 

de programa não específico. Não aborda a 
relação do tema com as demais áreas de 
atuação da política 

PPA 2012-2015 
• Trata a questão como um dos 

compromissos assumidos no 
programa Aperfeiçoamento do SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa – Promoção da Capacidade Resolutiva e 
da Humanização na Atenção à Saúde 

Indicadores (exemplo): 

Coeficiente de letalidade materna hospitalar no SUS 

Coeficiente de mortalidade infantil 

Exemplo de ações (metas expressas em): 

Implantação de políticas de atenção integral à saúde da 
mulher (63 milhões de mulheres beneficiadas – cerca de 
R$ 45 milhões)  

Implementação de políticas de atenção integral à saúde 
da criança (33 milhões de crianças beneficiadas – cerca 
de R$ 37 milhões) 

Objetivo – Promover atenção integral à saúde da mulher 
e da criança e implementar a Rede Cegonha, com 
especial atenção às áreas e populações de maior 
vulnerabilidade 

Metas (exemplos) 

Ampliar em 513 o número de leitos de UTI para adultos em 
hospitais obstétricos, em 684 o número de leitos de UTI 
neonatal e custear 3.141 leitos adicionais de UCI neonatal 

Ampliar a investigação de óbitos infantis e fetais, alcançando 
50% em 2015 

Ampliar a utilização da Caderneta de Saúde de Adolescentes 
pelos serviços de atenção básica 

Realizar 48 milhões de exames citopatológicos 

Realizar teste rápido da sífilis em 100% das gestantes  



PPA 2012/2015 – O que não mudou 

• Classificação funcional-programática 

• Possibilidade de se identificar no orçamento as 
fontes de financiamento dos compromissos 
assumidos no plano 

• Abrangência do plano – conjunto da ação de 
governo 

• Referenciais monetários calculados a partir de 
espaço fiscal estimado para o cenário econômico 

 



PPA 2012/2015 – Processo de 

Elaboração 



PPA 2012/2015 – Estrutura 

•  Mensagem Presidencial 
▫ Visão Estratégica 

▫ Cenários 

▫ Macrodesafios 

▫ Programas Temáticos – contextualização 

• Anexo I – Programas Temáticos 
▫ Estimativa de recursos 

▫ Objetivos 

▫ Iniciativas 

• Anexo II – Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 
▫ Estimativa de recursos 

• Anexo III – Empreendimentos individualizados como iniciativa 
▫ Valor de referência estabelecido por programa temático 

▫ Datas de início e término 

▫ Custo total 



PPA 2012/2015 – Conceitos 

• Programa temático: 
▫ Retrata no Plano Plurianual a agenda de governo organizada por 

temas das políticas públicas e orienta a ação governamental. Sua 
abrangência deve ser a necessária para representar os desafios e 
organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as 
transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade 

▫ Atributos: 

 Código e título 

 Contextualização 

 Indicadores 

 Valor global 

 Valor de referência para individualização de projetos 

 Objetivos 

▫ Exemplos: Educação Básica, Agricultura Familiar, Transporte 
Rodoviário, Energia Elétrica, Agricultura Irrigada 

 



PPA 2012/2015 – Conceitos 

• Objetivos dos Programas Temáticos 

▫ Expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a 
serem alteradas pela implementação de um conjunto 
de iniciativas 

▫ Características: 

 Define as escolhas para a implementação das políticas e 
orienta a ação do Estado para efetivação das entregas à 
sociedade 

 Expressa um resultado transformador da situação atual 

 É exequível 

 Define as iniciativas 

 Informações necessárias para a eficácia da ação de 
governo 

 



PPA 2012/2015 – Conceitos 

• Objetivos dos Programas Temáticos 

▫ Atributos: 
 Código e enunciado 

 Órgão responsável 

 Caracterização 

 Metas para 2015 

 Regionalização das metas 

▫ Exemplos: 
 Qualificar os instrumentos de financiamento, fomento, proteção da produção, garantia 

de preços e da renda como estratégia de inclusão produtiva e ampliação da renda da 
agricultura familiar, com a geração de alimentos, energia, produtos e serviços 
(Agricultura Familiar) 

 Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementar a Rede 
Cegonha, com especial atenção às áreas e populações de maior vulnerabilidade 
(Aperfeiçoamento do SUS) 

 Assegurar condições permanentes de trafegabilidade, segurança e conforto aos 
usuários das rodovias federais, por meio da manutenção das vias e da adequação e 
recuperação da capacidade estrutural das pontes  (Transporte Rodoviário) 



PPA 2012/2015 – Conceitos 

• Metas 

▫ É uma medida do alcance do Objetivo, podendo ser de 
natureza quantitativa ou qualitativa, a depender das 
especificidades de cada caso.  

▫ Quando qualitativa, a meta também deverá ser passível de 
avaliação 

▫ Cada Objetivo deverá ter uma ou mais metas associadas 

▫ Exemplos – Educação Básica: 
 Apoiar a construção de 7 mil creches e pré-escolas 

 Elevar o IDEB do ensino médio para 4,3 

 Elevar o percentual de professores da educação básica que possuem 
formação específica de nível superior obtida em curso de licenciatura na 
área de conhecimento em que atuam, de forma a alcançar a meta do PNE 
2011-2020 

 Equiparar a escolaridade média entre negros e não negros 

 



PPA 2012/2015 – Conceitos 

• Iniciativas 
▫ Declara as entregas à sociedade de bens e serviços, resultantes da 

coordenação de ações orçamentárias e outras: ações institucionais e 
normativas, bem como da pactuação entre entes federados, entre 
Estado e sociedade e da integração de políticas públicas 

▫ Estabelece um elo entre o plano e o orçamento - as ações 
orçamentárias estão associadas às iniciativas 

▫ Podem expressar entregas financiadas  com outras fontes que não a 
orçamentária 

▫ Podem expressar também medias institucionais, e arranjos de 
gestão/implementação 

 



PPA 2012/2015 – Conceitos 

• Iniciativas – Exemplos 
▫ Agricultura Familiar: 

 019W - Ampliação da oferta do seguro da produção, mediante novas 
modalidades / coberturas do Seguro da Agricultura Familiar - SEAF, e do 
apoio a agricultores familiares  prejudicados por eventos extremo  

 01BC - Adoção de práticas de convivência com o semiárido nos serviços 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e apoio a projetos de 
inovação tecnológica da agricultura familiar no  semiárido 

 01C0 - Estabelecimento de parcerias com Universidades e Centros de 
Ensino para modificação dos currículos de formação profissional 

▫ Energia Elétrica: 

 001R - Realização de Leilões de Energia Elétrica 

 000Z - Implantação de usinas termelétricas a biomassa 

  0002 - Implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte (PA) 

 000U - Implantação da Usina Termonuclear Angra III (RJ) 
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PPA 2012/2015 – Exemplos de Agendas 

Transversais 

 As principais metas do Plano Brasil Sem Miséria estão expressas 

em 9 programas do PPA 

Programa Metas 2015 - Destaques 

Bolsa Família - Ampliar os benefícios pagos às 13 milhões de 

famílias para outras 800 mil em situação de 

extrema pobreza. 

Segurança Alimentar 

e Nutricional 

- Universalizar o acesso à água para consumo 

humano no semiárido. 

- Ampliar o PAA, de 156 mil para 445 mil 

famílias de agricultores familiares e de 66 mil 

famílias extremamente pobres, para 255 mil. 

 



PPA 2012/2015 – Exemplos de Agendas 

Transversais 
Metas do Plano Brasil Maior 

Área/Programa Metas - Destaques 

Desenvolvimento 

Produtivo 

- Ampliar o investimento de 18,4 para 22,4% do PIB; 

- Ampliar o valor agregado da indústria nacional de 44,3 para 45,3% (VTI/VBP) 

- Elevar de 30,1 para 31,5% a participação da indústria de alta e média-alta 

tecnologia no total da indústria 

- Elevar a participação da indústria nacional nos mercados de energia de 64 para 

66% (VTI/VBP) 

Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
- Elevar de 0,59 para 0,90% do PIB o dispêndio empresarial em P&D 

Educação Profissional e 

Tecnológica 
- Aumentar de 53,7 para 65% a qualificação dos trabalhadores da indústria com pelo 

menos nível médio 

Micro e Pequena Empresa - Aumentar em 50% o número de MPEs inovadoras 

Comércio Exterior - Ampliar a participação do Brasil no comércio internacional de 1,36 para 1,60% 

Comunicações para o 

Desenvolvimento, a 

Inclusão e a Democracia 

- Ampliar de 13,8 para 40 milhões de domicílios com acesso à banda larga 



PPA 2012/2015 – Exemplos de Agendas 

Transversais 
Políticas para as Mulheres – 21 Programas, 50 Objetivos, 211 Metas 

Área/Programa Metas - Destaques 

Agricultura Familiar 

Ampliar de forma qualificada o microcrédito orientado e acompanhado para 750 mil 

agricultores familiares, garantindo atendimento obrigatório a pelo menos 35% de 

mulheres rurais 

Prestar serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) qualificada e 

continuada para 1,5 milhões de famílias de agricultores familiares (...) garantindo 

atendimento obrigatório a pelo menos 30% de mulheres rurais 

Aperfeiçoamento do SUS 

Implantar progressivamente nos municípios brasileiros a notificação contínua da 

violência doméstica, sexual e/ou outras violências 

Implementar Núcleos de Prevenção à Violência nas Unidades da Federação com 

mais altos índices de homicídios, de agressões e de vitimização a populações 

vulneráveis 

Realizar 15,2 milhões de mamografias bilaterais e 48 milhões de exames 

citopatológicos 

Cidadania e Justiça 

Apoiar e instituir equipamentos públicos de Efetivação da Lei Maria da Penha no 

Sistema de Justiça 

Normatizar a substituição de eixos das embarcações na Amazônia Legal, de forma a 

erradicar os casos de escalpelamento 

Educação Básica Apoiar a construção de 6 mil creches e pré-escolas 


