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A influência do PAC
n Embrapa Uva e Vinho

I Ao efetuarmos uma análise do cenário atual da unidade I
Uva e Vinho da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa), indubitavelmente temos que referir o PAC
Embrapa como uma grande iniciativa do governo federal,
um esforço inédito de inovação científica, tecnológica e
institucional, que tem o propósito de fortalecer ainda mais

I a pesquisa agropecuária brasileira. O PAC Embrapa vai nos
permitir o custeio de novas frentes de pesquisa, a construção
de instalações físicas, a modernização da infraestrutura de
laboratórios e o suprimento da necessidade de contratação
para as áreas mais deficitárias em recursos humanos. O

I
maior aporte de recursos PAC à Embrapa Uva e Vinho foi
destinado ao custeio/gestão, para ser aplicado na manu-
tenção de prédios, máquinas, veículos, equipamentos de
laboratório, processamento de dados e para a manutenção
e conservação de cercas, estradas e vias de acesso. Com
relação aos 'investimentos', a unidade foi contemplada
com recursos para obras PAC do Projeto 'Implantação das
Diretrizes Institucionais de Gestão Ambiental nas Unidades
da Embrapa' , que também aloca recursos para o treinamento
de técnicos da Empresa. A unidade programou, para 2009,
a realização de cursos sobre Sistema de Gestão para labo-
ratórios de Ensaios e de Calibração, segundo a NBR ISO/
IEC 17025:2005, Estimativa da Incerteza nas Medições para
Laboratórios de Calibração e Ensaios, Auditoria Interna
segundo a NBR ISO/IEC 17025:2005 e Gerenciamento de
Resíduos Químicos e Biológicos de Laboratório. À unidade,
também na modalidade 'investimentos' PAC, foram des-
tinados recursos para projetos de pesquisa indicados pelo
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa,
que nos permitiram adquirir equipamentos de laboratório

I previstos para a execução dos referidos projetos. Como
base no IV Plano Diretor da Unidade, para 2008-2011 (IV
PDU), as contratações efetivadas em 2008 beneficiaram
as seguintes áreas: Pesquisa - Área Fitopatologia; labora-
tórios de Biologia Molecular, Instrumentação e Fisiologia
Vegetal; Biblioteca, Manutenção, Campos Exp-erimentais
e Administração. •

Com os recursos advindos do PAC da Embrapa, a unidade
está programando para 2009 diversas ações de moderniza-
ção em sua infraestrutura, como a construção de prédios
e laboratórios, com a aquisição de novos equipamentos
para a pesquisa. Também para 2009, estão aprovadas as
contratações de cinco pesquisadores, quatro analistas e sete
assistentes, visando ao cumprimento das metas previstas
no IV PDU.


