
FORMULÁRIO DESCRITIVO DA NORMA INTERNACIONAL 

Norma Internacional: Acordo Constitutivo do Instituto Interamericano para Pesquisa em 
Mudanças Globais (Ata de Montevidéu)
Assunto: criação de uma rede internacional de pesquisa
Decreto: 2.544, de 13 de 
abril de 1998

Entrada em vigor: 13 de maio de 1992 (Acordo); 14 de abril de 
1998 (Decreto)

Apresentação:

O Acordo Constitutivo do Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais, também 
conhecido como Ata de Montevidéu, fruto da ideia surgida na Conferência da Casa Branca sobre 
Pesquisa Científica e Econômica em Mudanças Globais, realizada em 1990, visa garantir o 
intercâmbio de informações científicas relativas ao estudo das mudanças climáticas globais.

O Acordo visa à criação de uma rede regional de instituições ligadas à pesquisa científica que será 
chamada de “Instituto”. O Instituto tem como objetivo realizar a cooperação entre os países que 
estudam as mudanças climáticas, permitindo a troca de informações e garantindo, assim, uma 
compreensão mais abrangente das transformações que o planeta Terra vem sofrendo.

O Instituto é composto por 19 (dezenove) países-membros.

Protocolos Adicionais: não
Diretoria: IAI Directorate
Sede: campus do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em São José dos Campos, São 
Paulo
Ponto de Contato no Brasil: Maria Virgínia Alves, direção do INPE
Órgão Responsável pela Execução no Brasil: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Reservas pelo Brasil: não
Existência de fundo de financiamento: não.

Obrigações programáticas:

Art. 2º (1) (a) Obrigação geral de promover a cooperação científica relativa às mudanças globais, 
incluindo as ciências da terra, dos mares, da atmosfera, do meio ambiente e as ciência sociais, 
com especial atenção aos impactos sobre os ecossistemas e a biodiversidade, os impactos sócio-
econômicos, e as tecnologias e aspectos econômicos vinculados à atenuação decorrentes de 
mudanças globais.

Art. 2º (2) (b) Obrigação de realizar ou selecionar programas e projetos científicos com base em 
sua relevância ou mérito.

Art. 2º (4) (d) Obrigação de aperfeiçoar a capacidade técnica e científica, bem como a infra-
estrutura de pesquisa dos Estados da região.



Art. 2º (5) (e) Obrigação de fomentar a coleta e o compartilhamento de dados relativos à pesquisa 
sobre mudanças climáticas.

Art. 2º (7) (g/h) Obrigação de fomentar a interação entre pesquisadores regionais e de outras 
regiões.

Obrigações concretas:

Art. 2º (3) (c) Obrigação de realizar pesquisas que não possam ser promovidas por um país ou 
instituição individualmente.

Art. 2º (6) (f) Obrigação de repassar as informações ao público em geral, bem como às 
autoridades governamentais, para que elas possam realizar políticas públicas relevantes para as 
mudanças globais.

Art. 9º Obrigação de apresentação, pelos centros de pesquisa, de um plano de longo prazo, assim 
como dos seus programas e dos orçamentos anuais à Conferência das Partes.

Art. 13 Obrigação de votar, nas reuniões, quais países irão efetuar doações financeiras voluntárias 
ao Instituto.

Art. 14 Obrigação geral de garantir a entrada e saída de seu território nacional pessoa devidamente 
credenciada como associado ao trabalho do Instituto, assim como materiais e equipamentos 
relativos à pesquisa desenvolvida pelo Instituto.

Mecanismos de controle / implementação (Plano nacional de Implementação, relatórios, 
etc): não há.


