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Ao longo do segundo semestre de 2020 o projeto ODBio gerou 7 relatórios 

sobre a bioeconomia e promoveu 4 eventos online, sendo 3 deles aberto ao 

público. Além disso, foram realizadas reuniões de Grupos de Trabalho (GT) 

sobre os temas de estratégia de CTI e governança da bioeconomia, e en-

trevistas e consultas com especialistas da bioeconomia. Confira a seguir os 

principais marcos do semestre.

Estratégia de CTI em Bioeconomia

• Produção do relatório: Proposta de projetos estruturantes orientados 

por missões estimulando o potencial da bioeconomia brasileira;

• Realização de consulta via formulário colaborativo à especialistas sobre 

projetos orientados por missões para a bioeconomia;

• Produção do relatório: Subsídios para a Estratégia Brasileira em Bioe-

conomia;

• Formação do GT-ODBio e realização de 7 reuniões sobre projetos 

orientados por missões para a bioeconomia.

Governança em Bioeconomia 

• Produção do relatório: Análise de modelos de governança e proposta 

preliminar;

• Realização de 2 reuniões de trabalho com representantes ministeriais;

• Realização de entrevistas à especialistas sobre o tema governança na 

bioeconomia;

• Realização da Oficina ODBio de Governança na Bioeconomia;

• Produção do relatório: Proposta de modelo de governança para a 

bioeconomia brasileira.
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O PROJETO
A ciência, tecnologia e inovação 

(CT&I) são elementos fundamentais 

para o desenvolvimento sustentável 

e a transição para uma economia 

de baixo carbono. Para contribuir 

para essa transição, o país dispõe 

de um Plano de Ação em Ciência, 

Tecnologia e Inovação em Bioeco-

nomia (PACTI Bioeconomia) e ne-

cessita traçar estratégias para a sua 

implementação. Nesse sentido, foi 

criado o projeto Oportunidades e 

Desafios da Bioeconomia (ODBio), 

desenvolvido pela Coordenação 

Geral de Bioeconomia do Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovações 

(CGBE-MCTI) em conjunto com 

o CGEE. A iniciativa visa subsidiar 

estratégias para a implementação 

de políticas em CT&I, com base em 

projetos estruturantes orientados 

por missões, capazes de promover 

o desenvolvimento da bioeconomia 

nacional. A proposta compreende 

ainda a construção de um observa-

tório em bioeconomia e, com base 

em estudos técnicos e consultas, 

possíveis modelos para a gover-

nança da bioeconomia brasileira.
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Diálogos e Webinários

Evento Objetivo
Instituições 

Participantes
Confira!

Webinar Espaço 

conceitual da 

bioeconomia

Divulgar os resultados do ODBio e 

discutir os conceitos de bioeconomia. 

CGEE

MCTI

MINDWINGS & 

LEBLON

https://rb.gy/uqsovd

Webinar Capacidades 

em CTI em 

Bioeconomia

Compartilhar informações sobre as 

iniciativas em CTI para bioeconomia e 

ampliar o diálogo sobre a percepção 

das capacidades em CTI para 

bioeconomia no Brasil

Finep

CNPEM

INPA

https://rb.gy/0n2hjn

Diálogos Internacionais 

da Bioeconomia

Reunir especialistas de países 

da América Latina para trocar 

informações e experiências sobre o 

tema oportunidades e desafios da 

bioeconomia.

CEPAL

BID

IICA e

representantes da:

Costa Rica, Uruguai 

e Brasil

https://rb.gy/vpdaxg

Visite a Página ODBio no 

site do CGEE (https://rb.gy/

9fqb26). Lá você encontrará 

mais explicações sobre o pro-

jeto, seu objetivo, suas metas 

e resultados esperados, as-

sim como a equipe envolvi-

da, as suas realizações e os 

principais documentos pro-

duzidos. A página disponibi-

liza acesso a apresentações 

e vídeos de oficinas e webi-

nars realizados. Os eventos 

também podem ser vistos no 

canal do Youtube do CGEE, 

na playlist do ODBio, confira 

no (https://rb.gy/vpdaxg).

VAI ACONTECER
Para os primeiros meses de 2021 estão 

previstos um conjunto de oficinas de 

trabalho para coletar subsídios e vali-

dar propostas sobre o tema de projetos 

estruturantes orientados por missões e 

estratégia de CTI para a bioeconomia. 

Além disso haverá novos webinários 

para a divulgação de produtos do pro-

jeto e continuidade dos debates sobre o 

desenvolvimento da bioeconomia. Não 

perca!
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