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Proposta de Conferência Nacional de Bioeconomia – CNBio 

 

1. Objeto 

Elaboração de Proposta de Conferência Nacional de Bioeconomia – CNBio. 

 

2. Justificativa da Conferência 

Essa Conferência inaugura uma nova era de transformação econômica no Brasil 

reconhecendo as oportunidades de transitar para uma economia de baixo carbono 

aliada ao desenvolvimento sustentável. A bioeconomia oferece soluções para uma 

relação mais harmônica entre o progresso socioeconômico e o meio ambiente, 

constituindo uma alternativa importante para o cumprimento do compromisso 

brasileiro nacionalmente determinado de redução de emissões de gases de efeito 

estufa pactuado no Acordo de Paris e também para a realização das metas 

nacionais dos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030 

das Nações Unidas. Além disso, a bioeconomia oferece oportunidades únicas para 

o desenvolvimento de novos negócios baseados nas vantagens comparativas 

brasileiras, com ênfase em conhecimento e inovação para o futuro. A bioeconomia 

permite cultivar ideias para o progresso do Brasil, e precisa ser consolidada como 

política de Estado, que assegure perenidade às políticas e programas de ciência, 

tecnologia e inovação (CTI) associados à produção e a utilização do conhecimento 

enquanto componentes centrais do desenvolvimento econômico, social e ambiental 

sustentável do país, contribuindo para que os benefícios decorrentes sejam 

distribuídos de forma justa à toda a sociedade. 

Assim como a Rio+20, as conferências das partes (COP) das Nações Unidas sobre 

Diversidade Biológica e sobre Mudança do Clima, a Conferência Nacional de 

Bioeconomia (CNBio) não é apenas um evento ambiental ou econômico, é um 

espaço de troca e criação rumo a um modelo de desenvolvimento verdadeiramente 

sustentável. Ela deve institucionalizar um espaço para discussões regulares sobre 

o desenvolvimento da bioeconomia nacional. Para tal, a Conferência deverá 

orientar suas discussões segundo as linhas das políticas e estratégias de promoção 

da inovação para o desenvolvimento nacional, tais quais a Política Nacional de 
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Inovação (PNI), a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 

e os Planos de Ação em Ciência Tecnologia e Inovação (PACTI) e envolver todas 

as partes interessadas na bioeconomia: governos federal, estaduais e municipais, 

parlamento, judiciário, sociedade, empresas, academia, SNCTI. 

A Conferência deverá considerar os programas existentes e seus resultados, e 

encaminhar sugestões para a formulação de uma política reconhecida como de 

Estado, e não apenas de governo, que tenha como objetivo principal um 

desenvolvimento sustentável e cujos aspectos econômicos, ambientais e sociais 

sejam respaldados por uma discussão ampla com a sociedade, que lhe permita 

atingir consensos que contribuirão para orientar as iniciativas em bioeconomia. A 

Política de Estado que deverá emergir dessa discussão poderá contribuir para o 

estabelecimento da plena capacidade política necessária para atingir esses 

objetivos. 

Sempre sob a ótica da sustentabilidade, a Conferência deverá tratar de amplo leque 

de temas, a serem definidos pela Comissão Organizadora e Comitê de Programa 

com o apoio de Grupos Temáticos constituídos com a participação das 

comunidades científica e tecnológica, acadêmica, empresarial e governamental, 

bem como do terceiro setor. Essas instâncias deverão buscar identificar não 

apenas os temas mais relevantes, mas também estudos realizados assim como 

especialistas que possam trazer propostas de desenvolvimento e aprofundamento 

dos temas. Isso irá requerer uma estrutura flexível, que permita a inclusão de temas 

que venham a ser sugeridos pela própria dinâmica das discussões, mas que 

respeite uma estrutura lógica de fácil assimilação. 

A Conferência deverá ser voltada para o futuro, pensando para daqui a dez anos 

sobre os desafios de hoje, tais como a utilização sustentável dos recursos naturais 

e da biodiversidade, o enfrentamento da urgência climática, a transição energética, 

a circularidade, a redução das desigualdades, a educação de qualidade em todos 

os níveis, a inclusão social, entre outros. Ela poderá se valer do protagonismo 

internacional brasileiro na liderança da Plataforma para o Biofuturo, em curso no 

âmbito da iniciativa Ministerial de Energias Limpas (CEM), com seus Princípios para 

a Recuperação Econômica Pós-Pandemia, visando não só acelerar a 
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descarbonização da economia, mas também criar empregos, engajando países e 

empresas. 

Um dos grandes desafios da própria Conferência será a sua divulgação para o 

grande público, não apenas nos meios especializados, mas principalmente na 

grande imprensa, por intermédio de sua ligação com desafios atuais como os já 

mencionados. Há enormes expectativas, em todo mundo, de que a bioeconomia 

traga respostas adequadas e compatíveis com o desenvolvimento sustentável que 

todos almejam. A CNBio poderá ser o veículo natural para enfocar as questões-

chaves e liderar o encaminhamento de soluções bioeconômicas para a retomada 

do crescimento do país em bases sustentáveis, num contexto global. 

 

3. Título, objetivo e temas da Conferência 

3.1. Título da Conferência 

A proposta de denominação é: Conferência Nacional de Bioeconomia – CNBio: 

criando as bases para impulsionar o desenvolvimento sustentável e a prosperidade 

do Brasil. 

3.2. Objetivo da Conferência 

A Conferência deve consolidar o entendimento da importância para o país de 

acelerar o uso sustentável e a valorização de recursos de origem biológica na 

economia para o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, e para 

a substituição de produtos de origem fóssil. 

3.3. Temas específicos da Conferência 

A CNBio poderá se organizar em torno de três grandes temas: 

Promoção da utilização sustentável da biodiversidade, viabilizando cadeias de valor 

e maximizando os serviços ecossistêmicos, que compreende: 

• recursos químicos e biológicos da biodiversidade, inclusive sua utilização 

para fins de desenvolvimento de produtos e serviços; 

• bancos de amostras físicas e caracterização dos recursos da biodiversidade; 



 

 9 

• valoração dos recursos da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais 

associados; 

• remuneração de serviços ecossistêmicos associados à biodiversidade 

• cadeias produtivas baseadas na biodiversidade. 

Promoção da produção sustentável de biomassa para a geração de produtos de 

valor agregado com base na melhoria científica e tecnológica, que abrange: 

• biomassas convencionais e não-convencionais de origem agropecuária, 

florestal e marinha para a produção de bioprodutos; 

• aproveitamento integral e valorização da biomassa e seus resíduos, e 

exploração das novas tendências de consumo; 

• serviços tecnológicos para a produção de biomassa; 

• sistemas produtivos com maior eficiência no uso dos recursos naturais; 

• recuperação de áreas degradadas (agricultura regenerativa); 

• remuneração de serviços ecossistêmicos na produção de biomassa; 

• adaptação e mitigação dos efeitos da mudança do clima nos sistemas 

produtivos de biomassa. 

Desenvolvimento de tecnologias, processos, produtos e serviços para uma 

indústria sustentável, utilizando a biomassa e os recursos biológicos e químicos da 

biodiversidade, que envolve: 

• rotas sustentáveis para fins industriais; 

• biorrefinarias e unidades industriais de tecnologias sustentáveis; 

• biotecnologia industrial; 

• escalonamento de tecnologias e processos biológicos sustentáveis; 

• produtos de base biológica com novas funcionalidades e em substituição aos 

de origem fóssil; 

• integração de cadeias produtivas; 
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• sustentabilidade das tecnologias, produtos e processos e análise de ciclo de 

vida. 

 

4. Etapas do trabalho de preparação da Conferência 

Para o sucesso da Conferência, será preciso congregar todos os meios físicos, 

financeiros e intelectuais para a condução das articulações e negociações junto aos 

setores público, acadêmico e empresarial. Assim será possível definir o desenho 

do modelo organizacional, a infraestrutura adequada e as melhores e mais 

eficientes formas de implementação das ações e tarefas necessárias ao 

planejamento e operacionalização da Conferência, como também a elaboração da 

extensa programação dos eventos regionais e nacional constantes da CNBio. 

A Conferência Nacional deverá ser precedida de cinco conferências regionais (N, 

NE, CO, SE, S) e a realização de encontros estaduais e de fóruns de discussão por 

todo o país deve também ser estimulada como mecanismos de preparação da 

CNBio. 

A primeira etapa deverá se estender de junho de 2021 a janeiro de 2022, quando 

deverá ser planejado e definido todo o programa de realização e divulgação da 

Conferência, assim como detalhados todos os aspectos devotados à sua 

consumação, em um Documento Executivo de Realização da CNBio. Depois, entre 

março e abril de 2022, deverão ocorrer as conferências regionais, preparatórias da 

Conferência Nacional que deve acontecer em maio de 2022. 

A Conferência deve permitir: 

• criar um espaço de divulgação e promoção de negócios em bioeconomia; 

• aumentar a interação da rede nacional de bioeconomia (agências de 

fomento, instituições científicas e tecnológicas, empresas e demais 

instituições envolvidas); 

• estabelecer um ambiente de discussão onde seja possível reavaliar e 

aprimorar as inovações tecnológicas e institucionais voltadas para 

bioeconomia; 
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• estimular a produção acadêmica sobre áreas-chaves da bioeconomia 

nacional; 

• incentivar as pesquisas e inovação em bioeconomia junto às novas 

gerações. 

 

5. Metodologia de trabalho para preparação da Conferência 

A metodologia a ser adotada para implementação das etapas de trabalho deverá 

utilizar ferramentas para levantamento e tratamento de informações pertinentes, e 

deverão ser consultados especialistas da academia, do setor produtivo, da 

sociedade e de esferas de governo. 

Para subsidiar os trabalhos de preparação da CNBio, os registros de conferências 

anteriores e programadas constituirão uma base de partida. Assim, os planos, 

registros digitais e anais das conferências nacionais de ciência, tecnologia e 

inovação (CNCTI), com o acervo de palestras, mesas-redondas e demais 

atividades, como também das conferências regionais e seminários preparatórios, 

disponíveis no CGEE, podem dar um panorama geral dessas quatro grandes 

conferências nacionais realizadas anteriormente. Também, serão visitados eventos 

específicos de bioeconomia ou semelhantes, tais que o Global Bioeconomy Summit 

2020, o BFS II – BBest 2020-21 https://bbest-biofuture.org/v2/conference-info/; 

EUBCE 2021 https://www.eubce.com/; World Bioeconomy Forum 2021: the 

bioeconomy celebrates nature - wcbef.com; Rio Oil:  riooilgas.com.br; Green Rio 

2021, entre outros. 

Ao longo do processo de preparação da conferência, deve-se mapear estudos de 

interesse realizados por entidades científicas e tecnológicas, tais quais ABC, 

SBPC, CNPEM, INPA, INT, Universidades, entre outras, organizações de interesse 

público como IPEA e CGEE, e empresariais, como CNI e CNA, organismos 

estaduais tais quais FAPs e institutos de pesquisa, além de documentos relevantes 

de organismos da sociedade e internacionais, bem como encomendar informes a 

essas e outras organizações, que possam contribuir para as plenárias, mesas 

redondas e seções técnicas e seus diálogos. Políticas e estratégias de 

desenvolvimento nacionais constituem documentos básicos, como colocado 
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anteriormente, já que a estrutura da conferência leva em conta suas principais 

linhas de atuação. 

A Conferência deverá dispor de um portal digital e de uma assessoria de 

comunicação que tratarão de manter atualizadas todas as informações sobre os 

eventos a ela relacionados. 

 

6. Estrutura, responsabilidades e equipe de preparação da Conferência 

O projeto da CNBio pode ter a seguinte estrutura de coordenação: 

 

Figura 1: Estrutura de coordenação do projeto da CNBio 

A responsabilidade pela realização da CNBio deve incumbir ao MCTI e demais 

membros da Comissão Organizadora. A coordenação técnico-científica deve ficar 

ao encargo de uma Personalidade Convidada, liderando um Comitê de Programa 

com o apoio de Grupos Temáticos. A coordenação executiva pode ficar a cargo do 

CGEE, responsável pela elaboração do Documento Executivo de Realização da 

CNBio. A Conferência deve contar ainda com Instituições Colaboradoras e 

Contribuintes, que podem incluir a Rede MCTI, e o Ecossistema de Inovação e 

Partes Interessadas na Bioeconomia.  

Assim, o primeiro passo será definir a composição e responsabilidades de cada 

uma das instâncias mencionadas, assim como os nomes dos representantes de 

cada instituição envolvida e confirmar que a coordenação executiva poderá ser 



 

 13 

assumida pelo CGEE. O Centro deverá contar com o apoio de consultoria 

especializada a ser mobilizada ao longo da execução dos trabalhos de preparação 

da CNBio, sob a orientação do MCTI e da Comissão Organizadora. 

 

7. Principais tarefas da coordenação executiva do projeto da Conferência 

A coordenação executiva deverá oferecer: 

• Apoio na articulação de reuniões com os ministérios engajados, em maio 

2021; 

• Apoio à definição da Comissão Organizadora, em junho 2021; 

• Apoio à escolha de uma Personalidade convidada, à criação do Comitê de 

Programa e de Grupos Temáticos, em junho 2021; 

• Apoio ao anúncio da Conferência por intermédio de uma portaria ministerial 

(MCTI) ou interministerial (por exemplo, MCTI, MAPA, ME, MDR, ou com 

mais signatários: MEC, MMA, MME, MRE, MS, etc), ou ainda de um decreto 

presidencial, em junho de 2021; 

• Construção e lançamento na web do Portal da CNBio, também em julho 

2021; 

• Organização de reuniões da Comissão Organizadora; 

• Acompanhamento do funcionamento do Comitê de Programa e dos Grupos 

Temáticos, com a responsabilidade de definir o Programa da Conferência; 

• Apoio à condução de negociações com as principais lideranças nacionais 

dos setores públicos, acadêmico, empresarial e da sociedade; 

• Apoio à coordenação e organização de seminários temáticos; 

• Registros em multimídia dos seminários temáticos; 

• Relatórios de reuniões da Comissão Organizadora; 

• Registros em multimídia de reuniões do Comitê de Programa e dos Grupos 

Temáticos; 

• Relatórios de reuniões do Comitê de Programa; 



 

 14 

• Relatórios das reuniões dos Grupos Temáticos; 

• Elaboração do Documento Executivo de Realização da CNBio. 

•  

8. Cronograma geral da Conferência 

Os prazos fundamentais a serem respeitados são: 

• A CNBio deverá ser programada para o primeiro semestre de 2022; 

• A etapa de planejamento deverá ser realizada de junho de 2021 a janeiro de 

2022; 

• As contratações de prestadores para a realização da Conferência deverão 

ser concluídas até fevereiro de 2022; 

• As conferências regionais deverão ser realizadas em março e abril de 2022; 

• A CNBio deverá acontecer na semana de 23 a 28 de maio de 2022. 

 

9. Necessidades a serem contempladas durante a preparação da Conferência 
e consolidadas no Documento Executivo de Realização da CNBio 

• Apoio à contratação de empresa de comunicação para o desenvolvimento do 

Portal da CNBio e adaptação de conteúdo fornecido pelo CGEE, bem como a 

criação da marca do evento e suas aplicações na comunicação interna, 

disponibilizando no Portal todas as informações pertinentes e correlatas ao 

desenvolvimento das atividades de planejamento e definição da programação 

da Conferência, incluindo calendário de eventos, reuniões técnicas, sala de 

imprensa, noticias e informações de caráter geral sobre bioeconomia em 

processo de atualização contínua, comunidades de CTI (redes sociais); 

• Apoio à contratação de uma agência de comunicação para criar e planejar as 

peças de divulgação das conferências regionais e da conferência nacional; 

• Apoio à contratação de uma empresa organizadora de eventos para planejar, 

organizar e executar a realização das conferências regionais e da conferência 

nacional, de acordo com o escopo das atividades a ser definido para cada um 

dos eventos; 

• Acompanhamento da organização das conferências regionais; 
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• Acompanhamento da organização da CNBio; 

• Apoio à contratação de empresa para revisão, edição e diagramação dos 

conteúdos coletados nas conferências regionais e na conferência nacional para 

a geração de relatórios e anais; 

• Acompanhamento do registro em multimídia das Conferências Regionais; 

• Acompanhamento do registro em multimídia da CNBio; 

• Acompanhamento da edição dos Anais da Conferência. 

 

10. Aspectos organizacionais e operacionais diversos 

10.1. Local de realização 

Deve-se examinar a possibilidade e conveniência de utilizar locais abertos, verdes, 

privilegiando a natureza. 

10.2. Formato 

As Conferências Regionais devem ser realizadas preferencialmente no formato à 

distância e a CNBio deve ser programada para realização em formato híbrido, 

compreendendo os componentes presencial e online; 

10.3. Público-alvo 

• A Conferência é voltada para comunidades científica e tecnológica, acadêmica, 

empresarial e governamental, bem como do terceiro setor. 

• Deve-se estimar a quantidade de palestrantes e participantes esperada. 

10.4. Principais atividades 

A Conferência deverá conter: 

• Sessões plenárias com palestras ministradas por convidados ilustres; 

• Mesas redondas com debatedores convidados sobre temas centrais da 

bioeconomia; 

• Sessões técnicas realizadas em paralelo com palestras selecionadas seguidas 

de diálogo; 
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• Sessões de posters, presenciais e virtuais, com trabalhos selecionados 

apresentados pelos autores; 

• Feira de negócios com exposição presencial e virtual de empresas e ICTs 

interessadas; 

• Prêmios aos melhores artigos e posters submetidos para apresentação na 

CNBio. 

 

10.5. Cronograma indicativo para artigos 

lançamento do evento Julho de 2021 

início da submissão de abstracts 01/10/2021 

finalização da submissão de abstracts 26/11/2021 

divulgação dos resultados 24/01/2022 

apresentação em eventos regionais 03 e 04/2022 

apresentação em evento nacional 23 a 28/05/2022 

 


