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Ao longo do primeiro trimestre de 2021 o ODBio intensificou o engajamento do 
ecossistema nacional da bioeconomia através da continuidade das reuniões 
temáticas com o Grupo de Trabalho ODBio (GT-ODBio) e da realização do 
Ciclo de Oficinas ODBio. Como resultado dessa construção conjunta foram 
produzidos 3 relatórios da bioeconomia durante o primeiro semestre de 
2021. Além disso, a equipe CGEE/ODBio realizou o lançamento de duas 
publicações e participou de eventos relacionados ao tema, tais como o BBest 
2020/21 & Biofuture Summit II e a EUBCE - European Biomass Conference & 
Exhibition 2021. Abaixo são apresentadas mais informações sobre as reuniões 
do GT-ODBio, do Ciclo de Oficinas ODBio, dos lançamentos realizados e dos 

relatórios e publicações produzidos.

Reuniões do GT-ODBio

O GT-ODBio foi formado em outubro de 2020 e contou com a participação de 
seis instituições:  CNPEM, EMBRAPA, INPA, SENAI, SEBRAE e UFRJ, através do 
Grupo de Estudos em Bioeconomia (GEBio). Durante o primeiro semestre de 
2021 foram realizadas 14 reuniões tendo como principal contribuição o apoio 
no desenho do framework POM para a bioeconomia, que agrega os principais 
elementos para uma Política Orientada por Missões para a bioeconomia.

Registro gráfico do último dia do Ciclo de Oficinas ODBio
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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 

Bioeconomia (PACTI Bioeconomia) 

e necessita 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 

observatório em bioeconomia e, com 

base em estudos técnicos e consultas, 

modelos para a governança da 

bioeconomia brasileira.
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Ciclo de Oficinas ODBio

Objetivo: Elaborar subsídios para o desenho da Estratégia de CTI para a Bioeconomia

Publicação Data Instituições Participantes Confira!

Desafio e Missão da Bioeconomia 03/03/21 CGEE, MCTI, 14 Bisness, Gebio/UFRJ, CNPEM, Inpa, Embrapa, Sebrae Link

Oficina Projetos Estruturantes 15/03/21 CGEE, MCTI Gebio/UFRJ, CNPEM, INPA, Embrapa, SEBRAE Link

Oficina Estratégia de CTI para a 
Bioeconomia

29/03/21 CGEE, MCTI Gebio/UFRJ, CNPEM, INPA, EMBRAPA, SEBRAE Link

Lançamentos

Publicação Data
Link para a 

publicação

Resumo Executivo do Diálogo Internacional: Oportunidades e Desafios da Bioeconomia 
na América Latina

29/03/21 Link

1º Boletim de Bioeconomia: Panorama da produção científica em bioeconomia no Brasil 
e no mundo 

22/06/21 Link

Página Digital do ODBio

• Subsídios para a estratégia brasileira de CTI em Subsídios para a estratégia brasileira de CTI em 
bioeconomia:bioeconomia: Este relatório traz os resultados dos 
subsídios para a estratégia de CTI em bioeconomia 
baseados na metodologia de Políticas Orientadas 
por Missão (POM). Esse produto resultou de cinco 
fases de desenvolvimento para a estruturação do 
framework POM para a bioeconomia.

• Proposta de Conferência Nacional em Bioeconomia:Proposta de Conferência Nacional em Bioeconomia: 
A proposta traz os elementos necessários para 
a preparação da Conferência Nacional em 
Bioeconomia, tais como: metodologia de trabalho, 
estrutura de coordenação e execução, principais 
necessidades e cronograma.

• Resumo Executivo do Diálogo Internacional: Resumo Executivo do Diálogo Internacional: 
Oportunidades e Desafios da Bioeconomia na 

América Latina: Essa publicação traz o resumo 
do Diálogo Internacional realizado em outubro 
de 2020, registrando a troca de informações 
e experiências entre especialistas sobre as 
oportunidades e desafios da bioeconomia na 
América Latina.

• Relatório ODBio Integrado:Relatório ODBio Integrado: Reúne a coleção 
dos principais relatórios finais do projeto ODBio 
produzidos durante o ano de 2020 e o início de 2021.

• 1º Boletim de Bioeconomia: Panorama da produção 1º Boletim de Bioeconomia: Panorama da produção 
científica em bioeconomia no Brasil e no mundo:científica em bioeconomia no Brasil e no mundo: 
Apresenta os resultados do estudo bibliométrico 
sobre publicações científicas nacionais e 
internacionais em bioeconomia nos últimos 15 anos.

Visite a Página ODBio no site do CGEE link. Lá você encontrará mais explicações sobre o projeto, seu objetivo, suas metas 

e resultados esperados, assim como a equipe envolvida, as suas realizações e os principais documentos produzidos. A 

página disponibiliza acesso a apresentações e vídeos de oficinas e webinars realizados. Os eventos também podem ser 

vistos no canal do Youtube do CGEE, na playlist do ODBio, confira no link.
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Relatórios e publicações

https://www.youtube.com/watch?v=1xfWLOkpKH8
https://www.youtube.com/watch?v=UY8R_ezAKCs
https://www.youtube.com/watch?v=hEqQ9tL6i6k
https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/CGEE_Resumo_Executivo_DI-ODBio.pdf
https://www.cgee.org.br/documents/10195/6917123/CGEE_OBio_bol-tem-bio.pdf
https://www.cgee.org.br/projetos/-/asset_publisher/W0hI4ElAHtL5/content/oportunidades-e-desafios-da-bioeconomia?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.cgee.org.br%2Fprojetos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_W0hI4ElAHtL5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.youtube.com/watch?v=2yRyye1lDhw&list=PLefFeLkGMNfZKQrGUX1gwaNZjKDQOULkq

