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DESTAQUES 

• Papel estratégico das Agências Regionais de 
Desenvolvimento, e similares, enquanto “agente
integrador”, fundamental tanto para elaborar
projetos, quanto para captar recursos de fundos e 
articular os atores para implementar as ações .
– Tolna (Hungria) – Regional Inovation Agency
– Iasi (Romenia) – North-East Regional Development 

Agency 
– Wielkopolska (Polonia) -
– Lisboa (Portugal) – Agencia Nacional de Inovação

(ANI)

Criação e consolidação de um Sistema Regional de Inovação







Premissa

• Existencia dos Fundos de Coesão com recursos
abundantes;

• Amplas oportunidades de acesso a esses
fundos ;

• Contrapartidas e metas claras quanto aos
resultados esperados;

– RIS3 – ampliar a competitividade das regiões
europeias por meio da especialização inteligente.



Elementos Críticos

• Risco de descontinuidade da política por
alternância do poder;

– Desde 2017 o Pará havia adotado o Programa
Inova Pará com o objetivo de aproximar a CT&I , 
que normalmente fica concentrada na capital, 
para o interior , aonde a produção de fato
acontece.



Pará - Um Estado Continental 
São 144 municípios, ordenados 
em 12 regiões de integração:

1. Araguaia;
2. Baixo Amazonas;
3. Caeté;
4. Capim;
5. Carajás;
6. Guamá;
7. Lago de Tucuruí;
8. Marajó;
9. Metropolitana;
10. Tapajós;
11. Tocantins;
12. Xingu.

PARÁ-2030
14 cadeias 
produtivas são 
prioritárias para 
desencadear o 
desenvolvimento 
do Estado. A 
maioria baseia-se 
na economia 
tradicional



• POLÍTICAS EM PROL DA INOVAÇÃO

• Lei da Inovação nº 8.426, de 16 de novembro de
2016:

- Incentivos à inovação e à pesquisa
científica e tecnológica, à engenharia
não rotineira;

• Política de Incentivos do Estado do Pará - Lei nº
6.489, de 27 de setembro de 2002, e
regulamentada pelo Decreto nº 5.615, de 29 de
outubro de 2002.

• Programa Inova Pará – aprovado 15 de fevereiro
de 2017 (CONSECTET) - Estruturação do Sistema
Paraense de Inovação



4. Etapas do Programa Inova Pará

1. Qualificação das demandas regionais

2. Definição do ambiente de inovação

3. Implantação de fato

4. Gestão do ambientes escolhido

5. Avaliação de resultados

Foco: desenvolvimento endógeno – Sistemas 
regionais de Inovação – com ações de  CT&I 
estruturantes



Centro Agroalimentar de Compostos Bioativos da Amazônia (CVACBA):
-Controle de qualidade em produtos de origem vegetal nas áreas de biotecnologia,
possuindo aplicações farmacêuticas, alimentares, cosméticas,

Cadeias do açaí e do cacau;

PCT Guamá – Empreendedorismo e inovação no
Pará



5. Iniciativas Implementadas :

AMBIENTE DE INOVAÇÃO – REGIÃO XINGU-ALTAMIRA

Polo do conhecimento focado na cadeia produtiva do Cacau
e outras

Implantação de Incubadora com atuação na área do Xingu;

Fomentadores: PDRS-X, SECTET
Prováveis fomentadores: FUNCACAU/SEDAP – CNA/FAEPA



Iniciativas

Assinatura de três MoUs entre a UFPA e as IES:

– Centro de Investigação e Desenvolvimento Vegetal 
de BACAU

– Universidade Cel Mare de SUCEAVA, 

– Universidade de Ciências Agrarias e Medicina 
Veterinária de IASI



“Em 2030 a cadeia produtiva do cacao da 
Transamazonia estará integrada à cadeia global de 

valor com produtos de alto valor adicionado –
fármacos, cosmeticos , alimentos e cacau gourmet”





Projetos Piloto UFPA-IEs Romenia

1. Research and development
species on improving techniques
for cultivating cocoa and land
exploitation

2.Acces to the market, quality and
traceability of cocoa products,
market  accessibility, creating a
local brand

3.Pilot plant for cocoa processing
and high added value for cocoa
products



Participação em Editais da UE



Atividades previstas

• Workshop em março em Altamira – para que o 
grupo possa melhor se conhecer estabelecer
as estratégias e prioridades de pesquisa.

– Suporte do MDR (projeto boas práticas)



Síntese

• A relação com a Academia ( + estável)

• Política pública (indispensável, mas de alto 
risco)

• Segmento empresarial – em todos os elos da 
cadeia produtiva (resultados tangíveis para 
convencer)



Obrigada pela atenção!
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