
 

 

Simpósio Internacional de Bioeconomia 

São Paulo 

9 e 10 dezembro 2016 

Numa iniciativa conjunta entre FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e 

a FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo está sendo conduzido um movimento para a 

construção de Ecossistemas de Classe Mundial em Bioeconomia.  

 

Neste contexto estamos projetando o  Summit Bioeconomy: Call for Action , a ocorrer no ano de 

2017 como evento chave de iniciação formal de tal movimento. O mesmo pretende reunir os stakeholders 

atuantes nos diversos setores econômicos para a criação e captura de valor das oportunidades em 

Bioeconomia.  

 

Este movimento teve início em 2013 no CONIC - Conselho Superior de Inovação e Competitividade da 

FIESP, através de um processo de escuta e diálogo sobre estes temas, valendo-se de ampla diversidade 

de representantes que compõem seu quadro de conselheiros e convidados. Desse trabalho surgiu a 

parceria com a FAPESP. Três encontros preparatórios já foram realizados (Pré-Summits Bioeconomia: 

Call for Action), dando início ao movimento atingindo os objetivos de identificar, conectar e engajar os 

atores.  

 

O próximo encontro, o Simpósio Internacional de Bioeconomia, deverá ocorrer nos dias 09 e 10 de 

dezembro próximo, em São Paulo, contando com convidados dos países, referência no tema 

Bioeconomia. Para este evento se tornar uma realidade espera-se o apoio financeiro de empresas 

convidadas. 

 

1. OBJETIVOS  

O propósito do Simpósio Internacional de Bioeconomia é obter um panorama de referência para a 

construção do Summit Bioeconomy 2017 e que terá como principais objetivos: 

● Convocar as principais experiências internacionais em Bioeconomia para desde ai alavancar a 

jornada no Brasil 

● Provocar uma reflexão positiva sobre o atual estágio que nos encontramos na Bioeconomia 

● Estabelecer parcerias entre aos países para dinamizar a Bioeconomia no Brasil. 

● Dar início à elaboração do “Manifesto para a Bioeconomia no Brasil” inspirados no “Manifesto for 

the Bioeconomy in Europe” realizado no evento Bioeconomy Utrecht 2016.  
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2. PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR 

O evento será realizado nos dias 9 e 10 de dezembro de 2016  das 09h00 às 17h00, no edifício 

sede da FIESP, na Av. Paulista, 1313 – São Paulo. Serão convidados países que são uma referência no 

tema. O primeiro dia será de apresentações dos países seguido de debates e no segundo iniciaremos, 

em conjunto, a redação da “Carta de São Paulo”, primeiro passo para elaboração do “Manifesto da 

Bioeconomia no Brasil”. O Simpósio Internacional será um encontro voltado para trazer o 

panorama internacional, servindo de reflexão para propiciar a construção de uma visão de 

futuro e a implementação de uma agenda que posicione quem somos, o que queremos, quais são 

nossos princípios e valores e onde queremos chegar no Brasil na área da Bioeconomia, a ser consolidada 

no Summit Bioeconomy 2017. 

 

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR 

 sexta-feira, 9 de dezembro de 2016 

8h30-9h00 Welcome Coffee 

9h00-9h45 

Abertura  

Key Note Speakers: 

Carlos Nobre e Juan Carlos Castilla-Rubio 

“Uma visão internacional sobre o projeto 

Amazônico” 

 

Reconhecimento a Carlos Nobre pela escolha de 

cientista do ano do prêmio Fundação Volvo 

Internacional 

9h45-11h00 Holanda/França/China 

11h00-12h15 Alemanha/Reino Unido/Canadá 

12h15-14h00 Almoço 

14h00-15h15 Israel/ Suécia/India 

15h15-16h00 OCDE/Comunidade Européia/UNEP 

16h00-16h30 Encerramento 

16h30-18h30 Coquetel /Networking 



 sábado, 10 de dezembro de 2016 

8h30-9h00 Welcome Coffee 

9h00-9h30 Abertura e agenda  

9h30-10h00 

Revisão da colheita do dia anterior e resumo das 

ações já realizadas em Bioeconomia 

10h00-12h00 World Café – Rodadas 

12h00-12h30 

Resumo dos Grupos de Trabalho e síntese dos 

tópicos da “Carta SP em Bioeconomia” e 

próximos passos 

12h30 Encerramento 

 

3. SEGMENTO DE PÚBLICO A SER ATINGIDO  

O Simpósio Internacional de Bioeconomia deverá envolver cerca de 300 pessoas, entre 

empresários, empreendedores, executivos, pesquisadores, cientistas, investidores, economistas, gestores 

públicos, acadêmicos, lideranças sociais, educadores, planejadores urbanos, juízes, promotores de 

justiça, advogados.  

As pessoas acima representarão os seguintes key stakeholders: Academia / Empresas/Inovadoras 

e empreendedoras / Fundos de investimento/capital de risco /  Governo / Incubadoras / Aceleradoras. 

 Espera se, ainda, que o público seja composto por representantes de diferentes eixos temáticos: 

Meio Ambiente / Agricultura / Cosmética / Alimentação / Energia / Novos Materiais / Recursos Hídricos / 

Farmacêutico / Saúde / Química / Construção / Têxtil / Mineração. 

 

4. REALIZAÇÃO 

FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo  

FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

 

5. APOIO 

ABBI – Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial 

ANPEI – Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras 

ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil 

ABQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química 



GFB – Grupo FarmaBrasil  

IBQP – Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

EMBRAPII – Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 


