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Brasil firma acordos internacionais
em áreas estratégicas de C&T

Com o Chile, o governo brasileiro aprovou amplo plano de
cooperação, prevendo ações nas áreas de biotecnologia, nano-
ciência, financiamento de empreendimentos de inovação e for-
mação de capital humano; energia e tecnologias da informação
e comunicação para o desenvolvimento. Com o Panamá, a
parceria será em setores como energia e biocombustível.

A 1 reunião do Grupo de Tra-
balho Bilateral em Ciência, Téc-
nica e Tecnologia de Brasil e
Chile realizou-se em Santiago
nos dias 28 e 29 de abril. Foi o
maior encontro do gênero entre
os dois países, com a participa-
ção de mais de 30 técnicos e
gestores.

A reunião baseou-se em dois
Memorandos de Entendimento
- um sobre CT&I e sobre bio-
combustíveis -, firmados em abril
de 2007 pelos presidentes
Michelle Bachelet, do Chile, e
Luiz Inácio Lula da Silva, do Bra-
sil. Levaram-se em conta tam-
bém os resultados dos seminá-
rios sobre "Mecanismos de Fi-
nanciamento" (RJ, março de
2007) e sobre "Ciência, Tecno-
logia e Inovação" (Santiago, ju-
lho de 2007).

O Grupo de Trabalho (GT)
enfatizou a necessidade de se
aumentar a cooperação entre
Brasil e Chile nos temas indica-
dos e, eventualmente, também
em outros, para facilitar a trans-
ferência e a comercialização de
novas tecnologias, fortalecer o
trabalho conjunto em CT&I, apoi-
ando e reforçando tanto os seto-
res público e privado, quanto a
pesquisa acadêmica. E lançou a
idéia de se promover nova reu-
nião bilateral no segundo se-
mestre deste ano, para ampliar a
cooperação nos temas citados e
tratar de outras áreas já identifi-
cadas, como, por exemplo, mi-
neração, agricultura, pesca,
aquicultura e metrologia.

O GT comprometeu-se a atin-
gir resultados concretos no mais
breve prazo possível. Enalteceu
os benefícios da colaboração
em CT&I como fator vital para o
desenvolvimento econômico
dos dois países e como fator de
integração regional.

Frisou a importância de se
colaborar em sistemas de redes
de projetos de CT&I e a conveni-
ência da cooperação sustentá-
vel e de longo prazo. Isso indica
que q Chile está disposto a se
aproximar mais do Mercosul e a
participar ativamente de progra-
mas regulares de longo prazo
no continente.

O GT expressou ainda a in-
tenção de fortalecer a P&D (pes-
quisa e desenvolvimento) e as
redes de pesquisa para promo-
ver o avanço da C&T na América
do Sul e a decisão de implemen-
tar um plano de trabalho com
objetivos, metas, recursos e ins-
tituições responsáveis devida-

mente definidos - plano este
baseado em mecanismos de fi-
nanciamento comprovados na
experiência de cada país e em
propostas de financiamento con-
junto a serem apresentadas e
desenvolvidas.

O GT assumiu ainda o com-
promisso de promover a incor-
poração dos novos conhecimen-
tos e tecnologias aos produtos e
serviços de exportação de am-
bos ps países, para garantir a
continuidade do desenvolvi-
mento econômico e social.

Panamá - O ministro da C&T,
Sérgio Rezende, e o secretário-
geral da Secretaria Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação
do Panamá (Senacyt), Júlio
Escobar Villarrue, assinaram no
dia 7, no RJ, um termo de coope-
ração em CT&I.

Segundo Escobar, o Pana-
má tem muito interesse em tro-
car conhecimento científico e
tecnológico com o Brasil, princi-
palmente em setores em que ele
considera que o país está mais
adiantado, como energia e
biocombustível. O secretário
panamenho também acredita
que o termo assinado auxiliará
seu país na formação de recur-
sos humanos na área de tecno-
logia de ponta.

Nesse aspecto será impor-
tante o intercâmbio de pesqui-
sadores de Universidades e Ins-
titutos de Pesquisa. Escobar dis-
se que o Panamá também tem
interesse em conhecer melhor a
gestão brasileira dos Fundos Se-
toriais, instrumento de captação
de recursos para o segmento
científico e tecnológico adotado
desde 1999.

Também estiveram presen-
tes ao ato de assinatura o secre-
tário de Assuntos Internacionais
do MCT, José Monserrat Filho, e
o embaixador do Panamá, Juan
Bosco Bernol. (Com informações
da Assessoria de Comunicação
do MCT)
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