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COOPERAÇÃO 

ENTRE R
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ES



BOGOTÁ-CUNDINAMARCA (COL) - 
LAZIO (ITA)

· Inovação no setor 
agrícola, agregando valor 
aos produtos

AS REGIÕES DE BOGOTÁ-CUNDINAMARCA, NA COLÔMBIA, E 
LÁCIO, NA ITÁLIA, DESENVOLVERAM PROJETOS DE COOPERAÇÃO 
EM PRODUTOS AGROALIMENTARES, COM DESTAQUE PARA 
LÁCTEOS E BIONANOTECNOLOGIA. 

· Agroalimentar · Economia Circular na 
produção de alimentos

· Biomateriais

1. Material nanoestruturado em sistemas 
biológicos, membrana celular.

2. Síntese química e ecológica de 
nanomateriais para supercondutores em 
dispositivos eletrônicos nanoestruturados e 
para a geração de campos magnéticos.

3. Força atômica microscópica, efeito túnel 
microscópico, sistema de medição de 
propriedades magnéticas.

4. Controle de pesticidas.

5. Bio-detecção.

6. Colaboração entre laboratórios sobre 
sistemas de certificação de normas 
europeias alimentares.

7. Colaboração para a definição de 
estratégias regionais comuns para a 
inovação e a especialização inteligente 
(RIS3), a Transferência de Tecnologia e o 
desenvolvimento conjunto de negócios 
comerciais.

· Biotecnologia em 
Cosmética

· Biomedicina e 
moléculas bioativas

· Alimentos processados 
no setor lácteo (e alimentar 
em geral), qualidade e 
funcionalidade

· Nutrição e impacto 
alimentar na saúde

· Melhora das normas 
(certificação) para 
acesso a mercados 
(UE, EUA)

· Políticas de colaboração entre as regiões para melhorar os centros de pesquisa, os laboratórios 
e a relação comercial (B2B)

PRINCIPAIS TEMAS

PRIORIDADES



• Apoio, por Lácio, à validação para a iniciativa 
Bio-Pole /Advanced Knowledge project 
Center (Bio-Nanotechnology Center).

• Criação de espaços em ambas regiões para 
facilitar intercâmbio de estudantes e/ou 
pesquisadores, estágios, teses e mobilidade 
internacional.

• “Observatório” sobre as tendências 
emergentes no setor agroalimentar e 
gastronômico. Laboratórios virtuais sobre 
temas selecionados. Intercâmbio de 
especialistas, estudantes e pesquisadores. 

Foram conduzidas duas missões: a primeira de 25 
a 29 de junho de 2018, com o objetivo de definir 
os principais temas e prioridades da cooperação. 
A segunda foi realizada de 01 a 05 de outubro do 
mesmo ano e teve como resultados a expansão 
da cooperação, com foco em pesquisa regional 
e instituições de qualidade, objetivando o 
desenvolvimento de projetos em cosméticos e 
saúde, bem como em eficiência energética.  

Além disso, foi assinado um Memorando de 
Cooperação (MoU):

• O MoU tem duração de 1 ano e se renova 
automaticamente com uma colaboração 
constante.

• Demonstra a intenção comum de cooperar 
em diversas áreas, com o apoio do Programa 
IUC-LAC.

• É um instrumento para estruturar um plano 
de ação colaborativo para promover projetos, 
oportunidades de negócio e desenvolvimento 
social e econômico sustentável em áreas de 
interesse comum.

Para implementar o MoU acordou-se iniciar em 
curto prazo:

• Intercâmbio permanente de informação 
pertinente sobre projetos, eventos, 
workshops, oportunidades de negócio 
e marcos regulatórios favoráveis para 
investimentos.

• Apoiar a identificação de novas linhas/
programas de financiamento, tanto a nível 

ATIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO

RESULTADOS

regional como europeu, para desenvolver 
iniciativas conjuntas. 

• Organizar atividades e projetos conjuntos, 
para os quais as partes podem celebrar 
convênios e/ou contratos entre eles ou com 
terceiros.

• Jornadas de Portas Abertas sobre temas 
de cooperação interessantes para ambas 
regiões, relacionados a pesquisadores 
individuais, empresários, operadores 
econômicos e financeiros interessados em 
desenvolver e explorar as oportunidades 
oferecidas pelo território da região associada. 

 Isto levou à definição de uma Agenda Conjunta 
para: 

• Estruturar um programa/projeto piloto. 
Em concreto, acordou-se em priorizar o 
“Observatório” sobre tendências emergentes 
no setor agroalimentar e gastronômico, 
ou alternativamente, iniciar a cooperação 
em laboratórios virtuais sobre os temas 
agroalimentares selecionados. 

•  Fomentar intercâmbios de estudantes, 
pesquisadores, empreendedores e agentes 
do ecossistema de inovação.

• Promover eventos tais como seminários, 
fóruns e feiras em suas respectivas 
organizações, guiando os membros 
interessados a participar destes eventos. 

• Promover a transferência tecnológica entre as 
regiões. 


