
RESUMO DA 
COOPERAÇÃO: 
COLIMA (MEX) - EXTREMADURA (ESP)

COOPERAÇÃO 

ENTRE R
EGIÕ

ES



COLIMA (MEX) - EXTREMADURA (ESP)

· RIS3 · Agroalimentar

· Turismo

1. Desenvolvimento de uma Estratégia de 
Especialização Inteligente (RIS3) que 
permita trabalhar nos objetivos marcados 
pela Agenda 2030 como motor impulsor

2. Desenhar, implementar e incorporar 
no novo TLCUEM, um protocolo de 
importação-exportação de frutas entre 
ambos os países

3. Intercâmbio de metodologias e modelos 
de gestão de FUNDECYT-PCTEX, para 
o desenvolvimento do TECNOPARQUE 
COLIMA

4. Colaboração científico-tecnológica e 
mobilidade de estudantes e pesquisadores 
entre instituições de ambas as regiões.

· TIC

AS REGIÕES DE COLIMA, NO 
MÉXICO, E DE EXTREMADURA, 
NA ESPANHA, COOPERARAM 
COM ENFOQUE NOS TÓPICOS 
DE AGROINDÚSTRIA, 
INOVAÇÃO E PESQUISA, E TIC. 

PRINCIPAIS TEMAS

PRIORIDADES



• RIS3:  desenho de uma Estratégia 
de Especialização Inteligente (RIS 3) 
considerando os ODS;  estabelecimento de 
projetos piloto para iniciar a implementação 
da Estratégia RIS3-Agenda2030; e desenho 
de um sistema de monitoramento e avaliação. 

• Protocolo de importação-exportação: 
desenho de um protocolo para exportação 
de frutas da Espanha ao México e vice-e-
versa, com controle aduaneiro em origem, 
e incorporar os protocolos de importação-
exportação no novo TLCUEM.

• TECNOPARQUE: transferir conhecimentos 
da experiência FUNDECYT-PCTEX no 
desenvolvimento e gestão de Parques 
Tecnológicos; comentários de Cecytcol 
sobre os avanços e lições aprendidas no  
desenvolvimento doTECNOPARQUE COLIMA.

Foram realizadas duas missões: a primeira de 
26 a 30 de novembro de 2018, com os objetivos 
principais de definir as áreas de cooperação e de 
assinar o Memorando de Cooperação (MoU). A 
segunda missão ocorreu de 11 a 15 de março de 
2019 e teve como objetivo o estabelecimento de: 

• Uma colaboração entre instituições 
acadêmicas;

• Relações comerciais entre os empresários 
agrícolas;

• Exportação de alguns produtos regionais;

• Mobilidade de estudantes e pesquisadores: 
assinatura de um Memorando de Cooperação 
entre a Universidade de Extremadura e o 
Instituto Tecnológico de Colima; Assinatura 
de um Memorando de Cooperação entre a 
Universidade de Extremadura e o INIFAP; 
desenvolvimento de projetos conjuntos de 
pesquisa; e assinatura de contratos comerciais 
para satisfazer as necessidades de pesquisa.

ATIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO

RESULTADOS

• Uma colaboração governamental para o 
desenvolvimento de tecnologia.

Ainda, os resultados e impactos gerados por esta 
colaboração se relacionam com o acordo dos 
principais temas de cooperação e colaboração a 
serem tratados por ambas regiões, tais como:

• Desenvolvimento de um protocolo sanitário 
para a exportação / importação de produtos 
agroalimentares. 

• Intercâmbio de metodologias e modelos 
de gestão de FUNDECYT-PCTEX, para o 
desenvolvimento do TECNOPARQUE COLIMA, 
o que resulta em um aprendizado mútuo 
entre ambas as regiões. 

• Acordos de mobilidade de pessoal com 
possíveis programas de intercâmbio de 
professores e estudantes para projetos 
de conclusão de graduação, mestrado e 
doutorado.

• Desenvolvimento de um Centro de Economia 
Circular em Colima.


