
RESUMO DA 
COOPERAÇÃO: 

DISTRITO FEDERAL (BRA) - 
BOÊMIA MERIDIONAL (CZE)

COOPERAÇÃO 

ENTRE R
EGIÕ

ES



DISTRITO FEDERAL (BRA) - 
BOÊMIA MERIDIONAL (CZE)

· Nexo água-
alimentos-energia

· Enegia solar 
renovável

· Crowdsourcing e 
crowdfunding 

1. Produção de água e alimentos 
agroecológicos; 

2. Geração e armazenamento de energia solar 
descentralizada e fora da rede;

3. Desenvolvimento de ideias e financiamento, 
assim como participação social no processo 
de tomada de decisões.

DISTRITO FEDERAL, NO BRASIL, 
E BOÊMIA MERIDIONAL, NA 
REPÚBLICA TCHECA, SÃO 
REGIÕES PAREADAS QUE 
BUSCARAM O INTERCÂMBIO DE 
EXPERIÊNCIAS E OPORTUNIDADES 
DE NEGÓCIO NAS ÁREAS DE 
ÁGUA E ALIMENTAÇÃO, ENERGIA 
SUSTENTÁVEL E MECANISMOS 
DE CROWDSOURCING E 
CROWDFUNDING. 

PRINCIPAIS TEMAS

PRIORIDADES



• Reutilização de águas residuais e resíduos 
sólidos: piloto para tratamento e filtração 
de efluentes secundários para irrigação e 
piscicultura; piloto para recuperação de solos; 
experimento do enfoque da estrutura da 
água; 

• Tratamento e valorização de águas residuais 
e resíduos sólidos: biodigestores-piloto 
para geração de energia, pesquisa conjunta 
sobre contaminantes emergentes; NBS 
para a remediação de aterros; campanhas 
educativas; empreendimento e trabalhos 
locais para coletores de resíduos;

• Tecnologias para a produção de água 
e alimentos agroecológicos: irrigação; 
sistemas agroflorestais (SAF) e máquinas 
associadas, produção de cerveja; CSA 
(Community Supported Agriculture) para 
eliminar intermediários; a certificação conjunta 
de produtos orgânicos de aquaponia/
hidroponia; único comércio e DOC para o 

Duas missões ocorreram: a primeira de 8 a 12 de 
abril de 2019 e a segunda de 24 a 28 de junho de 
2019.

A colaboração entre as regiões levou aos 
seguintes resultados efetivos:

• Visitas de estudo na República Tcheca e no 
Brasil;

• Elaboração de plano de ação conjunto;

• Cooperação com outros organismos 
governamentais e o setor privado;

nicho gastronômico; pagamento por serviços 
ecossistêmicos;

• Modelos e tecnologias para a produção e o 
armazenamento de energia;

• Portos secos para converter-se em centros 
regionais em cada continente;

• Campanhas conjuntas e desenvolvimento de 
capacidades para novos postos de trabalho 
no mercado solar;

• Piloto de crowdsourcing/crowdfunding.

ATIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO

RESULTADOS

• Implementação das ações com recursos de 
outros fundos.

Ademais, os impactos dentro das regiões 
aconteceram através de:

• Cooperação do Projeto de Cooperação 
Internacional Cidades Sustentáveis do FMAM;

• Envolvimento de distintos atores das duas 
regiões:

• Do Brasil: EMBRAPA CERRADOS (I+D), SDE - 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
SRI - Secretaria de Relações Internacionais; 
Caesb, Emater / DF, Universidade de 
Brasília - UnB; Universidade Católica de 
Brasília - UcB; Empresas e Associação de 
Energia Solar; Federação Agropecuária do 
DF.

• Da República Tcheca: RERA - Agência de 
Desenvolvimento Regional da Boêmia 
do Sul; Autoridade Regional de Boêmia 
do Sul; Câmara de Comércio; Câmara de 
Agricultura; Universidade de Boêmia do Sul; 
Companhia de energia OIG.


