
RESUMO DA 
COOPERAÇÃO:

TIERRA DEL FUEGO (ARG) - 
OSTROBOTNIA (FIN)

COOPERAÇÃO 

ENTRE R
EGIÕ

ES



TIERRA DEL FUEGO (ARG) - 
OSTROBOTNIA (FIN)

· Conhecimento  

1. Transferência de tecnologia e 
conhecimento sobre energia verde 
e distribuição de eletricidade (rede 
inteligente);

2. Fornecimento de energia e soluções em 
zonas isoladas;

3. Transferência de conhecimento ao setor 
energético;

4. Produção com licença para bens de capital 
de energia e desenvolvimento de um 
Projeto de “Inovação” em Tierra del Fuego;

5. Desenvolvimento do turismo antártico;

· Tecnologia energética

· Reorientação da indústria de 
eletrodomésticos

6. Promoção da marca “Tierra del Fuego fim 
do mundo”;

7. Tecnificação da indústria de móveis de 
madeira;

8. Sustentabilidade da indústria madeireira;

9. Plataformas de pesquisa robótica, 
infraestrutura de dados espaciais e análise 
e processamento de dados;

10. Intercâmbio de conhecimentos e projetos 
de pesquisa;

11. Aplicação de Ostrobótnia. 

AS REGIÕES DE TIERRA DEL FUEGO, NA ARGENTINA, E OSTROBÓTNIA, 
NA FINLÂNDIA, REALIZARAM 11 REUNIÕES SOBRE OS TEMAS DE 
ENERGIA, INDÚSTRIA FLORESTAL, INOVAÇÃO + DESENVOLVIMENTO (I 
+ D) E ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE. COM O OBJETIVO DE APLICAR 
ESTRATÉGIAS DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE, OBTIVERAM 
AVANÇOS SIGNIFICATIVOS NOS TEMAS DEBATIDOS, COMO: UM NOVO 
MODELO DE MATRIZ ENERGÉTICA, O ENRIQUECIMENTO DO SETOR 
INDUSTRIAL-FLORESTAL E INTERCÂMBIOS DE I+D.

· Indústria florestal · RIS3

· Turismo

· Intercâmbio e cooperação 
sobre I+D

PRINCIPAIS TEMAS

PRIORIDADES



• Aplicação de Ostrobótnia: Estabelecer grupos 
de trabalho conjuntos para colaborações de 
benefício mútuo entre as duas regiões;

• Explicar o projeto do Complexo Integral de 
Biomassa em Aysén (CIBA) e ver os detalhes 
técnicos e a viabilidade financeira. Realizar 
um projeto-piloto de energia eólica em zonas 
remotas; 

• Transferência de tecnologia com licença 
para colaboração tecnológica baseada nas 
necessidades. O grupo de trabalho técnico 
diagnostica possibilidades técnicas para 
reajustar a indústria em risco; 

• Sessões de trabalho para diagnosticar as 
necessidades de conhecimento/capacidades 
nos setores público e privado;

• Desenvolver um turismo potencial e 
sustentável;

• Estratégia de desenvolvimento (ODS) como o 
Arquipélago de Kvarken;

• Acordo de colaboração entre empresas 
e agências de turismo para promover o 
posicionamento da marca de Tierra del 
Fuego;

• Identificação das partes interessadas para 
participar e trabalhar em possíveis modelos 
de negócio de benefício mútuo para a 
colaboração;

• Projeto para um “uso racional da madeira 
para queima” proposto por Ostrobótnia: 
identificação das tecnologias mais adequadas 
para a produção de calor a partir de recursos 

madeireiros e intercâmbio de experiências em 
técnicas de colheita e produção;

• Identificação de partes interessadas em 
participar em plataformas de pesquisa nestas 
três áreas: robótica, infraestrutura de dados 
espaciais e análise e processamento de 
dados;

• Eleger interessados, projetos de pesquisa 
comuns ou complementares que já existam 
e criar um grupo técnico de apoio às duas 
ações anteriores;

• Estabelecer acordos de intercâmbio de 
professores e alunos para identificar possíveis 
projetos de pesquisa comuns e melhorias 
em ambas alianças através da cultura e do 
idioma;

• Aplicação potencial de RIS3 em Tierra del 
Fuego;

• Compartilhar experiências e benefícios de 
RIS3 de Ostobótnia ou RIS3 no marco de 
Inovação e/ou formar atores envolvidos na 
metodologia e conceitos relacionados;

• Cooperação bilateral entre empresas, 
estratégia de inovação de Cioeste, 
cooperação oeste ou cooperação bilateral 
RIS3 entre universidades e centros 
de pesquisa. Criar uma plataforma de 
conhecimento para a comunicação e 
intercâmbio de oportunidades de negócio;

• Eventos TIC internacionais, políticas que 
fomentem novos negócios, aceleradoras e 
incubadoras.

ATIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO



Foram realizadas missões nas datas de 26 a 30 
de novembro de 2018 e de 4 a 8 de março de 
2019. A primeira missão estabeleceu as bases 
para cooperação, as prioridades e atividades 
transformadoras, assim como a assinatura do 
Memorando de Entendimento. Na segunda, as 
regiões firmaram o Acordo de Cooperação e as 
linhas com as quais trabalhariam em conjunto. 

de desenvolver um laboratório de eficiência 
energética em Tierra del Fuego;

• Visitas institucionais e assinatura de acordo de 
cooperação entre as regiões.

Essas atividades impactaram as regiões, trazendo:

• Avanços significativos em modelos de 
melhoria da matriz energética através de 
novas tecnologias renováveis;

• Coordenação entre Wärtsilä, a Direção 
Provincial de Energia - Cooperativa Elétrica 
Rio Grande e a Secretaria de Planejamento 
Estratégico;

• Compreensão e apreensão de estratégias de 
Especialização Inteligente. 

RESULTADOS

Como resultados efetivos, a cooperação 
desenvolveu:

• Uma colaboração com Wärtsilä - empresa da 
Finlândia - para desenvolver um plano que 
inclua energia renovável dentro da matriz 
energética no curto, médio e longo prazo; 

• Uma colaboração entre CENTEC e uma 
potencial contraparte em Ostrobótnia a fim 


