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MERCOSUL/RECyT/COMISSÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO/ATA 02/06 

Rio de Janeiro, Brasil, 24 de outubro de 2006 
 
 
 

“ATA DA COMISSÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO” 

 
 

A Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Reunião 
Especializada em Ciência e Tecnologia (RECyT) se reuniu na cidade do Rio de 
Janeiro, no dia 24 de outubro de 2006, com a presença das delegações de 
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, conforme lista de 
participantes (ANEXO I) 
 

1. Abertura 
 
A delegada do Brasil na Comissão deu as boas vindas e agradeceu a presença 
das demais delegações. Em seguida apresentou a proposta de agenda e deu 
início à reunião. A Agenda encontra-se no ANEXO II. 

 
2. Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia 

 
A delegação do Brasil informou que está sendo montada a banca examinadora 
do Prêmio MERCOSUL. Argentina, Brasil e Paraguai já indicaram nomes. Com 
base no número de trabalhos recebidos deverá ser indicado pelo menos três 
nomes por país. 
 
Informou ainda a necessidade de adiamento das datas em virtude de atraso do 
patrocínio. Foi sugerido como nova data limite para recebimento de trabalhos 
30 de abril e a entrega do prêmio em 30 de junho de 2007. A delegação do 
Paraguai sugere que a próxima RECyT seja realizada concomitantemente com 
a entrega do Prêmio MERCOSUL. 
 
O representante da UNESCO apresentou a proposta de cartaz de divulgação 
para o Prêmio MERCOSUL e informou sobre a divulgação eletrônica que vem 
sendo realizada pela UNESCO e Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. 
A representante do Brasil falou da dificuldade de divulgação do Prêmio 
MERCOSUL em escolas de ensino médio por meio eletrônico, sendo que o 
foco da divulgação dos cartazes serão estas escolas. 
 
Ainda em relação à divulgação do Prêmio MERCOSUL, os representantes da 
Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela apresentaram seus relatos. Foram 
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abordadas algumas consultas recebidas relacionadas à propriedade intelectual 
dos trabalhos, possibilidade de escolas apresentarem mais de um trabalho e a 
possibilidade de estudantes de nível superior participarem na categoria jovem 
pesquisador.  
 
Ficou decidido que para a próxima chamada do Prêmio será avaliada a 
participação de estudantes de nível superior com menos de 35 anos e a 
questão da propriedade intelectual. O representante da UNESCO sugeriu uma 
área no site da RECYT com Perguntas e Respostas Freqüentes. 
  
Com relação aos contatos no cartaz de divulgação, deverá constar pelo 
Paraguai: José Schvarztman; pela Argentina: Florencia Paoloni; pelo Uruguai: 
Alejandra Mujica Salles; e pela Venezuela Pía Córdova. 
 
A representante do Brasil enfatizou a importância da divulgação e informou que 
os cartazes ficarão prontos em dezembro para divulgação a partir de janeiro 
nas escolas devido ao período de férias. As delegações do Paraguai e Uruguai 
solicitaram 500 cartazes, Venezuela 800 cartazes e Argentina 1000 cartazes. 
Serão também enviados 500 cartazes a cada país associado. Para o Brasil, 
serão confeccionados 25.500 cartazes. Todas as delegações se 
comprometeram a buscar a melhor forma de fazer com que os cartazes 
cheguem às escolas e universidades.  
 
  

3. Programa MERCOSUL de Incubadoras - PMI 
 
Foi entregue a Ata da II Reunião do Grupo Gestor do Programa Mercosul de 
Incubadoras realizada em agosto de 2006 em Salvador, Brasil que encontra-se 
no Anexo III.  
 
Com relação as atividades previstas foi sugerido que seja programada uma 
reunião do PMI no evento da IASP com vistas a aproximar o PMI aos países 
latino-americanos. 
 
Foi sugerido ainda, que os países do MERCOSUL participem como 
observadores dos próximos Venture Fórum da FINEP para que possam 
identificar o interesse de se capacitarem na metodologia de organização de 
rodadas de negócios.  
 
Com relação os cursos que estão sendo realizados no âmbito do projeto 
apoiado pelo MCT, solicita que os países aportem críticas e sugestões ao 
primeiro módulo, com vistas a aprimorar os dois módulos restantes. 
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4. Popularização de Ciência e Tecnologia no MERCOSUL 
 

4.1 Festival CINECIEN 2006 
 
A delegação brasileira distribuiu a versão final do regulamento do CINECIEN 
2006 – Festival de Cine e Vídeo Científico do Mercosul, que será realizado em 
dezembro, no Memorial Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Foi definido o 
adiamento do prazo de inscrição (data de postagem dos trabalhos) de 13 de 
outubro para 08 de novembro.  
 
A coordenação brasileira solicitou a indicação de representantes dos países 
membros para Comissão Organizadora que deverá ser enviada no prazo de 
uma semana. Foi solicitada também a indicação de um representante por país, 
até 31 de outubro, para composição do júri. Foi sugerido que este 
representante seja um especialista na área, com experiência em produção 
cinematográfica ou de filmes científicos. Com relação aos custos relativos aos 
jurados, cada país responderá em uma semana sobre a possibilidade de arcar 
com as despesas de seus representantes.  
 
Com relação à premiação, foi sugerido pela delegação brasileira que haja um 
troféu que caracterize a ciência e tecnologia de cada país. 
 
Propõe-se que, no âmbito do CINECIEN, seja realizada uma mostra paralela à 
competitiva, mostrando filmes já reconhecidos ou premiados. Para esta mostra 
paralela, cada país poderá indicar um filme para cada uma das cinco 
categorias 
  
A delegação argentina sugeriu que as próximas edições do festival possam 
contemplar os capítulos nacionais do CINECIEN, como forma de pré-selecão,  
não invalidando que outros filmes sejam apresentados diretamente à 
coordenação do festival. Esta sugestão foi aceita pelas demais delegações. 
 
Cronograma das atividades do CINECIEN: 
 

• Promover a divulgação do Festival, distribuir cartazes, divulgar pela 
internet e estimular novas inscrições - 26/10 a 07/11  

• Encerramento das inscrições (nova data-limite) - 08/11 
• Comissão Pré-seleção: 13 a 16/11 Brasilia (MCT)       
• Produção e finalização catalogo: 23/11  
• Produção gráfica: folder - 30/11 
• Impressão catalogo - 01/12       
• ABERTURA DO FESTIVAL - 04/12 (NOITE)   
• Sessões competitivas - 05 a 07/12 
• Sessões para o Publico (premiados + “Mostra Paralela”) - 08 a 10/12 
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A delegação argentina informou que o capítulo nacional do CINECIEN será 
realizado no período de 03 a 04 de novembro de 2006. 
 
 

4.2 Feiras de Ciências 
 
Com relação ao intercâmbio de trabalhos científicos entre as feiras, a 
delegação brasileira informou que o primeiro intercâmbio ocorrerá com o 
convite da Argentina para a Feira Mercosul de Ciência e Tecnologia, que 
ocorrerá de 01 a 04 de novembro em Salta, na Argentina, em que os países 
membros participarão com quatro trabalhos.  
 
A coordenação brasileira convidou todos os países membros a enviarem 
projetos para a I Feira de Ciências do Brasil que acontecerá nos dias 23 a 25 
de novembro em Belo Horizonte, Minas Gerais e sugeriu que dois premiados 
da Feira de Salta possam vir ao Brasil para participar desta Feira (FENACEB).  
O Brasil se compromete a financiar a estadia dos participantes. 
 
A delegação brasileira sugeriu que haja um encontro para discutir os diversos 
mecanismos que estão sendo usados para educação científica e seus impactos 
(olimpíadas, feiras, etc) entre os países. A delegação argentina sugeriu utilizar 
videoconferência para essa discussão. Para estes debates, a delegação 
brasileira sugeriu que sejam utilizados os instrumentos da RNP de colaboração 
à distância. 
 

4.3 Intercâmbio de Exposições Científicas 
 
A delegação brasileira informou que a exposição Santos Dumont está 
ocorrendo de forma itinerante no Brasil e se colocou à disposição para verificar 
a viabilidade de enviar a exposição aos países presentes, inclusive com os 
documentários com legenda em espanhol. A delegação argentina sugeriu que 
o material da exposição Santos Dumont fosse levado à Feira de Salta. A 
delegação brasileira informou que não haverá tempo hábil para tal, mas que 
poderá enviar material como cartilhas, banners e DVD sobre Santos Dumont.  
 
A delegação brasileira informou que em 2008 será comemorado o 
sesquientenário da Teoria da Seleção Natural e sugeriu que sejam 
desenvolvidas atividades em conjunto sobre esse tema no âmbito do Mercosul. 

 
4.4 Intercâmbio de Materiais para Divulgação Científica 

 
A delegação brasileira sugeriu a discussão de um mecanismo de intercâmbio 
de materiais para divulgação científica. Foi discutida a dificuldade para a 
criação de um portal do Mercosul para divulgação científica. 
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Foi decidido que o Comitê Gestor para a Popularização da Ciência e 
Tecnologia alimentará as informações relativas à divulgação científica em uma 
área a ser criada no sítio da RECyT. 
 

4.5 Atividades de Popularização da Ciência 
 
A delegação argentina apresentou um relato das atividades relacionadas à 
popularização da ciência que foram realizadas em seu país: a Quarta Semana 
de Ciência e Tecnologia Juvenil, realizada de 12 a 16 de junho de 2006 
atingindo 26.613 participantes; a XXX Feira Nacional de Ciência e Tecnologia 
Juvenil e I Feira de Ciência e Tecnologia do Mercosul que serão realizadas de 
01 a 07 de novembro de 2006 em Salta; o II Festival de Cine e Vídeo Científico 
do Mercosul (Capitulo Argentino) em 03 e 04 de novembro de 2006; 
apresentou a edição eletrônica da Revista ICIENCIA editada pela SECyT; o 
primeiro Curso Intensivo de Jornalismo Científico; realizado de 02 a 06 de 
outubro em San Juan; o curso itinerante de Jornalismo Científico, realizado em 
20 e 21 de outubro na Província de Santiago del Estero; o Prêmio Nacional 
SeCyT de Jornalismo Científico e o FIBECYT Fórum Iberoamericano de 
Ciência, Tecnologia, Empresa e Sociedade. 
 
Caso algum país tenha interesse em realizar o curso itinerante de Jornalismo 
Científico, deverá solicitar à coordenação argentina da RECYT. 
 
Com relação às atividades realizadas na Venezuela, seu representante  
apresentou informações sobre o I Encontro Nacional de Atores de 
Popularização da Ciência a ser realizado de 30 de outubro a 01 de novembro 
de 2006; estão sendo validados os documentos do Projeto de Inovação no 
Ensino e Popularização da Ciência, no âmbito do Convênio Andrés Bello, no 
componente de políticas públicas para Popularização da Ciência e Tecnologia, 
cujas informações encontram-se no sítio do MCT-VE;.foi criada uma 
comunidade virtual para divulgação científica; elaborado um catálogo de 
iniciativas de divulgação científica; realizados programas de televisão 
(Caminhos da Ciência) e está em elaboração um projeto de programa de rádio 
em ciência e tecnologia.  
 
A delegação brasileira informou que o ano de 2006 foi muito produtivo em 
termos de recursos para popularização da ciência. Foi lançado um edital com 
recursos dos Fundos Setoriais que recebeu 700 projetos para divulgação da 
ciência; relatou sobre o êxito do Programa Ciência Móvel; mencionou o apoio 
do MCT às Reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e 
sugeriu a presença dos demais membros nas próximas reuniões; foi realizado I 
Encontro sobre Rádio e Ciência cujo material foi distribuído em CD durante a 
Semana de C&T; tem sido incentivada a aproximação entre arte e ciência; foi 
realizada a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 16 a 23 de outubro, 
com a presença estimada de mil instituições de pesquisa e ensino, com cerca 
de 8.000 atividades em 300 municípios brasileiros; está sendo criado o I curso 
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de pós-graduação à distância em Jornalismo Científico; foi realizada 
cooperação com a Rede Globo para exibição de seis programas sobre Santos 
Dumont; foi realizado concurso para jovens universitários de redação sobre 
Santos Dumont em parceria com o Ministério da Educação e o Jornal Folha 
Dirigida que recebeu 36.000 redações. Sobre este concurso, o representante 
brasileiro sugeriu que fosse definido um tema de interesse do Mercosul para 
realização de um concurso para jovens no Bloco. 
 
A delegação argentina sugeriu a participação dos países membros com stands 
na Feira do Livro em 2007 na Argentina. A delegação brasileira também 
convidou os demais países para participarem da Bienal do livro brasileira de 
2007.  
 
O representante brasileiro informou ainda sobre o encontro Ciência, Tecnologia 
e Sociedade que será realizado no Uruguai em 2007. 
 
A delegação argentina sugeriu uma reunião de trabalho do Comitê Gestor para 
definir agenda mínima de atividades para 2007 na próxima semana em Salta. A 
delegação brasileira sugeriu realizar uma avaliação do programa 2006, 
incorporando novas iniciativas. Ficou decidido a realização da reunião. 
 

 
4.6 Inclusão Social (Acessibilidade) 

 
A delegação brasileira informou a produção de um manual de acessibilidade 
para centros e museus de ciência.  
 

 
4.7 Enquetes sobre Percepção Pública da Ciência e Construção de 
Indicadores 

 
A delegação argentina apresentou o trabalho que vem sendo realizado pelo 
Observatório sobre a percepção e a comunicação em ciência como apoio para 
formulação do plano estratégico de comunicação e ciência e relatou os 
resultados da enquete realizada em 2003. Com base neste trabalho, o 
representante argentino sugeriu: vincular as enquetes às políticas de 
comunicação em ciência e orientar as mesmas segundo os objetivos destas 
políticas; dar continuidade às enquetes; estimular estudos de recepção da 
ciência; realizar enquête no MERCOSUL relacionada com popularização da 
ciência e estimular encontros de estudos de meios e temas de divulgação 
científica. 
 
Foi ressaltada a importância deste tipo de enquete que reflete as 
particularidades locais e permite a comparabilidade de resultados.   
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5. Base de Dados de Configuração Institucional e de Atividades de 
Pesquisa – Atividade realizada em parceria com o Projeto B-bice (União 
Européia) – Roberto Pacheco – Instituto Stela 

 
Tema retirado da agenda em função da impossibilidade do Sr. Roberto 
Pacheco comparecer à reunião. 
 
 

6. Cooperação com União Européia – Proposta para 2007/2013   
 
A representante do Brasil explicou que os representantes da UE solicitaram 
informações ao CCT sobre o desenvolvimento de novas iniciativas para futura 
cooperação. A Comissão sugere que o tema incubadoras de empresas e 
parques tecnológicos seja mantido na pauta de negociações. 
 
 

7. Outros Assuntos 
 
FIBECYT – Fórum Iberoamericano de Ciência, Tecnologia, Empresa e 
Sociedade 
 
O representante da Argentina informou que o fórum ocorrerá de 04 a 07 de 
dezembro, sendo organizado pela SECYT e CYTED. Informações sobre o 
evento podem ser obtidas no sítio http://www.cyted.org. A delegação 
brasileira sugeriu que fosse enviada uma comunicação sobre o evento a 
todos os membros da comissão. 
 
O representante da delegação argentina relatou ainda sobre um informe 
argentino com indicadores de Ciência e Tecnologia. Sugeriu que o tema de 
gênero na ciência e tecnologia deve ser objeto de avaliação. Foi informado 
pela delegação brasileira de que o Brasil possui uma publicação neste 
sentido, entregue na reunião “Pioneiras da Ciência no Brasil” .  
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8. Data da próxima reunião 

 
A próxima reunião da Comissão será realizada no Paraguai juntamente com 
a XXXVII RECYT. 

 
 
 
 
 Pela Argentina     Pelo Brasil 
        Alberto Capparelli       Eliana C. Emediato de Azambuja 
 
 
 
 
        Pelo Paraguai      Pelo Uruguai 
     José Schvartzman             Amílcar Davyt 
 
 
 
 

Pela Venezuela 
Camilo Tremont
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ANEXO I 

 
COMISSÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO 
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2006 

 
 
 
 
 

“LISTA DE PARTICIPANTES” 
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LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 

DELEGAÇÃO DA ARGENTINA 
 
Alberto Luis Capparelli 
Coordenador da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 
Instituto de Pesquisas Físico-químicas Teóricas e Aplicadas (INIFTA) 
Tel: 54 11 4312 7512 (SECyT)  - 54 221 425 7430/ 7291 (INIFTA) 
e-mail: alcappa@quimica.unlp.edu.ar 
 
Carmelo Polino 
Centro REDES / Observatório SECyT 
Tel: 54 11 4963 7878 / 8811 
e-mail: cpolino@ricyt.edu.ar 
 
DELEGAÇÃO DO BRASIL 
 
Eliana Cardoso Emediato de Azambuja 
Coordenadora Nacional da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico – RECyT – Brasil 
Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
Esplanada dos Ministérios, Bl E, 3º andar, sala 393 
70067 – 900 – Brasília – DF - BRASIL    
Fone: (55 61) 3317-7811 
Fax: (55 61) 3317-8033 
e-mail: emediato@mct.gov.br 
 
Ildeu de Castro Moreira 
Diretor do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
Esplanada dos Ministérios, Bl E, 2º andar, sala 231 
70067 – 900 – Brasília – DF - BRASIL    
Tel: (00 55 61) 3317-7826 
Fax: (00 55 61) 3317-7944 
e-mail: imoreira@mct.gov.br 
 
Adriana  Anunciatto Depieri 
Diretora Adjunta 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
Esplanada dos Ministérios, Bl E, 2º andar, sala 231 
70067 – 900 – Brasília – DF - BRASIL    
Tel: (00 55 61) 3317-7826 
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Fax: (00 55 61) 3317-7944 
e-mail: adepieri@mct.gov.br 
 
Fernanda Vanessa Mascarenhas Magalhães  
Coordenadora de Capacitação Tecnológica 
Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
Esplanada dos Ministérios Bloco E Sala 393 
70067-900 Brasília - DF 
Tel: 61 3317-7812 
e.mail: fmagalhaes@mct.gov.br 
 
João Bosco de Carvalho Lima Freitas 
Coordenação- Geral de Inovação Tecnológica 
Coordenador de Cooperação Tecnológica 
Endereço: Ministério da Ciência e tecnologia- MCT 
Esplanada dos Ministérios Bloco E  3 º andar, Sala 398 
Tel.(61) 3317.7813 
Fax.(61) 3317.8098 
E-mail: bosco@mct.gov.br 
 
DELEGAÇÃO DO PARAGUAI 
 
José Schvartzman  
Coordenador da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 
Diretor de Desenvolvimento Científico e Formação de Recursos Humanos 
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia - CONACYT 
Avenida Artigas Nº 3973 e Stma. Trinidad - Assunção, Paraguai. 
Tel: (595 21) 280 486 /7 
Fax: (595 21) 280 486 /7 
e-mail: ciencia@conacyt.org.py 
 
 
DELEGAÇAÕ DO URUGUAI 
 
Amilcar Davyt 
Coordenador Nacional RECyT/Uruguai 
Coordenador da Área de Inovação, Ciência e Tecnologia para o 
Desenvolvimento 
Ministério da Educação e Cultura  
Paraguai 1470, 2º piso 
Tel:  (598-2) 901 4285 
Fax: (598-2)  
e-mail: davyt@mec.gub.uy 



 
 

 
 

12

 
 
DELEGAÇÀO DA VENEZUELA 
 
Camilo E. Tremont 
Coordenador 
Chefe de Gabinete do Vice-Ministro de Planejamento e Desenvolvimento 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
Tel: 58 212 2103670 / 2103649 
e-mail: ctremont@mct.gob.ve 
 
REPRESENTANTE DA UNESCO - BRASIL 
 
Ary Mergulhão 
Oficial de Ciência e Tecnologia 
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura 
Tel: 61 - 2106 3634 
Fax: 61 - 3226 3431 
e-mail: ary.mergulhao@unesco.org.br 
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ANEXO II 
 

COMISSÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO 

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2006 
 
 
 
 

“AGENDA” 
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AGENDA 
 

Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico  
XXXVI RECyT 

 
 
Local: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 

Avenida República do Chile, nº 100, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro - 
RJ , Brasil. 

Data: 24 de outubro de 2006 
 
9:00 horas às 18:00 horas 
 
Abertura 
 
• Prêmio MERCOSUL para Ciência e Tecnologia 

• Divulgação em cada país 
• Composição da Banca Examinadora 
• Identificação de responsável em cada país 
 

• Programa MERCOSUL de Incubadoras de Empresas 
 

• Popularização da Ciência e Tecnologia no MERCOSUL 
 
• Base de Dados de Configuração Institucional e de Atividades de Pesquisa – 

Atividade realizada em parceria com o Projeto B-bice (União Européia) – 
Roberto Pacheco – Instituto Stela 

 
• Cooperação com União Européia – Proposta para 2007/2013 – Atender 

solicitação do CCT:“Os representantes da UE solicitaram informações ao 
CCT sobre o desenvolvimento de novas iniciativas para futura cooperação”.   

 
• Outros Assuntos 
 
• Fibecyt – Foro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Empresa y Sociedad 
 
• Indicadores de Ciencia y Tecnología 
 
• Data da próxima reunião 
 
• Assinatura da Ata 
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Anexo III 
 
 
 

MERCOSUL/REUNIÃO ESPECIALIZADA DE CIÊNCIA E  TECNOLOGIA /  
COMISSÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

  
 
II Reunião do Grupo Gestor do Programa Mercosul de Incubadoras  
 
 

A II Reunião do Grupo Gestor do Programa Mercosul de Incubadoras ocorreu em 
Salvador/Brasil, no dia  23 de agosto de 2006, em seguida ao XVI Seminário Nacional de Parques 
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas e XIV Workshop Anprotec, maior evento do movimento 
brasileiro de incubadoras de empresas e parques tecnológicos, e teve a presença de representantes 
do Brasil e da Argentina – nome dos participantes encontra-se no Anexo 1/Lista de Presença. 

 
1. Abertura 

A abertura da reunião foi realizada pelo Senhor Reinaldo Danna, Coordenador Geral de 
Tecnologia e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia e da delegação brasileira no PMI, que 
deu as boas vindas aos participantes. 

A agenda da reunião proposta foi aceita, referindo-se ao relato das ações desenvolvidas ao 
longo do tempo e da proposta de trabalho para 2006-2007.  

 
2. Ações realizadas em cada país (Delegações dos países) 

 
• BRASIL /Paulo Miranda: 

 
1. O programa de capacitação à distância, em parceria com o GDLN, já está estruturado e 

tem execução prevista para a primeira semana de setembro de 2006. Existem problemas 
relacionados à divulgação e aos custos de matricula dos interessados. A Argentina já possui 
20 candidatos, o Peru pretende iniciar em breve a divulgação no próprio país e o Paraguai 
já possui o apoio do Banco Mundial para custear a participação de empresários 
incubados.  

2. O projeto cooperativo entre Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Colômbia, México e 
Venezuela, relacionado à rede de incubadoras da América Latina - RELAPI, foi aprovado 
pelo programa InfoDev do Banco Mundial em abril de 2006, no Paraguai. Esse projeto 
busca melhorar a transferência e disseminação do conhecimento entre diversos atores. 
Uma das tarefas a ser desenvolvida é a de estruturar o portal da RELAPI contendo 
informações sobre os programas de incubadoras existentes nos diversos países da América 
Latina. 

3. Construção de um portal semelhante ao RedeIncubar que permita maior integração entre 
as empresas incubadas e as incubadoras de empresas dos países participantes, com custo 
reduzido – utilizará o modelo de portal já estruturado pelo Brasil.   

4. Além de disponibilizar aos parceiros do PMI a possibilidade de participação nos eventos 
realizados no Brasil, coordenados pela Anprotec e apoiados pelo MCT e parceiros, como 
o Sebrae. 

 
• ARGENTINA/ Esteban Cassin 
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1. O Seminário de Montevidéu fez referência às atividades realizadas no âmbito do Mercosul. 
As ações entre os países já estão tornando-se muito estruturadas, destacando o Paraguai 
que terá maior participação devido ao convênio firmado com o Banco Mundial. O 
Programa Mercosul de Incubadoras também foi amplamente divulgado 

2. O Fórum de Capital de Risco da Argentina teve a participação de empresas do Uruguai, o 
que foi um avanço nas ações cooperativas nessa área. O Fórum e as atividades de rodadas 
de negócios são um esforço público, mas os fundos de capital de risco em si são privados.  
Há a proposta de preparar empresas brasileiras, assim como investidores, para participar 
nesse fórum.  

3. No final de 2005 ocorreu o encontro nacional de incubadoras argentinas, com convidados 
uruguaios e brasileiros. A ação foi extremamente positiva e deverá ser repetida no final de 
2006, buscando fortalecer a participação de parceiros internacionais. 
Obs: recomenda-se realizar uma ação de aproximação entre os membros do PMI e do sub-
grupo  7 – Indústria do MERCOSUL. 
 

3. Programa de Trabalho para o período 2006-2007 
 
O Comitê Gestor do PMI decidiu manter a seguinte agenda: 
 

• Atualizar o Site da RELAPI, inserindo informações sobre o PMI – ação já está em 
andamento; 

• Revisar o Termo de Referência do PMI - necessidade de sugestões para a revisão; 
• Elaborar proposta de apoio ao PMI para a União Européia; 
• Realizar rodadas de negócios ou mostras de empresas incubadas; 
• Apoiar e fortalecer parques binacionais; 
• Realizar atividades de divulgação do PMI;  
• Fortalecer as redes incubadas entre todos os países; 
• Promover intercâmbio de experiências entre os gestores de incubadoras e de 

empresas incubadas do MERCOSUL; 
• Continuar as atividades de capacitação; e 
• Auxiliar na elaboração de programas nacionais de incubadoras dos países membros 

e associados. 
 

Obs: Sugestão da Argentina: 
➢ Programar uma reunião do PMI no evento da IASP, onde deverá ser 

apresentado os resultados das ações em andamento.  
➢ Buscar maior aproximação com as ações latino-americanas e o PMI. 

 
4. Apresentação da proposta de projeto com a UE (Delegação Argentina) 
 

• Trabalhar com atuação nas regiões do Mercosul e União Européia; 
• Foco em empresas de base tecnológica, na geração de inovação e na criação de 

redes, não sendo somente uma ação direcionada para as incubadoras de empresas. 
Em um primeiro momento não deve ser incluído no projeto os parques e pólos 
tecnológicos, sugestão exposta na ultima reunião da RECyT: ; 

• Prioridades:  
 formação de capital intelectual;  
 financiamento para empresas de base tecnológica localizadas em incubadoras 

de empresas; e 
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 ações de mobilização: identificar os instrumentos necessários para a 
formalização de parcerias entre empresas incubadas das diversas regiões; 
promover a realização de projetos cooperativos; identificar oportunidades para 
essas empresas e determinar indicadores de avaliação. 

• Definir se a ação será realizada pelas instituições governamentais ou pelas 
associações de incubadoras. 

• Proposta deverá ser desenvolvida por um parceiro na Europa, interessado em um 
projeto comum, como sugestão a Rede de Incubadoras de Empresas da Europa, 
formalizando, nos moldes europeus, um convênio entre a RELAPI e essa rede 
européia. 

• Responsável por dar andamento: ANPROTEC e AIPyPT.  
 

5. Encerramento 
 

 


