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Ata Executiva: Encontro com as Academias de Ciência de países da bacia 
Amazônica 

05 e 06 de dezembro de 2014  Manaus, Brasil. 

 

I. INTRODUÇÃO 

Reconhecendo a necessidade de proteger e multiplicar os êxitos significativos de 

conservação ao longo da última década na Amazônia, a iniciativa SDSN-Amazônia (Rede de 

Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia) está em processo de 

fortalecimento para definir uma visão de desenvolvimento sustentável no período pós-2015 

para a Amazônia.  

Para tal, está trabalhando na mobilização de atores regionais, como centros de pesquisa, 

universidades, organizações da sociedade civil, instituições públicas e privadas, com o objetivo 

de identificar e compartilhar soluções ao desenvolvimento sustentável voltadas às novas 

tecnologias, modelos de negócio e políticas públicas. A SDSN-Amazônia foi lançada dia 18 de 

março de 2014, na sede Fundação Amazonas Sustentável (FAS, Fundação Amazonas 

Sustentável) e trabalha sob a égide da Rede Soluções de Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas (www.unsdsn.org), que foi lançada em 2012 para mobilizar e conceber as metas 

de desenvolvimento sustentável global no pós-2015. 

O principal desafio da SDSN-Amazônia é desempenhar um papel único voltado a gestão de 

redes para inovação na Amazônia, de forma a facilitar: 

i. espaços de diálogo sobre politicas para o desenvolvimento de soluções; 

ii.  a articulação para elaboração de iniciativas inovadoras para ciência, negócios e 

soluções da sociedade civil; 

iii. a mobilização de meios de comunicação social para a sensibilização do público 

em massa; 

iv.  capacitações através de uma plataforma web fornecidas por universidades 

regionais. 

Além disso, a SDSN - Amazônia pode contribuir para a definição de uma visão sobre a 

"Amazônia que queremos", em 2030, através do desenvolvimento dos indicadores dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia.  
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Atualmente, Fundação Amazonas Sustentável (FAS) exerce, de forma voluntária, a 

secretária-executiva da SDSN-Amazônia e vai inicialmente hospedar, articular, facilitar e 

coordenar as atividades dentro da região amazônica. À medida que o programa e a governança 

da rede se desenvolvam, as instituições participantes dos países amazônicos irão assumir 

liderança em projetos específicos.  

Para alcançar seus principais objetivos, a SDSN-Amazônia está promovendo reunião com 

atores regionais e grupos de interesses para apresentar o conceito da rede, discutir uma 

agenda em comum e obter contribuições ao plano de trabalho e na governança  e assim 

fortalecendo o papel da rede, através de novas parceria. 

Este documento apresenta a discussão da reunião com os representantes da Academia 

Brasileira de Ciência (ABC). Esse grupo é considerado de alta prioridade dentro das articulações 

ada SDSN-Amazonia, devido a essência científica e de cooperação com universidades e centro 

de pesquisas da UNSDSN .  

A ABC, fundada em 1916, é uma entidade independente, não governamental e sem fins 

lucrativos, que atua como sociedade científica honorífica e contribui para o estudo de temas de 

primeira importância para a sociedade, visando contribuir modo efetivo na promoção de 

estudos científicos para embasar políticas nacionais em temas importantes para o País em 

CT&I. As atividades da ABC contemplam várias ações que abrangem a realização de seminários 

e workshops, nacionais e internacionais e a produção de documentos. Além disso, procura 

acompanhar as principais ações dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, tanto na 

execução da Política Nacional de CT&I (PNCT&I), quanto por meio do provimento da 

fundamentação científica necessária à formulação de políticas públicas e à tomada de decisões. 

Merece especial ênfase a atuação internacional da Academia, em parceria formal com o 

Ministério das Relações Exteriores (MRE), que facilita a interlocução com entidades científicas 

dos países da América Latina.  
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II. PONTOS DE DESTAQUE DA DISCUSSÃO 

 

 

Economia & Sociedade: 

 

O ponto reforçado por todos os presentes foi a necessidade de reduzir o isolamento da região 

Amazônica e fazer da região um ecossistema interconectado, de forma a fomentar e fortalecer 

a sua economia dos seus produtos e serviços. Entretanto, para o fortalecimento econômico há 

a necessidade do desenvolvimento na formação de recursos humanos locais e líderes locais. 

  

 

 

Ciências  

 

Foi identificado que a IANAS é o ator-chave da academia para interligar a construção e a 

disseminação das soluções inovadoras para Amazônia. Para um envolvimento efetivo das 

entidades científicas da região, foi identificado que deve haver uma integração dos programas 

científicos do ecossistema amazônico com programas e instituições da Alta Amazônia -  ou 

região andina.  

 

 

Politica ambiental  

 

Para alcançar soluções ainda falta um melhor entendimento e acordo da ciência do contexto 

cultural, geográfico e climático da região e argumentos baseados em evidências e com 

colaboração multidisciplinar. O grande desafio identificado para Amazônia ainda está na 

redução do desmatamento. Entretanto, hoje, esse desafio se torna mais evidente e o seu 

combate mais importante devido o papel da Amazônia na crise hídrica do Brasil.  
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III. ATA EXECUTIVA 

 

A reunião promovida pela SDSN-Amazônia em parceria com a Academia Brasileira de 

Ciências (ABC) foi realizada no dia 05 de dezembro no auditório da Fundação Amazonas 

Sustentável, na cidade de Manaus.  

 

O objetivo do encontro foi reunir os representantes da ABC e das Academias de Ciências 

dos países amazônicos (Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e Equador) para discutir a 

potencial contribuição da ciência para a construção de uma agenda voltada às soluções 

para o desenvolvimento sustentável na Amazônia e como pode a rede SDSN-Amazônia 

contribuir para a articulação e dinamização desta agenda.  

 

O Professor Virgílio Viana, Diretor Geral da Fundação Amazonas Sustentável e Coordenador 

da SDSN-Amazônia, abriu a reunião apresentando os objetivos da mesma e 

contextualizando sobre a SDSN-Amazonia. Prof. Virgilio também colocou pontos 

importantes sobre o papel da ciência nas soluções para o desenvolvimento sustentável da 

Amazônia. Para ele, a ciência pode contribuir significativamente na busca e construção de 

soluções para problemas relacionados à pobreza extrema, desastres naturais e mitigação 

das mudanças climáticas, valoração dos serviços ecossistêmicos e conservação da 

biodiversidade.  

 

Em seguida, Emma Torres, Especialista Sênior do PNUD e Co-Coordenadora da SDSN-

Amazônia, apresentou e moderou a mesa com os presidentes das Academias de Ciência de 

seis países da América Latina, sendo eles: 

 

 Manuel Gonzalo Taboada (Academia Nacional de Ciências da Bolivia) 

 German Poveda ( Academia Colombiana de Ciências Exatas, Físicas, e Naturais) 

 Carlos Alberto Soria (Academy de Ciências do Equador) 

 Claudio Bifano (Academia de Física, Matemática e Ciências Naturais da Venezuela) 

 Jacob Palis (Academia Brasileira de Ciências - ABC) 

  Rodil Tello Espinoza (Universidade Peruana da Amazônia ) 
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A abertura da mesa foi feita pelo Prof. Roberto Dall’Agnol (ABC/UFPA/ITV), que apresentou 

de forma objetiva os avanços expressivos alcançados na área de Ciência e Tecnologia (C&T) 

na Amazônia brasileira, principalmente nos âmbitos do uso da tecnologia na exploração do 

meio ambiente e na conservação de ecossistemas.  

 

Para o Prof. Roberto, as instituições de C&T presentes na Amazônia podem contribuir para 

a agenda de desenvolvimento sustentável na região, através de meios de disseminação do 

conhecimento multidisciplinar sobre a própria Amazônia e com o desenvolvimento de 

sistemas e dados para monitoramento das mudanças da região. Para atingir essa interação, 

em seu ponto de vista, nos próximos cinco anos as áreas mais promissoras para 

investimentos em atividades de C&T na Amazônia deveriam ser as pesquisas relacionadas à 

exploração sustentável de recursos minerais, biológicos e hídricos.  

 

Entretanto, para o Prof. Roberto, ainda há grandes desafios para as instituições e 

pesquisadores da região amazônica alcançarem estes objetivos. Primeiramente deve-se 

fazer da Amazônia uma prioridade nacional e global, uma vez que a Amazônia é 

considerada única e suas especificidades e características devem ser tratadas de forma 

especial. Uma das possíveis soluções para atingir este cenário seria integrar e mobilizar os 

programas de pesquisas multidisciplinares para toda a Amazônia. Contudo, acredita que 

esta colaboração só acontecerá de forma efetiva com o desenvolvimento de tecnologias de 

alta qualidade para comunicação na região.  

 

A inovação na solução para os problemas regionais viria através de investimentos em 

capacitação em recursos humanos locais, seja através de novas universidades, cursos de 

graduação e pós-graduação voltados às especificidades locais,  ou de novos  centros de 

pesquisas na Amazônia. O Prof. Roberto apresentou dados sobre o crescimento da 

ocorrência dos cursos de pós-graduação na Amazônia, com o objetivo ampliar as atividades 

de C&T. Enfatizou ainda a necessidade de que estes programas de pós-graduação tenham 

maior foco na área de ciências naturais, afim de especializar os  

profissionais locais para que estes se tornem líderes regionais e desenvolvam a inovação 

focada nas particularidades da região. 
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O Prof. Roberto finalizou sua apresentação argumentando a relação da SDSN-Amazônia 

com o campo científico e acadêmico, que deve e focar em iniciativas específicas ao invés de 

programas generalizados.  

 

Em seguida, Emma Torres conduziu o painel com os presidentes da Academia Brasileira de 

Ciência dos países da America Latina. Para participarem deste painel foram enviadas 

previamente aos membros da mesa as questões orientadoras listadas abaixo, que 

basearam a discussão: 

 

1. Qual é o papel e a contribuição da ciência para enfrentar os desafios do desenvolvimento 

sustentável na Amazônia? 

2. Como as instituições científicas podem contribuir para soluções para o desenvolvimento 

sustentável na região amazônica? 

3. Quais são as principais áreas de pesquisa para a Amazônia nos próximos 5 anos? 

4. Quais são os desafios para os pesquisadores e centros de pesquisa baseados na 

Amazônia 

5. Como a fomentar a cooperação entre os pesquisadores para o desenvolvimento 

sustentável na Amazônia? 

6. Como a ciência pode contribuir para desenvolver soluções inovadoras para lidar com os 

problemas na região amazônica? 

7. Quais poderiam ser as contribuições efetivas para a SDSN-Amazonia no campo científico 

e vice-versa? 

 

Manoel Taboada, da Academia Nacional de Ciências da Bolivia, argumentou que o papel da 

ciência nas ações do desenvolvimento sustentável da Amazônia deve ser baseado na 

construção de um arcabouço para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias para 

apoio às iniciativas de preservação do bioma. Para Taboada, as instituições de ciência 

podem contribuir para a agenda de desenvolvimento sustentável da Amazônia, através da 

disseminação do conhecimento multidisciplinar sobre a própria Amazônia.  

 

O principal desafio apontado por ele seria o de lidar com as questões relacionadas ao 

desmatamento e, consequentemente, a expansão do agronegócio na região. Um desafio 
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sobressalente para o Prof. Taboada são os novos tipos de doenças tropicais que surgem e 

para as quais não existem soluções preventivas ou de tratamento em desenvolvimento ou 

sendo estudadas amplamente. Neste caso, a ciência exerce um serviço importante para a 

população. Esse tema foi reforçado por Rodil Tello Espinoza, que colocou a importância de 

melhores estudos em relação ao uso da biodiversidade para uso medicinal.  

 

Para o Prof. Germain Poveda (Colômbia), a ciência ainda precisa aprimorar a visão sobre o 

ecossistema Amazônico e disseminar melhor o funcionamento da sua dinâmica para além 

da abordagem da biodiversidade e população da floresta, incluindo também a região 

andina nesta abordagem. Segundo Poveda, o meio acadêmico pode apoiar soluções para o 

desenvolvimento sustentável da Amazônia levando o conhecimento científico para 

construir um modelo econômico local que possa atrair novas patentes, novos 

medicamentos e o desenvolvimento comercial de outros produtos locais. Entretanto, 

apontou que o grande desafio da ciência para uma evolução do desenvolvimento 

sustentável da Amazônia é entender melhor as consequências, impactos e alterações das 

mudanças climáticas na região.   

 

Nesta mesma linha de promover a economia amazônica para o desenvolvimento 

sustentável, o Prof. Carlos Soria (Equador) acredita que a ciência poderá contribuir para as 

soluções através da diversificação das indústrias com foco em recursos naturais 

sustentáveis. Neste sentido, os focos das áreas de pesquisa a serem desenvolvidas seriam 

àquelas relacionadas ao uso sustentável dos recursos naturais locais e mercados globais de 

alimentos, minerais, energia e turismo.  

 

Outro tema importante discutido entre os debatedores foi o investimento em educação e 

pesquisa voltado para a Amazônia. O Prof. Claudio Bifano, da Venezuela, apresentou uma 

proposta de um novo modelo de centro universitário voltado para as necessidades de 

estudo e pesquisa específicos para as particularidades econômicas da Amazônia.  

 

 

No debate aberto ao público, pontos importantes surgiram como o do Prof. Hernan 

Chaimovich, que destacou  a importância de fazer da ciência uma ferramenta e parte da 
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elaboração de um plano de longo prazo para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, 

com metas e indicadores viáveis e tangíveis no curto prazo. Hernan também salientou a 

importância de se buscar uma articulação com aInteramerican Network of Academies of 

Sciences (IANAS), que pode servir como possível ponto central de articulação entre as 

entidades acadêmicas presentes na America Latina e a SDSN-Amazonia. Tal articulação 

pode ampliar, integrar e capilarizar as ações de ambas as redes, visando a agenda comum 

do desenvolvimento sustentável na Amazônia. O Prof. Hernan reforçou a necessidade de se 

criar lideranças jovens locais que possam evoluir e dar seguimento à temática.  

 

Para Noemia Kazue Ishikawa, pesquisadora do INPA, para evoluir as atividades de educação 

na Amazônia, há a necessidade de se desenvolver meios de comunicação que atinjam e 

sensibilizem todos os povos amazônicos, inclusive considerando o idioma e dialeto dos 

diferentes povos e culturas indígenas. 

 

O economista do Earth Institute e Professor da Universidade de Columbia, Prof. Jeff Sachs, 

encerrou o dia abordando questões importantes para a contribuição dos cientistas na 

agenda do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Entre as questões por ele abordadas 

destaca-se a importância de se definir modelos de financiamento para viabilizar as ações, 

de forma a se manter empregos e pessoas na região,  capazes de tocar esta agenda na 

região e lidar com questões fundamentais como a questão da mudança climática. O Prof. 

Sachs também enfatizou o papel da ciência para viabilizar os indicadores das Metas do 

Desenvolvimento Sustentável (Sustainable Development Goals – SDGs) específicos para 

Amazônia.  

 

No dia 06 de dezembro, a reunião continuou na RDS do Rio Negro, onde Ana Toni, da 

Gestão de Interesse Público, Pesquisa e Consultoria (GIP)  apresentou as principais ideias 

que fomentarão o plano estratégico da SDSN-Amazônia para os próximos cinco anos. Entre 

os principais pontos discutidos após a apresentação destacam-se questões referentes à 

necessidade da SDSN-Amazônia promover a inovação, através das conformidades e 

articulação com a base academia e científica. Esta inovação é extramente importante para 

atingir campos fundamentais para o desenvolvimento sustentável na Amazônia: político, 

econômico, social e ambiental.  
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Baseado nas questões enviadas previamente e no debate nos dias 05 e 06 de dezembro de 

2014, pôde-se verificar os principais pontos necessários para o meio científico interagir 

melhor com a agenda de soluções para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. O 

compartilhamento da informação é sem dúvidas o mais importante para soluções efetivas. 

Segundo o grupo, a ciência ainda se concentra muito nas universidades e centro de 

pesquisa e a inovação, que a aplicação destas na prática, acaba ocorrendo de forma 

pontual e sem escala, deixando de se tornar uma solução replicável e com escalas. Para 

alterar esse cenário, há a necessidade de colaboração multidisciplinar; ampliando a 

capacitação de recursos humanos locais e lideres sociais e criando uma rede única de 

partes interessadas.  

 

Em relação aos desafios para o meio científico e SDSN-Amazônia interagirem na agenda 

de soluções para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, o grupo acha prioritário 

definir o foco de atuação , o limite e modelo da colaboração multidisciplinar, considerando 

os aspectos sociais, econômicos e culturais e identificar os atores que devam estar 

envolvidos. Para o grupo ainda é importante acordar qual é o papel de SDSN e como ele 

pode ser o conector entre os países, considerando os desafios políticos e os relativos ao 

financiamento. Acham ainda que deve-se melhorar o relacionamento das academias com 

os outros atores da bacia amazônica.   

 

Para o grupo, os esforços da ABC e da SDSN-Amazonia, visando um trabalho de 

colaboração, devem estar voltados, primeiramente, na identificação de temas principais 

que necessitam de soluções para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, o que 

poderia ser feito à nível nacional, através das reuniões nacionais das academias de ciências 

e pelo um encontro das academias de ciências dos países amazônicos.  

Veem que a colaboração também pode estar voltada no desenvolvimento de mecanismos 

de financiamento para pesquisas relacionadas com a agenda do desenvolvimento 

sustentável na Amazônia e que ambas as redes podem disseminar os resultados de 

projetos de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação e contribuir para o aprimoramento das 

políticas públicas, através da facilitação dos processos de diálogo entre pesquisadores e 

formuladores de políticas públicas, tanto no âmbito nacional, quanto regional. 


