
Cooperação Trilateral Equador-Brasil-Alemanha  

Gestão de Conhecimento na Área de Investigação, Transferência Tecnológica e Inovação 

em Biodiversidade  

Contexto  

Os diferentes ecossistemas do Equador fazem deste país um dos 

locais de maior biodiversidade do planeta. Para entender a 

dinâmica dos recursos naturais e desenvolver estratégias de 

conservação dessa biodiversidade, torna-se necessário conhecer e 

sistematizar de forma ordenada e efetiva as espécies presentes. 

Nesse sentido, é necessário apoiar o fortalecimento do Instituto 

Nacional de Biodiversidade (INABIO), recentemente criado com a 

finalidade de ser uma referência em nível nacional na promoção 

da investigação científica e gestão de biodiversidade. Ademais, a 

criação do instituto também visa facilitar o intercâmbio de 

conhecimentos e experiências no âmbito da comunidade 

internacional. Com base nisso, foi articulado um projeto trilateral 

entre Equador, Brasil e Alemanha com o objetivo de fortalecer o 

INABIO de maneira a facilitar a investigação e a inovação para uma 

gestão sustentável do recurso estratégico “biodiversidade” no 

Equador. 

Objetivo 

O Instituto Nacional de Biodiversidade (INABIO) tem como 

objetivo facilitar a investigação e inovação para uma gestão 

sustentável do recurso estratégico “biodiversidade” no Equador. 

Resultados  

 

• Fortalecer as capacidades estratégicas institucionais do 

INABIO para que assuma adequadamente suas funções e 

competências. 

• Assegurar as capacidades técnico-científicas do INABIO a 

fim de impulsionar a investigação na área de 

biodiversidade e a difusão de conhecimentos. 

• Estruturar uma plataforma de informação sobre 

biodiversidade que permita realizar a gestão da 

informação deste recurso com critérios de 

estandardização, normalização e o desenvolvimento dos 

protocolos correspondentes. 

Impactos Esperados  

• Garantir os direitos da natureza no Equador. 

• Promover a sustentabilidade ambiental. 

• Criar e consolidar políticas públicas nacionais e regionais 

em favor da conservação e uso sustentável da 

biodiversidade. 

Aportes 

A contribuição do Equador será por meio da designação de 

técnicos do INABIO, assim como de pessoal do Ministério do 

Ambiente para o desenvolvimento de atividades de planejamento 

e implementação conforme a proposta do projeto.  

A contribuição do Brasil concentra-se na alocação de analistas da 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC), de técnicos da equipe 

permanente do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
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Figura à esquerda: workshop de planejamento com os 

líderes do projeto INABIO. 



2 

(MCTIC) para o desenvolvimento de atividades de implementação, 

planejamento, treinamento e capacitação técnica nas áreas de seu 

mandato.  

O aporte alemão dar-se-á principalmente por meio de assessorias 

técnicas de especialistas da GIZ e do Museu Alexander Koenig de 

Investigação Zoológica  com relação aos temas de gestão 

institucional e de plataformas de gestão de informação sobre 

biodiversidade e recursos genéticos.  

Essas contribuições acontecerão por meio dos seguintes 

mecanismos:  

• Assessoria técnica especializada em investigação biológica. 

• Intercâmbio de experiências com entidades cuja gestão na 

temática prevista seja exitosa. 

• Desenvolvimento de protocolos e procedimentos que 

permitam operacionalizar os sistemas de informação para 

a gestão de conhecimento. 

• Fortalecimento de capacidades nas áreas identificadas no 

âmbito do projeto. 
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Gestão de Conhecimento na Área de Investigação, 
Transferência Tecnológica e Inovação em Biodiversidade – 

Duração: 2016 -2018 

Parceiro Volume 

Ministério do Meio Ambiente/INABIO  
(Equador) 

US$  229.600 Milhões 

ABC/ICMBio/MCTIC(Brasil) US$  336.000 MIlhões 

BMZ / GIZ/Museu Koenig (Alemanha) US$  336.000 Milhões 

 TOTAL US$  901.600 Milhões 

Seminários e treinamento de pessoal realizado no INABIO. 

Área de coleções no INABIO. 
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