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Discutir possibilidades de se promover o intercâmbio de saberes e conhecimentos 
técnicos e científicos visando à formação de capacidades para a implementação de 
uma bioeconomia inclusiva.

Discutir posibilidades de promover el intercambio de saberes y conocimientos
técnicos y científicos, visando la formación de capacidades para la implementación
de una bioeconomía inclusiva.

Discuss possibilities to promote the exchange of empirical, technical and 
scientific knowledge, aiming at the formation of capacities for the implementation
of an inclusive bioeconomy.

OBJETIVOS/ OBJECTIVES









1. Programa CAP Gestão: gerando capacidades para a gestão de empreendimentos da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais 
brasileiros 

Programa CAP Gestión: generación de capacidades para la gestión de emprendimientos de la agricultura familiar, pueblos y comunidades tradicionales 
brasileñas

CAP Gestão Program: generating capacities for the management of family farming ventures, traditional peoples and communities in Brazil

Claudia Souza/GIZ - Agência Alemã de Cooperação internacional

2. Capacitação e assistência técnica, métodos eficazes de desenvolvimento e fortalecimento do conhecimento em empreendimentos rurais associativos

Capacitación y asistencia técnica, métodos efectivos de desarrollo y fortalecimiento del conocimiento en empresas rurales asociativas

Training and technical assistance, effective methods of development and strengthening of knowledge in rural associative enterprises

Evelyn Chaves/ Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Costa Rica)

3. Pós-graduação na Amazônia: uso de Problem Based Learning e Bioeconomia Territorial

Posgrado en Amazonía: uso de Problem Based Learning y Bioeconomia Territorial

Postgraduate studies in the Amazon: use of Problem Based Learning and Territorial Bioeconomy

Patrícia Oliveira/Universidade Federal do Oeste do Pará (Brasil)



DESAFIOS: 33 OPORTUNIDADES: 19

















Obrigado!
Gracias!
Thank you

Contato: bioforestalc@gmail.com
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