
 
 

CDR/PARÁ – REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM 

 

CARTEIRA DE PROJETOS 

 

CHAMAMENTO PARA PROPOSTAS DE PROJETOS   

 
O Centro de Desenvolvimento Regional - CDR/PARÁ, gerenciado, em 

nível nacional, pela organização social Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – 

CGEE e, em nível local, pela Associação Biotec-Amazônia, tendo por objetivo 

mobilizar as competências disponíveis nas instituições de ciência e tecnologia, nos 

Órgãos das esferas federal, estadual e municipal e nas entidades do setor produtivo  

para, ao lado das forças políticas e sociais de um determinado território, dar 

concretude, colocando em prática projetos que impactem, positivamente, no 

desenvolvimento local, vem, por meio deste instrumento de mobilização, dar ciência e 

convidar os pesquisadores, grupos de pesquisa, empreendedores,  profissionais e 

demais entidades interessadas, atuantes na área da bioeconomia, para,  até o dia 14 

de agosto, apresentarem propostas preliminares para a composição de uma carteira 

de projetos, conforme os seguintes critérios e diretrizes abaixo especificados: 

 

a) Contemplar um ou mais dos seguintes alvos estratégicos: 

 

 Desenvolvimento de Agronegócio e das Tecnologias de Alimentos 

 Bioprodutos 

 Saneamento Básico 

 Energia Renovável  

 Valoração dos Serviços Ecossistêmicos 

 

b) Estar direcionado, em sua aplicação, à Mesorregião Metropolitana de Belém 

(Ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Castanhal, Marituba, Santo 

Antônio do Tauá, Santa Bárbara e Santa Izabel).  

 

c) A proposta preliminar de projeto deverá ser apresentada conforme formulário 

em anexo. 

 
As propostas selecionadas serão convidadas, numa segunda fase, a apresentar um 

projeto mais completo e detalhado, segundo critérios e elementos a serem 

oportunamente explicitados.   

 

Caberá ao CDR-Pará, com o suporte da BioTec-Amazônia, responsabilizar-se pela 

busca do financiamento para os projetos selecionados junto às agências financiadoras 

(estaduais, regionais e/ou nacionais), conforme cada caso, residindo, justo, nesse 

esforço de articulação dos atores institucionais envolvidos o papel mais relevante a 

ser cumprido pela equipe do Centro, tendo em vista o benefício final do produto em 

favor da sociedade local.  

 

Todas as propostas deverão ser enviadas para o e-mail: 

contato@biotecamazonia.com.br. 
 

Belém, 30 de julho de 2020. 

 

 

José Seixas Lourenço 

Coordenador CDR/Pará 


