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O Euroclima+ é o principal programa de cooperação da União Europeia sobre 
sustentabilidade ambiental e mudanças climáticas com a região 
latino-americana. O objetivo do programa é reduzir o impacto das mudanças 
climáticas e seus efeitos na América Latina, fomentando a mitigação climática, 
adaptação, resiliência e investimento.

No Brasil, o Euroclima+ realiza ações de apoio a políticas públicas priorizadas 
pelo governo, como dar apoio à estruturação de mecanismos para uma estratégia 
industrial com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável no 
país, além de outros projetos relacionados à transição energética, mobilidade 
urbana, gerenciamento de riscos e produção resiliente de alimentos. 

Uma das ações prioritárias desenvolvidas no país busca 
promover modelos de negócios sustentáveis para desenvolver 
uma Bioeconomia baseada na floresta na Amazônia Legal, 
apoiando a transição para uma economia de baixo carbono no 
âmbito do "Nova Amazônia Verde”, projeto do Ministério da 
Economia em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. 

Com o apoio das organizações implementadoras CERTI e 
Conexsus e a partir da análise do ecossistema de inovação do 
Estado do Pará, será lançado um edital para a divulgação do 
Programa Sinapse, que apoiará a seleção de 40 ideias de 
projetos que atenderão empreendimentos comunitários 
baseados em produtos da bioeconomia da Amazônia. Após 6 
meses de incubação, espera-se a criação e o apoio de 10 
empresas inovadoras (��������), criando assim um mecanismo de 
conexão entre comunidades e startups.
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OBJETIVO 
A ação busca potencializar o ambiente de negócios na Amazônia pela inovação sistêmica e pelo 
aumento do valor e competitividade da bioeconomia florestal. Afinal, entende-se que o ecossistema do 
empreendedorismo inovador pode contribuir efetivamente ao fortalecimento da bioeconomia florestal.

IMPACTOS ESPERADOS

Após a implementação do plano de trabalho, o projeto possui as seguintes expectativas:

O acesso a oportunidades de investimento de impacto 
e instrumentos de financiamento verde em cadeias de 
valor selecionadas é melhorado;
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OPORTUNIDADES DE
INVESTIMENTOS

DE IMPACTO Experiências e boas práticas com modelos de negócios 
sustentáveis são capitalizadas e compartilhadas para 
melhorar o ambiente de negócios na região amazônica.
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BOAS PRÁTICAS COM
MODELOS DE NEGÓCIOS

SUSTENTÁVEIS

Criação de 40 empresas inovadoras em bioeconomia no estado do Pará alinhadas com as 
demandas, desafios e oportunidades de comunidades produtivas amazônicas e com o 
mercado, visando contribuir para a formação e disseminação de uma cultura de 
empreendedorismo inovador que impacte a bioeconomia e promova a conservação da floresta;
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INFORMAÇÕES DE CONTATO
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