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PLANO DE AÇÃO DO PANAMÁ  
 

“Ciência aplicada, tecnologia e inovação: conhecimento para competitividade e prosperidade” 
 

(Apresentado pela delegação de Panamá) 
 

No contexto das Reuniões de Ministros e Altas Autoridades do Hemisfério, a Comissão 
Interamericana de Ciência e Tecnologia (COMCyT) é um fórum para diálogo sobre políticas e 
oferece um acompanhamento dos mandatos adotados nessas Reuniões Ministeriais.  
 

Em sua Sexta Reunião Ordinária, realizada em setembro de 2010, os representantes da 
COMCyT reconheceram a importância de focar a aplicação da ciência, tecnologia, engenharia e 
inovação como fundamental para promover a competitividade, o crescimento e a prosperidade. 
Sumamente significativo é o fato de ter recomendado o desenvolvimento de um Programa 
Interamericano de Ciência e Tecnologia de longo prazo com metas e objetivos comensuráveis e a 
criação e o fortalecimento de mecanismos de monitoramento e cooperação, incluindo um Portal da 
COMCyT.   
 

Em resposta à recomendação da COMCyT, na Terceira Reunião de Ministros e Altas 
Autoridades de Ciência e Tecnologia, realizada no Panamá em 17 e 18 de novembro de 2011, os 
delegados dos países receberam o documento: Rumo à Visão 20/25 em Ciência, Tecnologia e 
Inovação para as Américas: Cooperação Hemisférica para Competitividade e Prosperidade em uma 
Economia do Conhecimento (Visão 20/25). 
 

O propósito deste Plano de Ação é avançar no cumprimento das metas estabelecidas na Visão 
20/25 por meio da criação de grupos de trabalho e do estabelecimento de ações claras e mecanismos 
de cooperação para assegurar o seu funcionamento eficaz e sustentado.  
 

Portanto, nós, os Ministros e Altas Autoridades das Américas, por ocasião da Terceira 
Reunião de Ministros e Altas Autoridades de Ciência e Tecnologia da Organização dos Estados 
Americanos (REMCYT-III), comprometemo-nos a implementar o seguinte Plano de Ação: 
 
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 
 
I. PAPEL DOS MINISTROS E ALTAS AUTORIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

A. Áreas de Ação 
 

Os Ministros e Altas Autoridades de Ciência e Tecnologia deverão gerar oportunidades 
conducentes a alcançar as metas da Visão 20/25, incluindo o seguinte: 
 



- 2 - 

1. Promover a formulação, revisão, atualização e acompanhamento de políticas e 
regulações, especialmente as que apóiam as metas da Visão 20/25; 

 
2. Promover parcerias com atores-chave nos círculos acadêmicos, setor privado e sociedade 

civil para projetos, programas e iniciativas comuns que ajudem a aumentar a 
competitividade dos setores produtivos e de serviços, especialmente as micro, pequenas e 
médias empresas (MPMEs); 

 
3. Empreender ações que ajudem a criar uma sociedade baseada no conhecimento e 

incentivem o desenvolvimento de capacidades humanas e institucionais com uma 
perspectiva de gênero;  

 
4. Divulgar informações sobre ciências, tecnologia e engenharia, promover o pensamento 

inovador e o intercâmbio das melhores práticas para transferência de tecnologia, e 
aperfeiçoar a educação, os serviços de extensão comunitária e a geração de empregos; 

 
5. Promover mais investimento e a disponibilidade de mecanismos de financiamento para 

avançar nas áreas prioritárias de ciência, tecnologia e inovação; 
 

6. Fortalecer a colaboração e o diálogo sobre políticas com outros ministérios e altas 
autoridades para fazê-los participar de iniciativas de ciência, tecnologia e inovação; 

 
7. Assegurar que o respectivo país disponha dos recursos necessários para participar da 

implementação do Plano de Ação e apoiar essas iniciativas resultantes dos Grupos de 
Trabalho. 

 
B. Níveis de Ação 

 
O papel dos Ministros e Altas Autoridades deve ser desempenhado nos níveis nacional, 

regional e hemisférico, os quais se complementam: 
 

1. No nível nacional, constituído das ações para promover parcerias público-privadas a fim 
de avançar nas áreas de ação acima mencionadas; 

 
2. Nos níveis sub-regional e regional, que envolvem ações que correspondam aos 

compromissos ou intenções resultantes de acordos, parcerias ou projetos;  
 

3. no nível hemisférico, que abrange as ações decorrentes de acordos das Américas ou 
identificadas por projetos comuns e a instrução à Comissão Interamericana de Ciência e 
Tecnologia (COMCyT) para acompanhar essas iniciativas.  

 
 
II. COMCyT  
 

A Presidência da COMCyT (Panamá), em colaboração com as duas Vice-Presidências (Peru 
e São Vicente e Granadinas) e com o apoio do Escritório de Ciência, Tecnologia e Inovação da OEA 
atuando como sua Secretaria Técnica, e por meio de consultas aos representantes da COMCyT, será 
responsável por promover a implementação do Plano de Ação e melhorar a colaboração e cooperação 
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com as organizações regionais e internacionais pertinentes e a sociedade civil nas Américas. Essas 
instituições incluem entidades de cooperação, a OEA, o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), o Banco Centro-
Americano de Integração Econômica (CABEI), o Banco Caribenho de Desenvolvimento (CDB), a 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Rede Ibero-Americana e Interamericana de 
Indicadores de Ciência e Tecnologia (RICYT), o Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA), o Conselho Internacional para a Ciência (ICSU), a Rede Interamericana de 
Academias de Ciências (IANAS), a Organização de Mulheres em Ciências para o Mundo em 
Desenvolvimento (OWSD), a Cooperação Latino-Americana de Redes Avançadas (CLARA) e a 
Federação de Pesquisas Colaborativas em Tecnologias da Comunicação da América Latina e do 
Caribe (LACCIR), entre outras.  
 

Além disso, a COMCyT tem funções específicas no tocante aos Grupos de Trabalho 
descritos na seção seguinte. 
 
 
III. GRUPOS DE TRABALHO 
 

A. Coordenação, afiliação e composição 
 

A Presidência da COMCyT coordenará os grupos de trabalho.  A Presidência, apoiada pelas 
duas Vice-Presidências, procurará os meios para conseguir a participação ativa de todos os Estados 
membros e de outros parceiros para implementar o Plano de Ação (p.ex., ressaltando e incentivando a 
liderança, participação e representação de gênero etc.).  
 

A participação nos Grupos de Trabalho estará aberta a todos os Estados membros. Cada 
Grupo de Trabalho será liderado por um Estado membro que deverá comprometer-se a empreender 
ações concretas e tangíveis para fazer avançar os seus objetivos. O Grupo de Trabalho poderá ter a 
participação de Estados membros que: a) contribuam positivamente para a sua meta; e b) se 
beneficiem muito da participação.  
 

A participação também estará aberta a organizações internacionais, regionais e da sociedade 
civil, previamente aprovadas pelas autoridades da COMCyT. 
 

B. Reuniões, seminários, estudos e propostas de projetos 
 

Os Grupos de Trabalho reunir-se-ão pelo menos duas vezes por ano, de forma presencial ou 
virtual, nas datas e locais a serem determinados por consenso pelos membros de cada grupo de 
trabalho. 
 

Cada grupo de trabalho programará pelo menos um seminário, oficina e/ou conferência por 
ano sobre sua área específica de responsabilidade. As preferências, prioridades e interesses dos países 
e regiões do Hemisfério serão levados em consideração na organização desses eventos. 
 

Além disso, cada grupo de trabalho desenvolverá estudos de casos abrangentes e/ou 
propostas de projetos com apoio técnico e financeiro dos países participantes e instituições regionais 
e internacionais que atuem nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. 
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C. Funções 

 
1. Grupo de Trabalho 1. Inovação 

 
O Grupo de Trabalho 1 trabalhará no desenvolvimento de uma cultura de inovação baseada 

na tecnologia nas Américas que promova a inclusão, o empreendedorismo e o pensamento criativo 
nos círculos acadêmicos, nos setores público e privado e na sociedade em geral. Para estes fins:  
 

a. Identificará, selecionará e definirá indicadores de inovação nos Estados membros e 
colaborará para o estabelecimento dos mesmos;  

 
b. Promoverá políticas nacionais e estruturas para incentivar a inovação, incluindo 

investimento, em colaboração com os Ministros e Altas Autoridades; 
 

c. Definirá o tema e supervisionará o desenvolvimento de um estudo de caso e/ou 
projeto na região e fará recomendações de ação à COMCyT; 

 
d. Formulará e coordenará projetos regionais e hemisféricos, bem como desenvolverá 

parcerias para: 
i. Conscientizar a respeito da importância do pensamento inovador e de uma 

cultura da inovação baseada na tecnologia para a competitividade; 
ii. Enfatizará a participação das mulheres e grupos marginalizados (inclusive 

inovação); 
iii. Gerará capacidades institucionais para o desenvolvimento de 

conglomerados, parques de tecnologia, organizações de transferência de 
conhecimento, incubadoras e spin-offs para as MPMEs; e 

iv. Divulgará e popularizará desenvolvimentos científicos e tecnológicos e 
melhores práticas. 

 
2. Grupo de Trabalho 2. Treinamento e Educação em Recursos Humanos  

 
O Grupo de Trabalho 2 empenhar-se-á em ajudar a aumentar o número de mulheres e 

homens formados em ciência, tecnologia, engenharia e educação técnica, bem como a melhorar os 
programas de estudo nessas áreas a fim de atender às novas necessidades da indústria, especialmente 
as MPMEs e as comunidades.  Procurará, então: 
 

a. Alistar universidades, tanto contribuintes como beneficiárias, para promover 
intensamente a atualização de programas de estudo em ciência e tecnologia, de forma 
a criar uma massa crítica de homens e mulheres qualificados em indústrias e campos 
estratégicos; 

 
b. Definir o tema e supervisionar o desenvolvimento de um estudo de caso e/ou projeto 

para o intercâmbio de melhores práticas na região e fazer recomendações de ação à 
COMCyT; 

c. Possibilitar ao corpo docente continuar o desenvolvimento profissional em seus 
respectivos campos e atualizar-se em relação aos métodos pedagógicos mais 
recentes:  
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d. Promover o intercâmbio de estudantes com uma perspectiva voltada para a igualdade 

de gênero e para os grupos minoritários no Hemisfério; 
 

e. Estabelecer um mecanismo de cooperação hemisférica que permita aos Estados 
membros colaborar em seus esforços no sentido de atualizar e manter atualizados os 
seus programas de estudos de ciências, tecnologia e engenharia de acordo com os 
padrões internacionais;   

 
f. Criar e/ou fortalecer os serviços de extensão para transferência de tecnologia à 

comunidade e indústria, especialmente as MPMEs; e 
 

g. Formular e coordenar projetos regionais e hemisféricos e desenvolver parcerias com 
círculos acadêmicos e setores público e privado nos temas mencionados, reforçando 
de modo especial a iniciativa hemisférica “Engenharia para as Américas”. 

 
 

3. Grupo de Trabalho 3. Infra-Estrutura Nacional de Qualidade  
 

O Grupo de Trabalho 3 assegurará que todos os Estados membros da OEA tenham acesso a 
serviços da infra-estrutura de qualidade internacionalmente reconhecidos, a fim de promover a 
competitividade, inovação, comércio e segurança do consumidor.  Neste sentido, este Grupo de 
Trabalho: 
 

a. Definirá o tema e supervisionará o desenvolvimento de um estudo de caso e/ou 
projeto para promover a importância da infra-estrutura nacional de qualidade na 
região e fará recomendações de ação à COMCyT; 

 
b. Promoverá a definição de um conjunto mínimo de serviços de metrologia nos 

Estados membros para atender à demanda local de serviços e assegurar a sua 
rastreabilidade internacional; 

 
c. Ajudará a consolidar o Sistema Interamericano de Metrologia (SIM) e promoverá a 

participação dos Estados membros na Cooperação Interamericana de 
Credenciamento (IAAC) e na Comissão Pan-Americana de Padrões (COPANT); 

 
d. Apoiará a formulação de programas que promovam a cultura da qualidade para as 

MPMEs e para a comunidade; e 
 

e. Formulará e coordenará projetos regionais e hemisféricos sobre os temas 
mencionados. 
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4. Grupo de Trabalho 4. Desenvolvimento Tecnológico  
 

O Grupo 4 empenhar-se-á em fortalecer a cooperação interamericana em ciência, tecnologia 
e inovação em determinadas áreas prioritárias, a fim de conseguir um desenvolvimento tecnológico 
mais eficaz e mais rápido na região.  O Grupo 4 envidará esforços no sentido de: 
 

a. Definir temas específicos de interesse, supervisionar o desenvolvimento de um estudo 
de caso e/ou projeto na região e fazer recomendações de ação à COMCyT; 

 
b. Criar e/ou fortalecer programas, projetos e atividades de cooperação para as MPMEs 

e para o desenvolvimento comunitário direcionados a uma ou mais das seguintes 
áreas: 

 
i. Biotecnologia e segurança alimentar, promovendo especialmente a 

segurança dos alimentos e a inovação em cadeias de valores específicas;  
ii. Energia limpa e renovável e eficiência energética, compartilhando avanços, 

melhores práticas e transferência de conhecimento;  
iii. Nanotecnologia, mediante a promoção de eixos regionais de colaboração 

para o desenvolvimento de indústrias de nanotecnologia; 
 

c. Promover a criação de redes e observatórios especializados e avançados e o uso de 
alta tecnologia nas áreas acima mencionadas e, em particular, aquelas que promovem 
a gestão da cadeia de suprimento e a logística dos transportes. 

 
D. Metodologia 

 
Até março de 2012 e com o apoio de sua Secretaria Técnica, a Presidência da COMCyT e os 

líderes dos Grupos de Trabalho prepararão em conjunto um calendário de eventos e atividades para 
cada grupo e a estrutura para os estudos de casos e/ou propostas de projetos, em consulta com os 
Estados membros e com a participação de instituições regionais e internacionais. 
 

Os Grupos de Trabalho deverão apresentar um relatório à COMCyT pelo menos uma vez por 
ano.  Além disso, deverão desenvolver sistemas para monitorar atividades e avaliar resultados nas 
respectivas áreas de ação.   
 

Os Grupos de Trabalho deverão coordenar os seus trabalhos levando em consideração a 
natureza complementar e a interdependência de suas atividades.  A comunicação constante e o 
intercâmbio de conhecimento, experiências e resultados proporcionarão benefícios recíprocos. 
 

Os Grupos de Trabalho considerarão os meios oportunos para desenvolver parcerias 
destinadas a criar sinergias com outros ministérios e órgãos governamentais com competência em 
ciência, tecnologia e inovação.  Neste sentido, serão envidados máximos esforços, no âmbito das 
atuais competências nacionais e institucionais, no sentido de estabelecer um diálogo abrangente, 
produtivo e regular com os ministérios do comércio, educação, agricultura, economia e finanças, 
competitividade, meio ambiente, energia e outras instituições para promover os objetivos dos Grupos 
de Trabalho.  
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IV. RECURSOS 
 

O Plano de Ação aborda um grande número de temas complexos que refletem os graves 
desafios perante os Ministros e Altas Autoridades de Ciência e Tecnologia na economia global. Além 
disso, à luz das atuais situações econômicas globais e regionais, muitos ministérios enfrentam 
limitações financeiras e de outra natureza.  Portanto, é indispensável que os Grupos de Trabalho 
continuem os esforços no sentido de conseguir financiamento adicional e melhorar seus métodos de 
trabalho, a fim de obter sinergias, maximizar eficiências e divulgar resultados. 
 

Os Estados membros deverão alocar os recursos econômicos, técnicos e humanos para 
participar das reuniões de seu respectivo Grupo de Trabalho, bem como tomar as medidas financeiras 
e técnicas necessárias para assegurar uma participação produtiva nas atividades dos Grupos de 
Trabalho. 
 

Com o apoio da Secretaria Técnica da OEA, a Presidência da COMCyT e o líder de cada 
Grupo de Trabalho convidarão as organizações regionais e internacionais pertinentes e outros 
doadores e parceiros potenciais a participar, fazer contribuições voluntárias e proporcionar 
mecanismos de financiamento para apoiar atividades, projetos e programas resultantes da 
implementação deste Plano.   
 
 
V. PORTAL DA COMCyT (COMCYTnet) 
 
 Os Estados membros apoiarão a criação do Portal da COMCyT para promover a cooperação 
hemisférica e o diálogo sobre políticas e como mecanismo de monitoramento e apoio, assim como 
repositório de programas, projetos, atividades, melhores práticas e realizações dos Grupos de 
Trabalho.  A OEA, como Secretaria Técnica, oferecerá a sua capacidade instalada e infra-estrutura 
para a operação da rede, bem como o tempo parcial de seu pessoal.  Os Estados membros deverão 
fazer contribuições financeiras para assegurar a contínua atualização de informações, a manutenção 
do portal interativo e o desenvolvimento de atividades de cooperação e assistência.  Além disso, os 
Estados membros contribuirão com fundos ou ajudarão a encontrar fundos para custear atividades 
específicas, tais como oficinas, reuniões, videoconferências etc., conforme requerido pelos Grupos de 
Trabalho. Neste sentido, a Secretaria Técnica da OEA apresentará aos Estados membros uma 
proposta até março de 2012 para obter sua aprovação e apoio financeiro. 
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