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RESUMO=

Formulo sugestões do posto, no contexto da preparação

da 2ª reunião do comitê conjunto Brasil-Noruega em

Ciência, Tecnologia e Inovação, nas áreas de petróleo

e gás, meio ambiente, oceanos, fontes energéticas

sustentáveis, cooperação espacial e formação e

intercâmbio de pesquisadores.

 

 

 

Em 8 do corrente, em preparação à 2ª reunião do comitê

conjunto Brasil-Noruega em Ciência, Tecnologia e Inovação, o

chefe do SECOM e encarregado dos temas de CT&I, o

conselheiro Ricardo Peixoto, manteve reunião por

videoconferência com diplomata da DPTEC I.

 

2. Foi assinalado que, do ponto de vista do posto, o

adensamento da cooperação em CT&I com a Noruega poderá ter

efeitos muito positivos para as relações bilaterais, além

dos evidentes benefícios derivados de projetos comuns de

pesquisa. Cabe ter presente, em particular, a importância de

ampliar e diversificar o leque da cooperação científica na

área ambiental, como forma de estabelecer canais de diálogo

e obter resultados positivos de cooperação que iriam além do
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escopo do Fundo Amazônia, demasiado dependente da agenda

política norueguesa sobre a questão climática.

 

3. Poderia ser, igualmente, de nosso  interesse instituir um

quadro institucional, possivelmente memorando de

entendimento, e um programa de cooperação na área de

piscicultura, assunto que levantei com o então Secretário de

Aquicultura e Pesca do MAPA, Jorge Seif Jr, quando de sua

missão a Trondheim, em agosto de 2019, para participar da

Feira Aqua Nor (tel 200/2019).

 

4. Permito-me, ainda, sugerir que este posto seja parte

integrante das ações de acompanhamento do diálogo em CT&I

com a contraparte norueguesa. Como assinalado na comunicação

de referência, dada a variedade de canais de interlocução,

via MCTI, MMA, MME ou outros órgãos da administração, esta

embaixada poderia em muito contribuir para uma visão de

conjunto do relacionamento e das iniciativas a serem

tomadas, em coordenação local com governo e entidades

noruegueses.

 

5. A seguir, teço comentários adicionais sobre temas da

agenda proposta para a 2ª reunião do comitê conjunto, os

quais poderiam ser analisados, segundo os interesses do

governo brasileiro, no rol de possibilidades de cooperação

bilateral em CT&I:

 

A) Petróleo e gás -  A cooperação bilateral em pesquisa e

inovação em P&G estabeleceu, sob os auspícios do Programa

BN21 (tels 052 e 062, ambos de 2013), marco institucional

para projetos de cooperação entre Innovation Norway e Finep,

Direção Norueguesa do Petróleo e ANP, Equinor (ex-Statoil) e

Petrobras, Conselho de Pesquisa da Noruega Research com

CENPES e universidades, sobretudo parado desenvolvimento de

tecnologias para "improved oil recovery" (IOR), escolhido

como primeiro item de cooperação no setor. Haveria campo

para estender a cooperação em CT&I para os segmentos

tecnologia de exploração e produção de petróleo "subsea",

diminuição de emissões de gases de efeito estufa por

"flaring", eletrificação de plataformas e desenvolvimento da

infraestrutura brasileira para liquefação e transporte de

gás natural (tels 218/2017 e 475/2016).

 

B) Meio ambiente e clima - Tendo presente o interesse do

Brasil no desenvolvimento de capacidades para monitoramento

das floresta amazônica, sob vasta cobertura de nuvens,

caberia estudar as oportunidades de cooperação em tecnologia

satelitar de onda radar (tels 247/2020, 067/2019, 618/2010 e

368/2009).
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C) Oceanos - As duas nações possuem vastas ZEEs e áreas de

salvamento marítimo. A Noruega, ativa na preparação da

Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos, em Lisboa, vem

realizando intensas gestões para que o Brasil assine a

Declaração de Copenhague contra pesca ilegal, incluindo

recente correspondência ministerial (tels 367, 352, 289 e

268, de 2020). O tema tem o potencial de transformar-se em

item da agenda positiva bilateral, na área do meio ambiente.

Um cenário de maior cooperação no tema Oceanos entre Brasil

e Noruega poderia, eventualmente, ter desdobramentos do

nosso interesse precípuo em outros foros, como por exemplo a

IWC. Valeria, igualmente, explorar vias de cooperação em

pesquisas polares, tendo em vista a presença brasileira na

Antártica e a grande experiência norueguesa nos temas do

Ártico (tels 350, 304 e 295, de 2020).

 

D) Fontes energéticas sustentáveis - Enquanto o Brasil

ingressou no grupo da ONU sobre transição energética, com

seu histórico bem-sucedido de P&D em biocombustíveis, a

Noruega se dispõe a liderar o desenvolvimento da geração de

energia eólica offshore e a tecnologia de captura e

armazenamento de carbono, além de investir no uso do

hidrogênio como combustível (tel 046, 308/2020 e 335/2020).

 

E) Cooperação espacial - A base de Andoya utiliza foguetes

brasileiros para lançamento de sondas e, nesse contexto,

seria útil avaliar cooperação mais ampla entre as duas

agências espaciais, INPE, Alcântara e as empresas Bradar,

Visiona e Kongsberg (tels 341/2020 e 431/2012).

 

F) Formação - O intercâmbio facilitado de pesquisadores,

doutorandos, doutores, pós-doutores e professores merece

constituir linha fundamental de cooperação. Há que ampliar

os meios de financiamento para pesquisas conjuntas. Em

setores específicos, de impacto para a indústria, um

programa como o UTFORSK/DIKU-CAPES deveria ser capaz de

captar contribuições das companhias interessadas para o

custeio de bolsas e/ou colocação de pesquisadores (tel

327/2020 e 218/2017).

 

George Monteiro Prata, embaixador

 

 

PRRG/RSFP
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