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Outras organizações envolvidas
Inpa, Incubadora Inpa, Amoci,
Embrapa, FAS, Hub Amazônia, Certi,
ITCPES (UFRR), Ufac, UEA, Ciat, DD&L
Advogados, Instituto Humanize,
Instituto Clima e Sociedade (ICS), PPA,
Usaid, Grupo Rede Amazônica.

Conexão
com os
resultados
da TdM

Território de implementação
Estados da Amazônia Legal

Descrição
O programa busca analisar e investir em
oportunidades de pesquisa e negócios
que valorizem a floresta em pé, tais como
projetos, cadeias produtivas, startups,
cooperativas e pequenas empresas, para
ampliar a sua capacidade de impacto.
Só em 2019, os valores aportados
pelas empresas giraram em torno de
R$ 700 milhões. Enquadram-se nessa
possibilidade princípios ativos e novos
materiais da Amazônia, sistemas produtivos
ambientalmente saudáveis, tratamento
e reaproveitamento de resíduos, negócios
de impacto e incubadoras.

Histórico da Parceria
O tema da bioeconomia é foco do GT2
do PPA, que trata do desenvolvimento
de novos negócios. Dando continuidade
à parceria com o Idesam, o Fundo Vale
apoiou algumas ações do Programa
Prioritário de Bioeconomia (PPBio) definido
pela Suframa para a Zona Franca de Manaus.
Executado pelo Idesam, o programa visa
criar oportunidades de investimento local,
incentivando empresas, programas e
projetos de desenvolvimento sustentável
para a região, aproveitando os incentivos
tributários da Lei da Informática (Lei nº
13.674/2018), que prevê um investimento de
no mínimo 5% do faturamento bruto
no mercado interno em atividades
de pesquisa e desenvolvimento.

RESULTADOS E PRODUTOS 2020
 lano estratégico de cinco
P
anos para o PPBio.
 ateriais de divulgação do programa,
M
para engajamento das empresas:
website PPBio, materiais contendo um
teaser com informações básicas
e estatísticas do projeto.
 articipação no GSG Impact Summit
P
2019, que ocorreu entre os
dias 18 e 19 de novembro de 2020.

8 projetos apoiados.
7 empresas investidoras.
80 negócios mapeados.
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