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PROGRAMAS ESTRUTURANTES

APRESENTAÇÃO



BIÓPOLIS AMAZONAS



O nosso objetivo...

Acreditamos que a nossa biodiversidade contém os elementos necessários para dar uma vida melhor à
humanidade; na saúde, alimentação, distribuição de riqueza e bem-estar social
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Nosso jeito...

A nossa maneira de dar uma vida melhor à humanidade é criando produtos eficientes, de
qualidade indiscutível e conservando o nosso banco genético, através de excelência em
pesquisa, desenvolvimento e inovação.
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O que...

Para isso estamos criando a “Biópolis Amazonas”, um conceito que integra todos os projetos e ações com um 
só propósito.. 

Comecemos este futuro, hoje!
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Programa Estruturante

BIOPOLIS 
AMAZONAS

SEPLANCTI

SEMA

SEINFRASEFAZ

SEPROR
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Biópolis
Amazonas Conjunto de políticas públicas que tem no conhecimento da 

natureza sua matriz de desenvolvimento socioeconômico 
sustentável

Sociedade + Natureza + Vida + Geodiversidade = 
SocioBioGeoDiversidade
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SocioBioGeoDiversidade
Desafio 1:

• Agregar à matriz econômica existente 
(ZFM & PIM) o desenvolvimento 
socioeconômico sustentável

Meta:

• Transformar Manaus em Cidade Modelo

BiodiverCidade Manaus

Desafio 2:
• Incorporar o interior melhorando as condições de 

vida, desenvolvendo a economia e distribuindo a 
riqueza

Meta:

• Transformar cidades do interior em dinâmicas
“lab-cities”

BiodiverCidades

CONECTIVIDADE
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Conectividade
Conectividade: acesso universal e de qualidade

PDM CONECTIVIDADE PIM+
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BiodiverCIDADE
Manaus

BIODIVERCIDADE 
MANAUS

AMAZON 
BIOTECH: 

Parque 
Botânico & 
Tecnológico

PIM+

Parque 
Tecnológico 
& Científico 

UEA

B3F: Bolsa de 
Valores 
Verde

Polo Digital 
de Manaus 

(PDM)
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A ideia...

• Um complexo tecnológico de matiz internacional, educacional, cultural e econômico:

• Governança de alto nível voltada para o propósito do Projeto.
• Participação majoritária de empresas privadas.
• Funcionando como Hub para desenvolvimento, compartilhamento e uso de pesquisas, produtos e

inovações.
• Agregando unidades das Universidades e Centros de Formação Profissional.
• Com escritórios de agentes do Governo tais como: MCTIC, MEC, INPI, etc..
• Participação de unidades de fomento e apoio como: BNDES, BASA, AFEAM, BID, etc..
• Criando uma bolsa de comercialização de ativos ambientais.
• Ajustando o ambiente de negócio para atrair talentos de todo o mundo.
• Utilizando e formando mão de obra de todos os níveis.
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BiodiverCIDADES - Desenvolvimento regional social e econômico com conservação

Dinamização das 
cidades & 
territórios
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Agricultura peri-urbana

Polos agro-industriais & de desenvolvimento econômico

Mineração sustentável (em todas as escalas)

Produção de proteínas alternativas para mercados locais & 
globais

Turismo

BIÓPOLIS AMAZONAS

“Lab_Cities”



Próximos Passos
• 0. Definir como Programa Estruturante no PPA 2020-2023 

• 1. Comunicação com comunidade científica e sociedade (Lançar como Marco de Governo) 
• 2. Criar Comissão de trabalho (Desenho, benchmark etc.) do Biópolis Amazonas com Secretarias 

de Estado 
• 3. Desenvolvimento do projeto executivo do Biópolis Amazonas (integral com fases de 

execução) 

• 4. Buscar parceiros (MBC; PNUD; BID; Iniciativa privada; Captação de $$) 
• 5. Regulamentar Lei 4.419/2016 da Matriz Econômica e Lei 4.266/2015 de Serviços Ambientais 
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DESCOMPLICA AMAZONAS

O DESCOMPLICA AMAZONAS é um Programa Estruturante que tem como objetivo 
“descomplicar” e desburocratizar a relação do Estado com as Empresas, do Estado 
com o Cidadão e do Estado com o próprio Estado, contribuindo, por meio da 
inovação e digitalização, para a construção de um ambiente institucional adequado 
ao desenvolvimento da cidadania, dos negócios e dos investimentos privados.



DESCOMPLICA AMAZONAS

ESTADO-EMPRESA

• Descomplicar a relação do Estado com as Empresas, por meio da revisão e simplificação de processos com
foco na abertura, funcionamento, alteração e encerramento de empresas;

• Implantação, operação, consolidação e divulgação de unidades de atendimento ao Empresário no Estado;
• Fomento do desenvolvimento das micros e pequenas empresas no Amazonas.

ESTADO-CIDADÃO

• Revisão, simplificação de serviços públicos prestados ao Cidadão;
• Implantação, operação, consolidação e divulgação de unidades de atendimento ao Cidadão no Estado.

ESTADO-ESTADO

• Revisão, simplificação e digitalização de processos críticos do Estado como compras governamentais e
licenciamento ambiental;

• Implantação do Centro de Serviços Compartilhados - CSC;
• Implantação do Sistema Eletrônica de Informação – SEI;
• Governo sem papel;
• Base integrada do Cidadão.
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AMAZONAS PRESENTE

O AMAZONAS PRESENTE é um Programa Estruturante que tem como objetivo 
expandir a possibilidade do acesso aos serviços públicos pelo Cidadão no interior.



AMAZONAS PRESENTE

ESTAR AO LADO

• Transferência da Sede do Governo do Estado para uma determinada região a cada 2 meses.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

• Mapeamento das demandas reais de cada uma das regiões do Estado;
• Olhar do Governo de forma mais específica para cada uma das regiões;
• Implementação de ações e projetos nas mais diversas áreas como saúde, educação, infraestrutura,

assistência social, empreendedorismo, dentro outras.
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