


Na Conferência realizada em Elmau na Baviera (Alemanha),o G7 colocou

um fim na era dos combustíveis fósseis na agenda política global, quando

Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália, Canadá e Japão

se comprometeram com a transição para a economia de baixo carbono ,

apoiando a implementação de energias renováveis nos países em

desenvolvimento.

"Chegar a uma economia global sem carbono a longo prazo é a melhor

resposta à mudança climática."

G-7, Schloss Elmau, 

Alemanha, 

07-8 junho.2015



De acordo com a 

Organização para a 

Cooperação e 

Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), 

a Bioeconomia 

movimenta no mercado 

mundial 2 trilhões de 

Euros e gera cerca de 

22 milhões de 

empregos.



Planeta Orgânico convidado para 

Missão Bioeconomia a Alemanha – Março 2015



Bioeconomia Alemanha

5 campos prioritários de ação:
1) segurança de alimentação internacional

2) produção agrícola sustentável

3) alimento saudável e seguro

4) uso industrial de matérias-primas renováveis

5) recursos energéticos baseados em biomassa

O Governo Federal da Alemanha estabeleceu uma estratégia nacional de pesquisa 

“Bioeconomia 2030“. Nesse sentido, serão disponibilizados entre 2010 e 2016 2,4 bilhões 

de euros para a pesquisa para implementar uma bioeconomia com base científica. O 

objetivo é possibilitar, com pesquisa e inovação, uma mudança estrutural de uma indústria 

que utiliza o petróleo para uma bioindústria, que esteja ligada a grandes oportunidades de 

crescimento e de geração de emprego.. 



Global Bioeconomy Summit foi considerado um momento estratégico para a 

consolidação da Bioeconomia como a Economia do Século XXI. 

No link abaixo, o vídeo divulgado no encerramento do Global Bioeconomy Summit 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=7O7pqs_NaEI

https://www.youtube.com/watch?v=7O7pqs_NaEI


Depois da COP 21 em Paris, quando 195 países se comprometeram com o 

desenvolvimento sustentável, uma oportunidade única se apresenta para 

promover inovação e trazer escala para Economia Verde.

Goldman Sachs anunciou recentemente que pretende triplicar suas aplicações em 

energia limpa e inovação, contemplando US$ 150 bilhões nos próximos 10 anos.

A Arábia Saudita se prepara para o declínio da era do petróleo, ao criar o maior 

fundo soberano do mundo, que eventualmente controlará mais de US$ 2 trilhões e 

ajudará a reduzir a dependência do reino em relação ao petróleo.





The momentum is produced and must be immediately 

taken advantage of when it is in action.

http://planetaorganico.com.br/site/

