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NORWAY & BRAZIL
OIE twinning project: cooperation in 
aquaculture health and diagnostics

Together towards “healthy” sustainability

Juntos para uma sustentabilidade “saudável”



O Instituto Norueguês de Veterinária é uma
instituição de investigação em sanidade animal,
de peixe e segurança alimentar, cuja principal
função é auxiliar as autoridades na suas
diversas funções.

Diagnóstico, vigilância e monitorização, e funções de
aconselhamento científico e avaliação do risco são as
áreas mais importantes.

INSTITUTO NORUEGUÊS DE VETERINÁRIA



CAMPUS ÅS - 2019
75 000 m2   - 3,3 billion BRL
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. O Brasil também quer cooperação com a
Noruega no desenvolvimento aquacultura
na Amazônia como uma alternativa para
pecuária e, portanto, como parte dos
esforços para reduzir o desmatamento

Para além da cooperação a nível
governamental espera-se tambëm o reforco
da cooperacão entre a Noruega e
instituições de pesquisa brasileiras.

Também é interessante para a Noruega para
contribuir para a produção sustentável de
alimentos e empregos Região amazônica.



PRIORIDADES





Indústria chilena de salmão e enfrentou a pior crise de sua história, por
causa do vírus ISA; uma infecção que teve seu maior impacto em 2010,
diminuindo drasticamente os volumes de exportação em cerca de 50% em
comparação a 2009.







Desafios das doenças emergentes…

 Multifactoriais
 Complexas
 Desconhecidas

EMERGENT requer INOVAÇÃO:
•Recursos humanos
•Instrumentos
•Financiamento
•Parcerias
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• Fornecer treino nos métodos de diagnóstico para

anemia infecciosa do salmão, de acordo com o

Manual da OIE aquática;

• Troca de experiências no processo de ISO-17025 para

os métodos de diagnóstico;

• Estabelecer testes de proficiência interlaboratoriais

• Cooperar na investigação aplicada em EIDs aquáticas

• Estabelecer protocolos para o diagnóstico e triagem

de novas doenças virais em peixes de água doce.

OBJECTIVOS:
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Mission Location Goals
Nov 14 Oslo Introdução a métodos

moleculares e 
histopatologia

Jun 15 Brazil Visita à AQUAVET e 
locais de aquac.
Testes de proficiência

Sep-Out 15 Oslo Culturas celulares 
para detecção 
viral

Jan 16 Oslo Histopatologia

Summer 16 Brasil Conclusão do 
twinnning

Em contínuo Cooperação R & I

O futuro....



Entre os top 15 maiores produtores de produção científica, o Brasil, a
República da Coreia e Taiwan observam o maior aumento do volume da sua
produção científica acima de 50% de 2003 a 2012



As performances mais notáveis do Brasil são em Meio
Ambiente, Biologia Marinha e de Água Doce e
pesquisa em Ciências Alimentares.

Um dos temas mais importantes do Brasil em termos
de produção é Ciências Alimentares.. Dado que a
colaboração com a Noruega é bastante raro dentro
deste tema (0,01%), a Noruega poderia beneficiar de
aumentar a colaboração neste domínio.

O desempenho do Brasil também é notável na Pesca e
Aquacultura; embora o número de publicações seja
baixo (4412), o país produz um dos mais altos níveis de
especialização e de impacto (SI 1,73 e 0,86 ARC)



Ferramentas para cooperação??



COOPERAÇÃO ENTRE BRASIL E DA UE EM
MATÉRIA DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO:
prioridades para o futuro

In the framework of the policy dialogue between the EU and Brazil the
following priority areas have been agreed for future cooperation with
Brazil: − Investigação Marinha e bio-economia, segurança
alimentar, agricultura sustentável. A cooperação em matéria
de investigação marinha pode contribuir muito para a
estratégia de crescimento azul da UE.

Interesse expresso relativo ao desenvolvimento sustentável
da aquacultura para apoiar a produção de produtos do mar
com segurança, e em conformidade com as normas
internacionais para o comércio, em particular através do
estabelecimento de uma base científica sólida para a
elaboração e implementação de políticas relevantes (ou seja,
a protecção do ambiente, segurança alimentar, saúde animal
e bem-estar).



WORK PROGRAMME 2016 – 2017
Segurança alimentar, agricultura e silvicultura sustentáveis, 

investigação marinha e em agúas abertas e fechadas e 
bioeconomia



O poder do lobbying…..
Dentro desta área, quatro sub-áreas foram
identificadas:
 Recursos eficientes cadeias de valor mais resistentes
 Produção primária ambiente-clima-inteligente
 A indústria de alimentos competitiva
 Alimentos e dietas saudáveis e seguros para todos

Em termos de cooperação internacional, reforçar o papel da UE como
um forte actor global, em especial na região do Mediterrâneo,
África, China e os países do Sudeste asiático (na aquicultura).
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