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Chamada Transnacional Conjunta BiodivRestore 2020-2021 

Ficha informativa – Brasil 

 
Chamada 

Chamada 2020-2021 COFUND para Projetos Transnacionais de Pesquisa em tema de 
“Conservação e recuperação de ecossistemas degradados e sua biodiversidade, incluindo o foco 
em sistemas aquáticos” 

 
 
 
 
Tipo de 
chamada & 
contexto 

Parte do projeto ERA-NET Cofund BiodivRestore, aprovado no contexto do programa europeu de 
fomento à pesquisa e inovação Horizonte 2020. 
 
Esse esquema de cooperação proporciona parcerias público-públicas, reunindo países e suas 
agências de fomento, para implementação de atividades coordenadas, entre as quais, o 
lançamento de chamadas conjuntas.  
 
Os projetos apoiados no contexto dessas chamadas recebem fomento dos estados participantes, 
e a Comissão Europeia também co-financia, principalmente apoiando a estrutura de gestão dessa 
rede multilateral. 
 

 
Objetivos 

Apoio a projetos colaborativos e transnacionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que 
abordem questões relacionadas à conservação e recuperação de ecossistemas degradados e sua 
biodiversidade, incluindo o foco em sistemas aquáticos. 
 

 
 
 
 
Regras de 
Participação 

 Somente as propostas apresentadas por consórcios transnacionais serão elegíveis; 

 Os consórcios devem incluir um mínimo de 3 parceiros, de 3 países diferentes, que 
participem da chamada e os projetos aprovados terão duração de até 36 meses; 

 Cada parceiro deve cumprir os critérios de elegibilidade e as regras de sua organização de 
financiamento; 

 Para o Brasil: acima deste critério mínimo de elegibilidade para a composição dos 
consórcios, é encorajado o envolvimento de mais de um investigador principal, 
envolvendo outros estados brasileiros participantes na chamada; 

 Mais detalhes e regras estão disponíveis na chamada conjunta e nas diretrizes das FAPs; 

 Cada país/agência financia seus pesquisadores/instituições e cada agência define seu 
orçamento e suas regras. 

 
 
Cronograma 

 Lançamento: 5 de outubro 2020 

 Submissão de pré-propostas – prazo: 7 de dezembro 2020 

 Submissão de propostas completas – prazo: 15 de março 2021 ou 2 de maio 2021, 
dependendo do número de pré-propostas recebidas 

 Início dos projetos: final de 2021 ou início 2022 

Link da 
Chamada & 
Submissão das 
propostas 

http://www.biodiversa.org/1587 
 
No mesmo link, verificar também as Diretrizes Nacionais dos Países envolvidos (Funding 
Organizations Contact Points and Rules) 
 

http://www.biodiversa.org/1587
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Busca de 
Parceiros 

 
https://proposals.etag.ee/biodivrestore/partner-search 
 
 

 
Países 
participantes 

27 Países: Áustria, Bélgica, Bulgária, Brasil, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, 
Alemanha, Irlanda, Letônia, Lituânia, Moldova, Marrocos, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, România, 
Eslováquia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan, Tunísia. 
 
Também participa a Comissão Europeia. 

Orçamento 
total da 
Chamada 
Transnacional 

Orçamento total da Chamada: cerca de € 20 Milhões, considerando todos os países envolvidos. 
A chamada conjunta é financiada pelas organizações parceiras dos países participantes, com a regra de que 
cada país venha a financiar suas próprias instituições ou pesquisadores, seguindo suas próprias modalidades. 

 

 
Brasil: 
Estados, FAPs 
participantes, 
Orçamento 

Orçamento total pelo Brasil: € 1.596.000 
Os proponentes devem verificar o orçamento de cada FAP que participa na chamada, que  
pode ser destinado a apoiar um ou mais projetos.  
Os proponentes devem verificar também detalhes de elegibilidade e regras do fomento com a FAP do seu 
estado. 

 

FAPs que apoiam a chamada e contatos: 
 

  FAPs 

Estado Orçamento 

Total para 

cada FAP – 

Valores em 

Euros 

Número 
máximo 

de 
projetos 

dentro do 
orçamento 

total 
indicado 

FAPs - Contatos 

1 FACEPE Pernambuco 8.000 1  marcelo.cordeiro@facepe.br  

2 FAPEAL Alagoas 20.000 1  antonio.carvalho@fapeal.br  

3 FAPEAM Amazonas 400.000 4  gabinete@fapeam.am.gov.br 

4 FAPEAP Amapá  50.000 2  fapeap@fapeap.ap.gov.br 

5 FAPEG Goiás 100.000 2  atendimento.fapeg@goias.gov.br 

6 FAPEMA Maranhão 40.000  1 gabinete@fapema.br 

7 FAPEMAT Mato 
Grosso  

100.000  1 dtc@fapemat.mt.gov.br 

8 FAPEPI Piauí  50.000 5  fapepi@fapepi.pi.gov.br  

9 FAPERGS Rio Grande 
do Sul  

50.000 5   paulo-leite@fapergs.rs.gov.br 

10 FAPES Espírito 
Santo 

100.000  2 parcerias@fapes.es.gov.br  

11 FAPESB Bahia 40.000 2  renata.souza@fapesb.ba.gov.br  

12 FAPESC Santa 
Catarina  

50.000  1 internacional@fapesc.sc.gov.br  

13 FAPESP 
Sao Paulo 400.000 Não 

Definido 

Chamada-BiodivRestore@fapesp.br  

14 FAPESPA Pará 40.000  2 francemary.santos@fapespa.pa.gov.br 

15 FUNDECT Mato Grosso 
do Sul 

40.000  2 internacional@fundect.ms.gov.br 
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16 FUNCAP 
Ceará 100.000 Não 

Definido 

vivian.nobre@funcap.ce.gov.br 

17 FAPESQ Paraíba 8.000 1 ruth@fapesq.rpp.br 

                     *Outras FAPs podem aderir à Chamada posteriormente. 
 

 

 
 
 
Contatos 

 
Questões gerais e técnicas da chamada conjunta 
 
Ponto de Contato CONFAP: Elisa Natola - biodivrestore.confap@gmail.com 
 
Questões de elegibilidade e modalidades de participação 
 
Pontos de contato das FAPs: Contatos indicados acima, pelas respectivas FAPs. 
 

 
 
Cronograma 

 

 Lançamento da Chamada: 5 de outubro de 2020 

 Prazo para submissão de pré-propostas: 7 de dezembro 2020 

 Prazo para submissão de propostas completas: 15 de março 2021; ou 2 de maio 
2021 (dependendo do número de pré-propostas recebidas) 

 Prazo para início dos projetos: final de 2021 ou início 2022 
 
 

 

mailto:biodivrestore.confap@gmail.com

