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CONFAP e CNPq apoiam Chamada Transnacional Conjunta Water4All 2022, destinada
à segurança de recursos hídricos

O Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq), em parceria com a

Comissão Europeia, anunciam o lançamento da Chamada Transnacional Conjunta Water4All 2022, destinada à segurança de recursos hídricos, no contexto da iniciativa European

Water4All Partnership/Horizon Europe.

A chamada tem por objetivo apoiar projetos colaborativos de pesquisa e inovação para melhorar a segurança da água a longo prazo, com abordagem dos seguintes temas: 

I – Resiliência, adaptação e mitigação a eventos hidroclimáticos extremos;

II – Ferramentas para gestão da água, no contexto de eventos hidroclimáticos extremos; e

III – Melhor governança da água, no contexto de eventos hidroclimáticos extremos e contextos internacionais.

Fomento

Participam desta Chamada Transnacional Conjunta, 34 instituições de 29 países e a Comissão Europeia. O orçamento total para a chamada é de cerca de 27 milhões de euros. No Brasil,

o apoio será concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq) e pelas Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs) que participam da

chamada (vide listagem abaixo). Os projetos colaborativos de pesquisa e inovação aprovados terão duração de 3 anos.

Con�ra a relação das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs) que aderiram à Chamada Water4All 2022:

– Fundação Araucária (Paraná); 

– FAPAC (Acre); 

– FACEPE (Pernambuco); 

– FAPDF (Distrito Federal); 

– FAPEAM (Amazonas); 

– FAPEAP (Amapá); 

– FAPEG (Goiás); 

– FAPEMA (Maranhão); 

– FAPEMAT (Mato Grosso); 

– FAPEMIG (Minas Gerais); 

– FAPERGS (Rio Grande do Sul); 

– FAPERJ (Rio de Janeiro); 

– FAPES (Espírito Santo); 

– FAPESB (Bahia); 

– FAPESC (Santa Catarina); 

– FAPESPA (Pará); 

– FAPESQ (Paraíba); 

– FAPT (Tocantins); 

– FUNCAP (Ceará); 

– FUNDECT (Mato Grosso do Sul); 

– FAPERO (Rondônia)

*Outras Fundações ainda podem aderir à Chamada.

Elegibilidade e Submissão de Propostas

Os candidatos brasileiros devem consultar as regras especí�cas de elegibilidade e modalidades de participação via CNPq ou via FAPs que aderiram à chamada com os Pontos de

Contato das instituições. Consulte os contatos e os orçamentos que serão disponibilizados pelas instituições brasileiras no documento “National/ Regional Regulations”.

Questões gerais e técnicas sobre a chamada podem ser esclarecidas com o Ponto de Contato Nacional do CONFAP: Elisa Natola (elisa.confap@gmail.com).
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– Acesse a íntegra da Chamada Transnacional Conjunta Water4All 2022, no site da Water JPI: www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all

– Acesse a plataforma da Water4All para busca de parceiros: clique aqui.

– Acesse a plataforma de submissão de propostas: clique aqui.

Cronograma

Lançamento da chamada: 1º de setembro de 2022;

Prazo para envio de pré-propostas: 31 de outubro de 2022;

Prazo para envio de propostas completas: 20 de março de 2023;

Previsão de início dos projetos aprovados: segundo semestre de 2023.
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Em 31/08/2022

6ª chamada pública de apoio à ciência do Serrapilheira inclui parceria com FAPs

O Instituto Serrapilheira lançou nesta quarta-feira, 31/08, a 6ª chamada pública de apoio à ciência. Serão

selecionados até 10 jovens cientistas com grandes perguntas que contribuam para o conhecimento fundamental

em ciências naturais, ciência da computação e matemática. Os grants vão variar de R$ 200 mil a R$ 700 mil, a

serem utilizados ao longo […]
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Em 31/08/2022

DAAD lança chamada de 2022 do programa de auxílio para doutorandos
brasileiros com bolsa nacional

O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) abriu as inscrições ao programa de auxílio para estadias de

pesquisa para doutorandos brasileiros com bolsa no país. Trata-se de um �nanciamento complementar à bolsa

nacional concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) ou por uma

Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa (FAP) participante […]
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