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CONFAP e CNPq apoiam Chamada Transnacional Conjunta destinada à proteção da
biodiversidade e dos ecossistemas terrestres e marítimos

A Biodiversa+, parceria co-�nanciada para a biodiversidade desenvolvida em conjunto pela BiodivERsA e a Comissão Europeia, lançou nesta sexta-feira, 1º de outubro, a primeira

chamada transnacional conjunta no âmbito do programa de �nanciamento à pesquisa e inovação Horizon Europe (2021-2027). 

Com orçamento global estimado em 40 milhões de euros, de 45 agências e instituições de fomento à CT&I sediadas em 33 países, a chamada Biodiversa+ (2021-2022) “European

Biodiversity Partnership” é destinada à proteção da biodiversidade e dos ecossistemas terrestres e marítimos.

No Brasil, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), por meio de suas Fundações, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e

Tecnológico (CNPq) apoiam a iniciativa e irão �nanciar instituições e pesquisadores brasileiros que atendam às especi�cações gerais da chamada. 

Todos os ambientes (terrestre, de água doce e marinho) serão elegíveis e a Biodiversa+ irá �nanciar projetos focados nos seguintes temas:

Identi�cação de áreas de conservação prioritárias, e implantação de redes ecológicas e�cazes e resilientes, para o aumento da proteção baseada em espécies e preservação da

diversidade genética;

Benefícios e custos da biodiversidade e proteção do ecossistema: sinergias e compensações; e

Gestão e�caz e governança equitativa para entrega de resultados de conservação. 

Participação

Os candidatos brasileiros devem consultar as regras especí�cas de elegibilidade e modalidades de participação via CNPq ou via Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs) que

aderiram à chamada com os Pontos de Contato das instituições.

Equipes de pesquisadores serão convidadas a formar consórcios de pesquisa transnacionais com parceiros elegíveis de, no mínimo, 3 países participantes da chamada, incluindo no

mínimo dois parceiros de Estados-Membros da União Europeia ou países associados ao Horizon Europe.

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

1. Fundação Araucária (Paraná)

2. FAPEAM (Amazonas)

3. FAPEG (Goiás)

4. FAPEMA (Maranhão) 

5. FAPERGS (Rio Grande do Sul) 

6. FAPERJ (Rio de Janeiro) 

7. FAPES (Espírito Santo) 

8. FAPESB (Bahia)

9. FAPESC (Santa Catarina)  

10. FAPERO (Rondônia) 

11. FAPESQ (Paraíba) 

12. FUNCAP (Ceará)

13. FUNDECT (Mato Grosso do Sul) 

*Outras FAPs ainda podem aderir à Chamada.

Cronograma da Chamada:

– Lançamento: 1º de outubro  de 2021.

– Prazo para envio de propostas resumidas: 30 de novembro de 2021 (17h – CET).

– Prazo para envio de propostas completas: 14 de abril de 2022 (17h – CET).

– Início dos projetos aprovados: de dezembro de 2022 até abril de 2023.
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Submissão das propostas:

Acesse a íntegra do Edital Biodiversa+ (2021-2022): clique aqui.

Acesse a plataforma da Biodiversa+ para busca de parceiros: clique aqui. 

Mais informações:

– Questões gerais e técnicas sobre a chamada podem ser esclarecidas com o Ponto de Contato Nacional do CONFAP: Elisa Natola (elisa.confap@gmail.com).

– Questões de elegibilidade e modalidades de participação via CNPq ou Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs) podem ser esclarecidas com os Pontos de Contato do CNPq

ou das Fundações que aderiram à chamada. Consulte os Pontos de Contato  e  os orçamentos que serão disponibilizados pelas instituições: clique aqui. 

Assista o webinar (em inglês), realizado em 12 de outubro de 2021, que esclarece dúvidas sobre a Biodiversa+:
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Em 08/11/2021

CONFAP e Ministério Australiano (DESE) promovem evento virtual para
conectar pesquisadores brasileiros e australianos com estudos relacionados à
Covid-19

O Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e o Ministério Australiano de

Educação, Capacitação e Emprego (DESE), realizaram na quinta-feira (04/11), a abertura o�cial do evento

Australia-Brazil Virtual Research Collaboration ‘2021 Edition on Covid-19 related research’.  O evento tem por

objetivo promover a conexão entre pesquisadores brasileiros e australianos que estão […]
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Em 03/11/2021

Projeto apoiado pela Fapitec desenvolve veículo elétrico de mobilidade urbana

Um projeto sergipano está desenvolvendo um veículo elétrico para uso urbano, como alternativa acessível de

locomoção. Com características inovadoras no mercado nacional, a proposta é uma das contempladas do

Programa Centelha-SE, edital conduzido pelo Governo do Estado de Sergipe por meio da Fundação de Apoio à

Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe […]
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