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As células grifadas de amarelo são vinculadas ao 

Covid-19
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EDITAL RESPONSÁVEIS
PRAZO DE 

VIGÊNCIA
NÍVEL OBJETIVO

PÚBLICO

ALVO
LINK DE ACESSO

(copie e cole em seu navegador)

1 EMBRAPII
MEC;

MCTIC
* Nacional

Fomentar à inovação através de projetos de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação na Indústria Brasileira.
Indústrias de todos os portes https://embrapii.org.br/

2 EMBRAPII + Sebrae
Embrapii

Sebrae
* Nacional

Apoiar o desenvolvimento de soluções tecnológicas para 

auxiliar o país a enfrentar o avanço do Coronavírus em 

seu território.

Startups;

Ppequenos Empreendedores 

https://embrapii.org.br/embrapii-e-sebrae-destinam-

recursos-para-startups-durante-crise-do-coronavirus/

3 Acelera 2020 Sebrae MS * Mato Grosso do Sul
Aumentar à competitividade dos micros e pequenos 

negócios no MS.
Micro e pequenos negócios http://dados.sebrae.ms/acelera2020

4 Programa Nexos
Sebrae;

Empresas parceiras.
* Espirito Santo

Apoiar a conexão entre startups com as grandes e médias 

empresas por meio de desafios que visam à geração de 

negócios e ao desenvolvimento de novas tecnologia.

Startups

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraea

z/programa-

nexos,a520f6c19850c610VgnVCM1000004c00210aR

CRD

5 Campanha StartupsXCovid19
ABStartups  

Ministério da Economia
* Nacional

Mapear as soluções inovadoras de cada startup para 

enfrentar a crise do Coronavírus.
Startups brasileiras

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5JSqT

n1wwGR8zblo0xE7J5KWtxF5vAh5MXD_t5UeWfFMV

Q/viewform

6
PROGRAMA STARTUP MACHINE: 

INOVANDO NA CRISE
Tudo sobre startups Pará Nacional

Ajudar o seu negócio a se preparar para esse momento 

do Covid-19  com estratégia, tomada de ação rápida e, 

principalmente, colocar tudo em prática o mais rápido 

possível.

Startup
https://inovandonacrise.tudosobrestartups.com.br/967

04d1/curso-crise/startup-machine-inovando-na-crise

7
Edital do Programa de Incubação do 

Instituto Gene
Instituto Gene * Santa Catarina

Atender a todos que desejam ingressar no Programa de 

Incubação do Instituto Gene oferecendo benefícios como 

capacitação e treinamentos para fortalecer as boas 

iniciativas.

Consultar no link ao lado
https://www.institutogene.org.br/noticias/novidadeinstit

utogeneabreeditalpermanenteparaincubaceo/

8 EMBRAPII

SESU;

MEC;

EMBRAPII.

31/01/2020 Nacional

Selecionar grupos estabelecidos nas Universidades 

Federais do Ministério da Educação para que sejam 

credenciados como Unidades EMBRAPII, até o limite de 

recursos estabelecido na chamada

Universidades Federais do 

MEC 

https://embrapii.org.br/wp-

content/images/2020/01/200107-CHAMADA-

PUBLICA_012020-v13-final_novo.pdf

9 Hackathon Online Grow+

GROW+ Aceleradora de 

Startups

Secti

E mais 40 empresas

23/03 a 27/03 Nacional

Maratona de inovação aberta e colaborativa para receber 

entre 200 e 300 ideias, que resultem em 20 soluções. A 

maratona ocorrerá de 23/03 a 27/03.

Especialistas;

Médicos;

Profissionais de TI;

Desenvolvedores; Designers;

Pesquisadores e profissionais 

que lidam com a saúde

https://growplus.com.br/hack-for-brazil-covid-19-online-

hackathon/

10

Chamada de Proposta nº 01/2020 – EIXO I

 Bioenergia Eficiente Aplicada ao Setor de 

Transportes

Governo Federal;

Fundep;

MDIC

06/04/2020 Nacional

Viabilizar o uso de biocombustíveis em motores a 

combustão e / ou híbridos, de forma a promover a 

melhoria e o aumento de eficiência e desempenho, além 

da redução de emissões em sistemas de propulsão 

automotiva. 

Grupos de pesquisa 

pertencentes a IES e

ICTs públicas ou privadas em 

parceria com startups,

microempresas, pequenas, 

médias ou grandes empresas 

do setor automotivo

http://www.fundep.ufmg.br/wp-

content/uploads/2020/02/Chamada-Rota-

2030_BIO.pdf

11
Chamada de Proposta nº 01/2020 – EIXO I

Condução Segura e Eficiente de Veículos

Governo Federal;

Fundep;

MDIC

06/04/2020 Nacional

Contribuir para o fortalecimento da indústria automotiva, 

com desenvolvimento e aperfeiçoamento de dispositivos e 

subsistemas de segurança ativa e passiva capazes de 

reduzir as fatalidades e lesões no setor de transporte.

 Pesquisadores vinculados a 

IES e ICTs públicas ou 

privadas, sem fins lucrativos

http://www.fundep.ufmg.br/wp-

content/uploads/2020/02/Chamada-Rota-

2030_CONSEV.pdf

12
Chamada de Proposta nº 01/2020 – EIXO I

EIXO III Propulsão Alternativa à Combustão

Governo Federal;

Fundep;

MDIC

06/04/2020 Nacional

Contribuir para a indústria automotiva com o

desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente de 

sistemas e componentes (peças) voltados para veículos 

elétricos e híbridos, ou seja, de propulsão alternativa à 

combustão. 

Pesquisadores vinculados a  

IES e ICTs públicas ou 

privadas, sem fins lucrativos.

http://www.fundep.ufmg.br/wp-

content/uploads/2020/02/Chamada-Rota-

2030_PAC.pdf
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https://embrapii.org.br/
https://embrapii.org.br/embrapii-e-sebrae-destinam-recursos-para-startups-durante-crise-do-coronavirus/
https://embrapii.org.br/embrapii-e-sebrae-destinam-recursos-para-startups-durante-crise-do-coronavirus/
http://dados.sebrae.ms/acelera2020
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/programa-nexos,a520f6c19850c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/programa-nexos,a520f6c19850c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/programa-nexos,a520f6c19850c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/programa-nexos,a520f6c19850c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5JSqTn1wwGR8zblo0xE7J5KWtxF5vAh5MXD_t5UeWfFMVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5JSqTn1wwGR8zblo0xE7J5KWtxF5vAh5MXD_t5UeWfFMVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5JSqTn1wwGR8zblo0xE7J5KWtxF5vAh5MXD_t5UeWfFMVQ/viewform
https://inovandonacrise.tudosobrestartups.com.br/96704d1/curso-crise/startup-machine-inovando-na-crise
https://inovandonacrise.tudosobrestartups.com.br/96704d1/curso-crise/startup-machine-inovando-na-crise
https://www.institutogene.org.br/noticias/novidadeinstitutogeneabreeditalpermanenteparaincubaceo/
https://www.institutogene.org.br/noticias/novidadeinstitutogeneabreeditalpermanenteparaincubaceo/
https://embrapii.org.br/wp-content/images/2020/01/200107-CHAMADA-PUBLICA_012020-v13-final_novo.pdf
https://embrapii.org.br/wp-content/images/2020/01/200107-CHAMADA-PUBLICA_012020-v13-final_novo.pdf
https://embrapii.org.br/wp-content/images/2020/01/200107-CHAMADA-PUBLICA_012020-v13-final_novo.pdf
https://growplus.com.br/hack-for-brazil-covid-19-online-hackathon/
https://growplus.com.br/hack-for-brazil-covid-19-online-hackathon/
http://www.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/02/Chamada-Rota-2030_BIO.pdf
http://www.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/02/Chamada-Rota-2030_BIO.pdf
http://www.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/02/Chamada-Rota-2030_BIO.pdf
http://www.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/02/Chamada-Rota-2030_CONSEV.pdf
http://www.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/02/Chamada-Rota-2030_CONSEV.pdf
http://www.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/02/Chamada-Rota-2030_CONSEV.pdf
http://www.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/02/Chamada-Rota-2030_PAC.pdf
http://www.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/02/Chamada-Rota-2030_PAC.pdf
http://www.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/02/Chamada-Rota-2030_PAC.pdf


13

EDITAL 01/2020

PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS 

EMERGENTES-PRONEM

Fundação de Apoio à 

Pesquisa do Distrito 

Federal;

CNPq;

SECTI

08/04/2020 Distrito Federal

Viabilizar apoio financeiro às atividades de pesquisa 

científica, tecnológica e de inovação, mediante a seleção 

de propostas vinculadas ao oo item 3 do edital do 

programa.

Pesquisadores bolsistasa de 

produtividade do CNPq 

residentes do DF

http://www.fap.df.gov.br/wp-

content/uploads/2020/02/Edital-e-

TOA_VERS%C3%83O-FINAL.pdf

14 Programa brMalls Partners
Endeavor;

brMalls
13/04/2020 Nacional

Buscar 15 varejistas online e offline com alto potencial de 

crescimento, que inovam para transformar o setor de 

varejo no Brasil.

Pessoa jurídica com soluções 

inovadoras e com alto 

potencial de crescimento no 

setor varejista.

https://endeavor.org.br/scaleup/brmallspartners

15 Starter Business Acceleration EDP 20/04/2020 São Paulo

Programa mundial de aceleração de negócios com 

startups que oferecem soluções aplicáveis ao setor de 

energia.

Startups

https://www.edp.com.br/noticias/starter-business-

acceleration-programa-mundial-para-startups-do-setor-

eletrico-abre-inscricoes-para-edicao-de-2020

16
Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas 

Empresas (PIPE)
Fapesp 22/04/2020 São Paulo

Apoiar a execução de pesquisa científica e/ou tecnológica 

em micro, pequenas e médias

empresas no Estado de São Paulo

Pesquisadores vinculados a 

empresas de pequeno porte

http://www.fapesp.br/publicacoes/2015/folderpipe_201

5.pdf

17 Programa de Aceleração Espaço Finep Finep 27/04/2020 Nacional

 Agregar conhecimento e articulação com foco em 

marketing e vendas a startups, auxiliando-as na revisão 

e/ou

adequação de sua proposta de valor e de seu modelo de 

negócios, e na identificação de oportunidades de mercado 

com fornecedores, parceiros e clientes, alinhadas a um 

processo de capacitação com o objetivo de construir uma 

estratégia de comercialização de seus produtos e 

serviços. 

Empresa de base tecnológica
http://www.finep.gov.br/images/chamadas-

publicas/2020/13_03_2020_Edital_Espaco_Finep.pdf

18 Programa Para Mulheres na Ciência

 L’Oréal

Unesco

Acadeêmia Brasileira de 

Ciências

08/05/2020 Nacional

Promover e reconhecer a participação da mulher na 

ciência, favorecendo o equilíbrio dos gêneros no cenário 

brasileiro

Jovens pesquisadoras das 

áreas de Ciências da Vida, 

Ciências Físicas, Ciências 

Químicas e Matemática

https://www.paramulheresnaciencia.com.br/

19 Desafio Montreal General Hospital

 Fundação do Hospital 

Geral de Montreal;

 Instituto de Pesquisa do 

Centro de Saúde da 

Universidade McGill

* Internacional

Projetar um ventilador de baixo custo, simples, fácil de 

usar e fácil de construir que possa atender os pacientes 

da COVID, em um período de emergência e que possa 

ser instalado em qualquer lugar.

Equipes projetem um 

ventilador de baixo custo.

https://www.agorize.com/en/challenges/code-life-

challenge

20 Fundos de Capital Semente – Criatec III Criatec * Nacional

Construir com os empreendedores uma oferta de valor 

forte e estruturar o negócio para entrar na fase de 

crescimento acelerado.

Empresas em estágios iniciais https://inseedinvestimentos.com.br/criatec-3/

21
Edital Nº 08/2019 

Bolsas no País e no Exterior

FINEP;

EMBRASER;

BNDES;

Desenvolve SP;

Fundo Aerospacial.

* Nacional

Apoiar empresas para a execução de Planos Estratégicos 

de Inovação e projetos que resultem em inovações em 

produtos, processos e serviços baseados em tecnologias 

digitais com aplicações na saúde, indústria, no 

agronegócio (ambiente rural) e no desenvolvimento 

urbano (cidades).

Empresas brasileiras com 

receita operacional bruta 

anual ou anualizada igual ou 

superior a R$ 16 milhões e 

que submetam propostas com 

valor mínimo de R$ 5 milhões

http://www.fundoaeroespacial.com.br/sobre/

lmulheres

22
Chamada de Cases de Startups - Inova 

(Agência de Inovação da Unicamp)

Agência de Inovação da 

Unicamp
* Nacional

Mapear soluções de startups, principalmente as empresas-

filhas da Unicamp formadas por ex-alunos da 

Universidade, em diversos aspectos sociais que estão 

sendo afetadas com a pandemia do COVID-19.

Startups

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccIdCO4

ZmxKDtA-B6rH-

oltHp54fKdEgUdZ7Q8XRoKPUr6dw/viewform

23 Super Desafio COVID-19 | Coronavírus 100 Startups * Nacional

Divulgar os desafios relacionados ao Covid-19 das 

empresas, governo e sociedade civel e conectar startups 

que possam desenvolve-los.

Startups;

Comunidade cientifica;

Empresas de todos os portes; 

Órgãos governamentais;

Sociedade civil

https://www.openstartups.net/site/coronavirus-

challenges.html
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http://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-e-TOA_VERS%C3%83O-FINAL.pdf
http://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-e-TOA_VERS%C3%83O-FINAL.pdf
http://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-e-TOA_VERS%C3%83O-FINAL.pdf
https://endeavor.org.br/scaleup/brmallspartners
https://www.edp.com.br/noticias/starter-business-acceleration-programa-mundial-para-startups-do-setor-eletrico-abre-inscricoes-para-edicao-de-2020
https://www.edp.com.br/noticias/starter-business-acceleration-programa-mundial-para-startups-do-setor-eletrico-abre-inscricoes-para-edicao-de-2020
https://www.edp.com.br/noticias/starter-business-acceleration-programa-mundial-para-startups-do-setor-eletrico-abre-inscricoes-para-edicao-de-2020
http://www.fapesp.br/publicacoes/2015/folderpipe_2015.pdf
http://www.fapesp.br/publicacoes/2015/folderpipe_2015.pdf
http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2020/13_03_2020_Edital_Espaco_Finep.pdf
http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2020/13_03_2020_Edital_Espaco_Finep.pdf
https://www.paramulheresnaciencia.com.br/
https://www.agorize.com/en/challenges/code-life-challenge
https://www.agorize.com/en/challenges/code-life-challenge
https://inseedinvestimentos.com.br/criatec-3/
http://www.fundoaeroespacial.com.br/sobre/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccIdCO4ZmxKDtA-B6rH-oltHp54fKdEgUdZ7Q8XRoKPUr6dw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccIdCO4ZmxKDtA-B6rH-oltHp54fKdEgUdZ7Q8XRoKPUr6dw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccIdCO4ZmxKDtA-B6rH-oltHp54fKdEgUdZ7Q8XRoKPUr6dw/viewform
https://www.openstartups.net/site/coronavirus-challenges.html
https://www.openstartups.net/site/coronavirus-challenges.html


24 Soluções ao Covid-19

Sai do Papel;

Programa Startup Rio;

SECTI do RJ.

* Nacional

Incentivar soluções rápidas, viáveis e efetivas aos 

problemas causados pelo Coronavírus a partir de 

mentorias, conexões estratégicas e divulgação junto à 

nossa comunidade.

Empreendedores;

Voluntários;

Mentores de negócios.

https://www.saidopapel.com.br/covid-19

25

Chamada “Desenvolvimento de terapêutica 

e diagnóstico para combater infecções por 

coronavírus”

Comissão Europeia;

Innovative Medicines 

Initiative;

 European Federation of 

Pharmaceutical Industries

and Associations;

GOVERNO DO DISTRITO 

FEDERAL

SECRETARIA DE 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO À 

PESQUISA DO DISTRITO 

FEDERAL

31/03/2020 Distrito Federal

 Identificar novos agentes terapêuticos e sistemas de 

diagnóstico precoces eficazes e confiáveis contra a atual 

infecção de Coronavírus e outras infecções relacionadas 

que podem vir a aparecer.

Projetos  envolvendo 

entidades baseadas em pelo 

menos 3 países da União 

Europeia ou Associados.

https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/IMI2%20C

all%2021%20Coronavirus%20-

%20Call%20text_final.pdf

26

Edital Fapes Nº 01/2020

APOIO A PROJETOS INOVADORES E 

SPIN OFF

Processo número 84224975

FAPES;

SECTI.
31/03/2020 Espirito Santo

Apoiar por meio da concessão de recursos de subvenção 

econômica o desenvolvimento de produtos e/ou 

processos inovadores - novos ou significativamente 

aprimorados de empresas capixabas.

Empresas capixabas que 

desenvolvem projetos 

inovadores. 

https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/Arquiv

os/EditaisAbertos/Edital_FAPES_01-2020_Spin-

Off_07jan2020.pdf

27

2ª CHAMADA INNOWWIDE: FOMENTO 

PARA PROJETOS DE INOVAÇÃO
INNOWWIDE 31/03/2020 São Paulo

Submissão de propostas para o desenvolvimento de 

produtos inovadores, assim como também para criação de 

soluções que tornem processos ou serviços mais 

inovativos.

Startups;

Pequenas e Médias Empresas

https://www.dwih-saopaulo.org/pt/2a-chamada-

innowwide-fomento-para-projetos-de-inovacao/

28

Desafio:

 Como podemos tornar o transporte 

administrativo para o deslocamento de 

servidores mais efetivo e econômico?

Enap
06/04/2020 Nacional

Selecionar propostas de soluções

inovadoras que contribuam para a resolução do desafio 

público a seguir indicado: Como podemos tornar

o transporte administravo para o deslocamento de 

servidores mais efevo e econômico?

Empresas, entidades privadas 

sem fins lucrativos, cidadãos 

brasileiros e estrangeiros em 

situação regular no país, a 

partir de 18 anos de idade, 

individualmente ou em grupo.

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4491/1/Edit

al_117_CentralCompras.pdf

29

Edital de Pesquisa para o Desenvolvimento 

de Tecnologias para Produtos, Serviços e 

Processos para o Combate à Doença por 

Corona Virus 2019 (Covid-19)

FAPESP

FINEP 06/04/2020 São Paulo

Apoiar atividades de pesquisa científica e/ou tecnológica 

para empresas que tenham conduzido pesquisas no 

passado que resultaram em novas tecnologias, 

processos, ou produtos inovadores no âmbito de projetos 

financiados pelo PIPE

Microempresas;

Pequenas Empresas

Empresas de Pequeno Porte;

Todas brasileiras

http://www.fapesp.br/14087

30
Chamada de Propostas FAPESP / MCTIC – 

2019 (PITE)
FAPESP 08/04/2020 Nacional

Submissão de projetos de pesquisa no campo da Internet 

em áreas definidas no texto do Convênio firmado entre 

FAPESP e MCTIC (www.fapesp.br/8388). 

Pesquisadores em instituições 

de pesquisa pública ou 

privada no país

http://www.fapesp.br/13842

31

Desafio:

Como podemos selecionar pessoas com as 

competências requeridas para ocupar 

cargos comissionados na Administração 

Federal?

Enap
27/04/2020 Nacional

Selecionar propostas de soluções

inovadoras que contribuam para a resolução do desafio 

público a seguir indicado: Como podemos selecionar 

pessoas com as competências requeridas para ocupar os 

cargos comissionados da Administração direta do Poder 

Execuvo Federal?

Empresas, entidades privadas 

sem fins lucrativos, cidadãos 

brasileiros e estrangeiros em 

situação regular no país, a 

partir de 18 anos de idade, 

individualmente ou em grupo.

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4490/1/Edit

al_115_Enap.pdf

32
Edital de Inovação para a Indústria

"Missão contra o Covid-19"

SESI

SENAI
30/04/2020 Nacional

Apoiar e financiar projetos que desenvolvam soluções de 

impacto aos problemas gerados pela pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19).

Alianças Industriais, grupos 

com empresas, Institutos 

SENAI de Inovação e 

Institutos SENAI de 

Tecnologia,

http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/edital-

de-inovacao-para-industria/categorias/missao-contra-

covid-19/
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https://www.saidopapel.com.br/covid-19
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/IMI2 Call 21 Coronavirus - Call text_final.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/IMI2 Call 21 Coronavirus - Call text_final.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/IMI2 Call 21 Coronavirus - Call text_final.pdf
https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/Arquivos/EditaisAbertos/Edital_FAPES_01-2020_Spin-Off_07jan2020.pdf
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Chamada de Propostas FAPESP – MCTIC - 

CGI.BR para Centros de Pesquisas 

Aplicadas em Inteligência Artificial

MCTIC;

FAPESP;

CGI.br

20/06/2020 Nacional

Oferecer apoio para a criação de até quatro Centros de 

Pesquisas Aplicadas (CPA) em Inteligência Artificial, 

sendo dois no Estado de São Paulo e dois em outros 

Estados.

Olhar os itens e condições no 

edital (link ao lado)
http://www.fapesp.br/13896

34

Chamada de propostas de pesquisa – 

Suplementos de Rápida Implementação 

contra COVID-19: 

FAPESP 22/06/2020 Nacional

Apoiar pesquisas, de curto prazo (24 meses), com 

contribuições significativas ao entendimento e superação 

do risco representado pelo vírus SARS-Cov-2 e/ou 

possíveis caminhos para sua gestão ou prevenção.

Temático,

Jovem Pesquisador, CEPIDs, 

CPEs 

http://fapesp.br/14082

35

EDITAL FAPES Nº 01/2020

APOIO A PROJETOS INOVADORES E 

SPIN OFF

Processo número 84224975

Fapes 26/06/2020 Espirito Santo

Apoiar financeiramente às

empresas capixabas para desenvolverem projetos 

inovadores.

Empresas com pesquisador 

vinculado

a uma ICT, ou em Spin Off 

empresarial, associada a uma 

incubadora.

https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/edital-

01-2020-projetos-inovadores-spin-off-alterado1.pdf

36
Concurso Internacional de Ideias 

Maré-Cidade

Institutos de Arquitetos do 

Brasil;

União Internacional de 

Arquitetos;

Congresso UIA2020RIO.

30/03/2020 Internacional

Premiar projetos com soluções inovadoras de arquitetura 

e design urbano que visem integrar as favelas do 

Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro (RJ), 

ao seu entorno, levando em conta os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Estudantes regulares de 

Arquitetura de todo o mundo.
https://www.uia2020rio.archi/concurso_en.asp#itemA1

37

Edital X

Fortalecer a Agroecologia a partir dos 

Sistemas Agroflorestais  na Amazônia

Fundo Dema 31/3/2020 Amazônia

Apoiar projetos coletivos de povos e comunidades 

tradicionais, agroextrativistas e agricultores familiares que, 

por meio de práticas de resistência, vêm fortalecendo a 

luta em defesa do território, da segurança alimentar e 

nutricional e em defesa do Bem Viver.

Organizações Comunitárias e 

Movimentos Sociais das

regiões Amazônicas

https://emprediv2.websiteseguro.com/arquivos_empre

di/clientes/34327793471597975/arqs_site/201912202

01523_1576872920102.pdf

38  SDG Pioneers de 2020
Pacto Global

Rede Brasil
08/04/2020 Internacional

Reconhecer profissionais e lideranças empresariais que 

estão fazendo um trabalho de referência na promoção 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Empresas integrantes da 

Rede Brasil do Pacto Global 

desde, pelo menos, setembro 

de 2019. Além disso, a 

empresa deve ter submetido 

ao menos uma Comunicação 

de Progresso (COP).

https://www.pactoglobal.org.br/pg/sdg-pioneers

39 Jovens Campeões da Terra 2020 PNUMA 10/04/2020 Internacional

Premiar jovens empreendedores que têm grandes ideias 

para solucionar os principais desafios ambientais do 

planeta. 

Empreendedores ambientais 

com idade entre 18 e 30 anos
https://www.unenvironment.org/youngchampions/pt-br

40
12º ciclo do Prêmio Internacional de 

Melhores Práticas

ONU-HABITAT 

Prefeitura de Dubai 
30/04/2020 Internacional

Premiar iniciativas que se destaquem por sua contribuição 

nas áreas de Regeneração Urbana e Espaços Públicos, 

Construção de edifícios sustentáveis, Sustentando 

Sistemas Alimentares Urbanos, Combate a mudanças 

climáticas e redução da poluição, Planejamento e Gestão 

da Infraestrutura Urbana.

Indivíduos e organismos 

públicos, privados, não 

governamentais, acadêmicos 

e de mídia.

https://nacoesunidas.org/wp-

content/uploads/2020/02/Brochura-em-

Portugue%CC%82s.-Melhoras-Pra%CC%81ticas-

Dubai..pdf

41
Edital Colaborativo 

Matchfunding Enfrente

Benfeitoria;

Fundação Tide Setubal.
30/04/2020 Nacional

Selecionar propostas de organizações que queiram 

desenvolver campanhas de financiamento coletivo com 

foco nas periferias urbanas

Pessoa física;

Coletivo;

Instituição.

https://drive.google.com/file/d/18IiNbrmHyIfEV4vNHM

W4UL0XZQf4anSJ/view

42 Edital Land Acquisition IUCN 1/5/2020

Ásia, 

África, 

Pacífico,

América Latina

Fornecer fundos para aquisição de terras onde à natureza 

está ameaçada, criação de reservas ecológicas para 

conectar habitats de espécies ameaçadas de extinção.

Organizações Não 

Governamentais Sem Fins 

Llucrativos

https://www.iucn.nl/en/solutions/land-acquisition
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https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2020/02/Brochura-em-Portugue%CC%82s.-Melhoras-Pra%CC%81ticas-Dubai..pdf
https://drive.google.com/file/d/18IiNbrmHyIfEV4vNHMW4UL0XZQf4anSJ/view
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43
Programa BNDES Finem

Tecnologia da Informação
BNDES. * Nacional Apoiar projetos que trazem benefícios para a sociedade. Empresas de todos os portes

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financi

amento/produto/bndes-finem-ti

44 Crédito Emergencial AgeRio

Agência de Fomento 

Estadual;

Governo do Rio de 

Janeiro

* Rio de Janeiro

Viabilizar recurs que financiem o fechamento temporário 

ou redução de atividades de estabeleciemento dos 

setores mais sensíveis ao contexto.

Microempreendedores, micro, 

pequenas e médias empresas 

fluminenses.

https://www.agerio.com.br/areas-de-atuacao/credito-

emergencial/

45 BNDES Crédito Pequenas Empresas BNDES * Nacional
Apoiar projetos que trazem benefícios para a geração de 

empregos.
Pequenas Empresas

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financi

amento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas

46 Fundo de Urgência COVID-19

Firgun

Empreende Ai

Impacta Hub SP

* São Paulo
Apoiar empreendedores das periferias com acesso a 

microcrédito nesse difícil momento.
Pequenos empreendedores

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3AT2wZ

kdjinrEPFQ5RiPGzxDRvvMGuFqRlGSCNR5oAW0WD

A/viewform

47
PROGER

PROGER Exportação
FAT * Nacional

Estimular exportação em condições compatíveis com o 

mercado internacional, inclusive fase pré-embarque.

Micro e pequenas empresas 

de exportação

http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-

2/programas-de-geracao-de-emprego-e-renda-

proger/linhas-de-credito/

48

PROGER

Turismo Investimento para Micro e Pequena 

Empresa

FAT * Nacional

Financiar investimento ou investimento com capital de giro 

associado para empresas da cadeia produtiva do setor de 

turismo, em atividades pré-estabelecidas pelo MTE e pelo 

MT, de acordo com a tabela CNAE.

Micro e pequenas empresas 

da cadeia do setor turismo

http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-

2/programas-de-geracao-de-emprego-e-renda-

proger/linhas-de-credito/

49

PROGER

Urbano Investimento para Micro e Pequena 

Empresa

FAT * Nacional

Financiar investimento e capital de giro associado para 

microempresas e empresas de pequeno porte em projetos 

que proporcionem a geração e manutenção de postos de 

trabalho e renda.

Firmas individuais e Micro e 

Pequenas empresas

http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-

2/programas-de-geracao-de-emprego-e-renda-

proger/linhas-de-credito/

50
Caixa Econômica

Linhas de Crédito
Caixa Econômica * Nacional Linhasa de crédito para a necessidade da sua empresa. Consultar o link ao lado

http://www.caixa.gov.br/empresa/credito-

financiamento/Paginas/default.aspx?utm_source=cros

s&utm_medium=credito&utm_campaign=expansao-pj

51 Finep INOVACRED 4.0 Finep * Nacional

 Apoiar a formulação e implementação de soluções de 

digitalização que abarquem a utilização, em linhas de 

produção, de serviços de implantação de tecnologias 

habilitadoras da Indústria 4.0.

Empresas brasileiras com 

atividades econômicas nos 

setores da Indústria da 

Transformação e da 

Agricultura. 

http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-

externa/programas-e-linhas/inovacred4-0
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