
COR SIGNIFICADO

As células grifadas de amarelo são 

vinculadas ao Covid-19
Material atualizado em 27/07/2020

EDITAL RESPONSÁVEIS
PRAZO DE 

VIGÊNCIA
NÍVEL OBJETIVO

PÚBLICO

ALVO
LINK DE ACESSO

(copie e cole em seu navegador)

1 Programa REFORÇA Instituto EDP 29/07/2020 Nacional

Seu objetivo de desenvolver as lideranças das Organizações 

Sociais em temas como: Inovação/ Captação de recursos/ 

Novas formas de geração de receita/ Voluntariado estratégico.

Organizações sociais https://www.portaldoimpacto.com/programa-reforca

2
5ª EDIÇÃO DO STARTUPS 

CONNECTED!

Câmara de Comércio e 

Indústria Brasil-Alemanha
31/07/2020 Nacional

O  programa de aceleração da Câmara Brasil-Alemanha conta 

com atividades “mão-na-massa” baseadas em métodos ágeis 

para aproximar grandes empresas e startups em torno de 

desafios empresariais e acelerar o desenvolvimento de 

projetos-piloto.

Startups https://startupsconnected.com.br/

3

COMO GARANTIR A EQUIDADE 

EDUCACIONAL DURANTE A 

PANDEMIA DE COVID-19

Tinker Foundation 31/07/2020 Nacional

Iniciativa especial Como Garantir a Equidade Educacional 

Durante a Pandemia de COVID-19, que temporariamente 

substituirá a nossa estratégia de programa educacional para 

esse ciclo de concessões. Esta iniciativa será o foco de todas 

as concessões educacionais a serem feitas para o restante do 

do ano de 2020.

Consultar regulamento do edital 

através do link ao lado.
https://tinker.org/pt/inscricoes-abertas/

4

PROGRAMAS DE GOVERNANÇA 

DEMOCRÁTICA E GESTÃO 

SUSTENTÁVEL DE RECURSOS

Tinker Foundation 31/07/2020 Nacional

Apoiar mudanças nas políticas e nas práticas que melhoram a 

vida dos latino-americanos. O financiamento da fundação 

abrange três áreas de programas nas quais a pesquisa, a 

inovação, a ampliação de modelos comprovados e a troca de 

ideias têm o poder de causar um impacto positivo e relevavte.

Consultar regulamento do edital 

através do link ao lado.
https://tinker.org/pt/subsidios-institucionais/

5

Programa de Incubação

Brasil – Londres

2020-2021

Apex-Brasil

Anprotec

Imperial College London

03/08/2020 Nacional

O programa consistirá na

imersão de startups brasileiras no ecossistema de inovação de 

Londres. Oferecendo aos empreendimentos brasileiros contato 

privilegiado com ambientes de inovação londrinos, em 

particular o Imperial College London.

Startups

https://anprotec.org.br/site/wp-

content/uploads/2020/06/Chamada_-Programa-de-

Incubac%CC%A7a%CC%83o-Brasil-

Londres_revisa%CC%83o_09.pdf
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PROGRAMAS E EDITAIS ABERTOS DE PARCEIROS E TERCEIROS

PROGRAMAS E EDITAIS DE INOVAÇÃO

N°
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https://anprotec.org.br/site/wp-content/uploads/2020/06/Chamada_-Programa-de-Incubac%CC%A7a%CC%83o-Brasil-Londres_revisa%CC%83o_09.pdf
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https://anprotec.org.br/site/wp-content/uploads/2020/06/Chamada_-Programa-de-Incubac%CC%A7a%CC%83o-Brasil-Londres_revisa%CC%83o_09.pdf


6
REGULAMENTO DO PROGRAMA

DO IT NOW STARTUPS 2020

DI Treinamentos

e Palestras,

Neo Ventures

11/08/2020 Minas Gerais

Definir as regras, as condições de participação e o 

funcionamento do programa Do It Now Startups. O evento em 

si é voltado para troca de experiências, networking e 

aprendizados entre empreendedores, empresários, estudantes 

e interessados em técnicas, práticas, ferramentas e inovações 

que as empresas utilizam para aprimorar a gestão de 

negócios, a fim de construir histórias reais de sucesso.

Olhar os itens e critérios de 

elegibilidade no edital (link ao 

lado)

https://drive.google.com/file/d/16ziwxnSK9W-

kczZ84INplSE2uCmpHzb3/view

7

CHAMADA PÚBLICA PARA 

STARTUPS/EMPRESAS

REGULAMENTO 001/2020 

Caixa Econômica Federal 13/08/2020 Nacional

O desafio visa encontrar “soluções em microfinanças que 

promovam a independência financeira e a ascensão social, 

considerando aspectos da Cidadania Financeira” cujo conceito 

compreende a prestação de serviços financeiros com foco 

preferencialmente no público que tradicionalmente não tem 

acesso, ou tem de forma limitada, aos serviços financeiros 

oferecidos pelas instituições que operam no sistema 

financeiro.

Startups https://www.caixalab.com.br/desafio/681

8 Programa Itaú Social Unicef
Itaú

Unicef
21/08/2020 Nacional

Realizar formação e fomento financeiro de organizações da 

sociedade civil que promovem a educação integral e inclusiva 

de crianças e adolescentes para o aprimoramento de suas 

práticas e o alcance de resultados de qualidade.

Organizações da Sociedade 

Civil 
https://programaitausocialunicef.cenpec.org.br/

9 PROGRAMA FORTALECE SOCIOBIO Mapa 31/10/2020

Regiões do 

Nordeste

Centro-Oeste

Sul

Sudeste

Selecionar projetos para o fortalecimento da 

sociobiodiversidade, envolvendo pequenos e médios 

produtores rurais, agricultores familiares, povos e 

comunidades tradicionais.

Consultar regulamento do edital 

através do link ao lado.

https://www.gov.br/agricultura/pt-

br/assuntos/noticias/mapa-seleciona-projetos-para-

fortalecer-atividades-da-

bioeconomia/Manual2020_FortaleceSociobio.pdf

10
PROGRAMA CICLO 1 DO M-SPOT: 

EDIÇÃO VALE

Vale

Mining Hub
Perene Nacional

O programa permite às empresas associadas ao Mining Hub 

apresentar desafios exclusivos em busca de soluções 

customizadas que mira mnas temáticas do mercado de 

inovação aberta, apresentando 5 desafios subdivididos em 

sete grandes temas: energia, ferrovia, geotecnia, marketing 

técnico, navegação, pelotização e portos.

Empresas associadas ao 

Mining Hub
http://www.mininghub.com.br/programas/mspot/

11 EMBRAPII
MEC;

MCTIC
Perene Nacional

Fomentar à inovação através de projetos de Pesquisa, 

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

12 EMBRAPII + SEBRAE
Embrapii

Sebrae
Perene 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/

13 ACELERA 2020 Sebrae MS Perene Mato Grosso do Sul Aumentar à competitividade dos micros e pequenos negócios. Micro e pequenos negócios http://dados.sebrae.ms/acelera2020

14 CAMPANHA STARTUPS X COVID19
ABStartups  

Ministério da Economia
Perene Nacional

Mapear as soluções inovadoras de cada startup para enfrentar 

a crise do Coronavírus.
Startups brasileiras

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5JSqTn1w

wGR8zblo0xE7J5KWtxF5vAh5MXD_t5UeWfFMVQ/viewf

orm

15
PROGRAMA STARTUP MACHINE: 

INOVANDO NA CRISE
Tudo sobre startups Perene Pará

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/96704d

1/curso-crise/startup-machine-inovando-na-crise
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5JSqTn1wwGR8zblo0xE7J5KWtxF5vAh5MXD_t5UeWfFMVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5JSqTn1wwGR8zblo0xE7J5KWtxF5vAh5MXD_t5UeWfFMVQ/viewform
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16 DESAFIOS DE INOVAÇÃO 100 Open Startups Perene Nacional
Conectar ideias inovadoras com conjunto de empresas. Tornar 

a sua ideia protagonista da história.
Startups https://www.openstartups.net/br-pt/challenges/

17 ENTREPRENEURSHIP WORLD CUP EWC Perene Nacional

Transforme sua ideia em um empreendimento e amplie seus 

negócios de sucesso. Tudo isso e muito mais na Copa do 

Mundo de Empreendedorismo.

Olhar os itens e critérios de 

elegibilidade no edital (link ao 

lado)

https://entrepreneurshipworldcup.com/#

18
PROGRAMA DE INCUBAÇÃO DO 

INSTITUTO GENE
Instituto Gene Perene 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.

Olhar os itens e critérios de 

elegibilidade no edital (link ao 

lado)

https://www.institutogene.org.br/noticias/novidadeinstituto

geneabreeditalpermanenteparaincubaceo/

19

SELEÇÃO PÚBLICA 

MCTI/FINEP/FNDCT

Subvenção Econômica à Inovação – 

04/2020

Tecnologias 4.0

MCTIC

FINEP
30/07/2020 Nacional

conceder recursos de subvenção econômica para o

desenvolvimento de produtos, processos e/ou serviços 

inovadores dentro do escopo das

linhas temáticas e tecnologias habilitadoras apresentados 

mencionadas no edital.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

http://www.finep.gov.br/images/chamadas-

publicas/2020/16_06_2020_Edital_Subvencao_4_0.pdf

20
Chamada FAPESP/Global Alliance for 

Chronic Disease – GACD
FAPESP 30/07/2020 São Paulo

A Chamada “FAPESP/GACD – Prevenção primária e 

secundária ao câncer” receberá propostas nas áreas temáticas 

indicadas na Chamada GACD, Seção “Scope”, e como 

descritos nos itens mencionados no edital.

Consultar a FAPESP a respeito 

da sua elegibilidade, nos 

termos indicados no item 4 da 

Chamada, antes de iniciar a 

elaboração do projeto conjunto.

http://www.fapesp.br/13670

21

Chamada CNPq Nº 02/2020 - Bolsa de 

Produtividade em Desenvolvimento 

Tecnológico e Extensão Inovadora - DT

CNPq 31/07/2020 Nacional

Valorizar pesquisadores que possuam clara participação em 

atividades de desenvolvimento tecnológico e extensão 

inovadora, associadas a uma prática regular e adequada de 

publicação cientifica dos resultados de seus trabalhos. Além 

disto, é necessário que atuem em áreas temáticas de 

desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora coerentes 

com sua produção.

Pesquisadores

http://cnpq.br/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpq

portlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9582&filtro=abe

rtas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-106-6800

22

Chamada CNPq Nº 11/2020

Bolsas de Produtividade em Pesquisa 

Sênior

CNPq 31/07/2020 Nacional

Reconhecer e valorizar pesquisador que se destaque entre 

seus pares como líder e paradigma na sua área de atuação, 

apresentando produção científica e/ou tecnológica de 

relevância, pela concessão de bolsas de Produtividade Sênior 

(PQ-Sr).

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

http://cnpq.br/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpq

portlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9622&filtro=abe

rtas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-108-6828

23
Chamada pública de apoio a projetos da 

sociedade civil para HIV e COVID-19
UNAIDS 31/07/2020

America Latina

Caribe

Promover projetos e gerar Evidências para fortalecer as 

respostas ao HIV, lideradas pelas comunidades no âmbito da 

resposta ao COVID-19.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações
http://onusidalac.org/1/index.php/internas/item/2613
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http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9622&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-108-6828
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9622&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-108-6828
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9622&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-108-6828
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9622&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-108-6828
http://onusidalac.org/1/index.php/internas/item/2613


24
Edital IdeiaGov para Testes Acessíveis 

de Diagnóstico do COVID-19

Governo do Estado de São 

Paulo 
10/08/2020 São Paulo

Seu objetivo a identificação e teste de soluções inovadoras e 

projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&DI) 

voltados ao diagnóstico de COVID-19 no cenário atual (e que 

poderão ser utilizadas em outras epidemias) para auxílio na 

conduta diagnóstica e manejo clínico da doença.

Pessoa jurídica com fins 

lucrativos;

Pessoa jurídica sem fins 

lucrativos;

Organização pública.

https://prosas.com.br/editais/7107-edital-ideiagov-para-

testes-acessiveis-de-diagnostico-do-covid-19

25
HAMADA PÚBLICA 

MCTI/FINEP/INFRAESTRUTURA NB-3

FINEP

MCTIC
13/08/2020 Nacional

Selecionar propostas para apoio financeiro à execução de 

projetos institucionais para adequação/implantação de 

infraestrutura física de Laboratórios e Biotérios de Nível de 

Biossegurança 3 (NB-3) OMS destinados à PD&I para o 

desenvolvimento de vacinas, tratamentos e estudos da 

patogênese do vírus SARS-CoV2 e outras viroses emergentes 

e reemergentes.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

http://www.finep.gov.br/images/chamadas-

publicas/2020/03_07_2020_Edital_Infraestrutura_NB-

3.pdf

26 Edital PitchGov

FAPES

SECTI

SEGER

LAB.ges

28/08/2020 Espirito Santo

Selecionar propostas de soluções tecnológicas

inovadoras que contribuam para solucionar os

desafios da gestão pública nas áreas de Educação, Saúde, 

Segurança Pública, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, 

Desenvolvimento Econômico Sustentável, Gestão Pública e 

Outros Poderes, no âmbito do Pitch Gov.ES.

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

pitch-gov.es-2020.pdf

27 Incentivo Social Porto Seguro 30/08/2020 São Paulo

Receber propostas de organizações que tenham iniciativas 

aprovadas em leis de incentivo fiscal. serão selecionados 

somente projetos incentivados por legislações específicas 

(FUMCAD, CONDECA, PRONAS, PRONON e Lei do Idoso) e 

que promovam o desenvolvimento intelectual e 

socioambiental, a melhoria da qualidade de vida, a 

disseminação e aplicação dos direitos humanos e a educação.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

https://www.portoseguro.com.br/institucional/patrocinio/inc

entivo-social

28
Prêmio Eic Horizon para alerta precoce 

de epidemias
Comissão Europeia 01/09/2020 Internacional

Desenvolver e demonstrar um protótipo de sistema de alerta 

precoce escalonável, confiável e econômico, usando dados de 

Observação da Terra para prever e monitorar doenças 

transmitidas por vetores; e contribuir para a prevenção de 

surtos, mitigando seu impacto nas escalas local, regional e 

global e fornecendo apoio aos esforços de eliminação 

existentes.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

http://codata.pb.gov.br/fapesq/noticias/comissao-europeia-

lanca-premio-eic-horizon-para-alerta-precoce-de-

epidemias

29
Terceira Chamada de Propostas PITE-

SABESP

FAPESP

SABESP
11/09/2020 São Paulo

Fornecer subsídios para que os institutos de pesquisa 

conheçam melhor os problemas enfrentados pelas empresas 

de saneamento e proponham estudos com enfoque em 

inovação, conforme temas especificados no edital.

Pesquisadores interessados, 

de comprovada competência 

científica e tecnológica, 

vinculados a instituições de 

ensino superior e de pesquisa, 

públicas e privadas

http://www.fapesp.br/13985
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http://codata.pb.gov.br/fapesq/noticias/comissao-europeia-lanca-premio-eic-horizon-para-alerta-precoce-de-epidemias
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http://codata.pb.gov.br/fapesq/noticias/comissao-europeia-lanca-premio-eic-horizon-para-alerta-precoce-de-epidemias
http://www.fapesp.br/13985
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EDITAL FAPES Nº 08/2019

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS TÉCNICO-

CIENTÍFICOS

FAPES 15/09/2020 Espirito Santo

Selecionar propostas para concessão de auxílio financeiro 

visando à publicação de artigos técnico-científicos em 

periódicos acadêmicos e científicos que exponham resultados 

de pesquisas realizadas em Instituições de Ensino e/ou 

Pesquisa sediadas no Espírito Santo, visando a contribuir 

significativamente para a difusão científica das pesquisas 

realizadas no Estado.

Pesquisador(a) e/ou discente, 

em exercício efetivo da 

atividade de pesquisa ou de 

desenvolvimento em

Instituição de Ensino Superior 

e/ou Pesquisa, pública ou 

privada, no ES.

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

EditaisAbertos/Edital_FAPES_08-2019_Publicacao-

Artigos_07out2019.pdf

31 IV Prêmio Empreenda Saúde Fundação Everis 15/09/2020 Nacional

Incentivar o empreendedorismo e a inovação, desenvolver 

talentos e reconhecer negócios com grande potencial na área 

da saúde, o apoio será de até 50 mil reais.

Empresas, já existentes ou a 

serem criadas, e não restringe 

que organizações da sociedade 

civil sejam donas ou acionistas 

majoritárias de pessoas 

jurídicas com fins lucrativos

https://www.premioempreendasaude.com.br/

32

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS 

- SEBRAE/AL

CADASTRAMENTO N° 01/2020 

Sebrae AL Perene Alagoas

Cadastramento de soluções de terceiros disponíveis no 

mercado, de propriedade de pessoas físicas ou pessoas 

jurídicas, que poderão ser utilizadas

quando houver demanda para atendimento do público alvo do 

SEBRAE/AL, integrando o

seu Cadastro de Soluções, nas condições e especificações 

contidas neste ato convocatório

e seus anexos.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

http://www.al.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/AL/sebra

e-em-alagoas-publica-edital-para-captar-solucoes-de-

mercado,fce61d1903f62710VgnVCM1000004c00210aRC

RD

33 IdearuMCTIC MCTIC Perene Nacional

Conectar ideias e avaliar a maturidade de soluções 

tecnológicas, com foco inicial nos desafios apresentados pela 

pandemia.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noti

cias/arquivos/2020/03/MCTIC_investe_no_combate_ao_

Covid19.html#carousel-example-generic

34 INOVA Talentos
IEL/NC

CNPq
Perene Espirito Santo

Desenvolver o melhor software e aplicativo para área da saúde 

que atenda as demandas de médicos, profissionais da área da 

saúde e pacientes, sendo referencia em análise de dados de 

doenças e tratamentos clínicos, objetivando o aumento da 

eficiência dos resultados e melhorando, de forma inovadora, o 

processo de pesquisa na área da saúde.

Mestre 

Graduado

http://www.portaldaindustria.com.br/inovatalentos/acessar

/projeto/procurar/?uf_vaga=ES&setor=

35 Vallourec Open Innovation Challenge Vallourec Tubos do Brasil Perene Nacional
Buscar de ideias para o combate da epidemia que assola 

nosso país. 

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1

yC3iKFAPUGpZROo72ysqGKsXiqbR-

hPo8ZCspydExJUQTdENjZXUzlNRVpMNzQwU0RYQTh

RSU1ZWi4u

36 Desafio Montreal General Hospital

 Fundação do Hospital 

Geral de Montreal;

 Instituto de Pesquisa do 

Centro de Saúde da 

Universidade McGill

Perene Internacional

Projetar um ventilador de baixo custo, simples, fácil de usar e 

fácil de construir que possa atender os pacientes do 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

37 Fundos de Capital Semente – Criatec III Criatec Perene 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/
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https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/Arquivos/EditaisAbertos/Edital_FAPES_08-2019_Publicacao-Artigos_07out2019.pdf
https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/Arquivos/EditaisAbertos/Edital_FAPES_08-2019_Publicacao-Artigos_07out2019.pdf
https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/Arquivos/EditaisAbertos/Edital_FAPES_08-2019_Publicacao-Artigos_07out2019.pdf
https://www.premioempreendasaude.com.br/
http://www.al.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/AL/sebrae-em-alagoas-publica-edital-para-captar-solucoes-de-mercado,fce61d1903f62710VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.al.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/AL/sebrae-em-alagoas-publica-edital-para-captar-solucoes-de-mercado,fce61d1903f62710VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.al.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/AL/sebrae-em-alagoas-publica-edital-para-captar-solucoes-de-mercado,fce61d1903f62710VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.al.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/AL/sebrae-em-alagoas-publica-edital-para-captar-solucoes-de-mercado,fce61d1903f62710VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/03/MCTIC_investe_no_combate_ao_Covid19.html#carousel-example-generic
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/03/MCTIC_investe_no_combate_ao_Covid19.html#carousel-example-generic
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/03/MCTIC_investe_no_combate_ao_Covid19.html#carousel-example-generic
http://www.portaldaindustria.com.br/inovatalentos/acessar/projeto/procurar/?uf_vaga=ES&setor=
http://www.portaldaindustria.com.br/inovatalentos/acessar/projeto/procurar/?uf_vaga=ES&setor=
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1yC3iKFAPUGpZROo72ysqGKsXiqbR-hPo8ZCspydExJUQTdENjZXUzlNRVpMNzQwU0RYQThRSU1ZWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1yC3iKFAPUGpZROo72ysqGKsXiqbR-hPo8ZCspydExJUQTdENjZXUzlNRVpMNzQwU0RYQThRSU1ZWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1yC3iKFAPUGpZROo72ysqGKsXiqbR-hPo8ZCspydExJUQTdENjZXUzlNRVpMNzQwU0RYQThRSU1ZWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1yC3iKFAPUGpZROo72ysqGKsXiqbR-hPo8ZCspydExJUQTdENjZXUzlNRVpMNzQwU0RYQThRSU1ZWi4u
https://www.agorize.com/en/challenges/code-life-challenge
https://www.agorize.com/en/challenges/code-life-challenge
https://inseedinvestimentos.com.br/criatec-3/


38
Edital Nº 08/2019 

Bolsas no País e no Exterior

FINEP;

EMBRASER;

BNDES;

Desenvolve SP;

Fundo Aerospacial.

Perene 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/

39
Chamada de Cases de Startups - Inova 

(Agência de Inovação da Unicamp)

Agência de Inovação da 

Unicamp
Perene 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/1FAIpQLSccIdCO4Zm

xKDtA-B6rH-

oltHp54fKdEgUdZ7Q8XRoKPUr6dw/viewform

40 Super Desafio COVID-19 100  Open Startups Perene 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

41 Soluções ao Covid-19

Sai do Papel;

Programa Startup Rio;

SECTI do RJ.

Perene 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

42

Edital Ambientes resilientes, inclusivos e 

sustentáveis (RISE): um desafio para 

combater a violência baseada em gênero 

em programas de meio ambiente

Global Inovation Exchange 05/08/2020 Internacional

O objetivo do desafio é financiar organizações para adaptar e 

implementar práticas inovadoras promissoras ou comprovadas 

que possam ser usadas para prevenir e responder 

efetivamente à Violência Baseada em Gênero em outros 

setores de programas ambientais.

O edital é aberto a todas as 

organizações, 

independentemente do tipo.

https://competitions4dev.org/risechallenge

43 Prêmio Scroll of Honour ONU-Habitat 17/08/2020 Nacional

Reconhecer iniciativas que contribuam para a urbanização 

sustentável.  Buscando melhores práticas e soluções 

inovadoras relacionadas ao Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 11, particularmente no contexto dos 

desafios colocados pela pandemia da COVID-19.

Governos nacionais e locais, 

setor privado, indivíduos, 

sociedade civil, ONGs, 

organizações governamentais 

e intergovernamentais, 

agências bilaterais e 

multilaterais, instituições 

acadêmicas e de pesquisa, 

fundações públicas ou 

privadas.

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/scroll_of_h

onour_guidelines.pdf
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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
https://www.saidopapel.com.br/covid-19
https://competitions4dev.org/risechallenge
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/scroll_of_honour_guidelines.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/scroll_of_honour_guidelines.pdf


44
Prêmio Olam para Inovação em 

Segurança Alimentar
Olam 11/01/2021 Internacional

Reconhecer pesquisas de impacto transformador na 

agricultura global. 

Organizações da sociedade 

civil

https://www.olamgroup.com/sustainability/reimagine/olam-

food-prize.html

45
Circuito Nacional Profissões da 

Economia Criativa
Brancalyone Produções 31/12/2021 Nacional

Foco na formação de jovens para a economia criativa nas 

artes cênicas. O projeto apresentará painéis de debate com 

profissionais de diferentes segmentos da área.

Consultar regulamento do edital 

através do link ao lado.

https://prosas.com.br/projetos/47992-circuito-nacional-

profissoes-da-economia-criativa-artes-cenicas

46 Fundo Baobá para Equidade Racial
Fundo Baobá para 

Equidade Racial
Perene Nacional

Aoiar projetos de pessoas e organizações comprometidas com 

a equidade racial e que estejam ajudando comunidades no 

combate ao coronavírus.

Consultar regulamento do edital 

através do link ao lado.

https://baoba.org.br/edital-para-apoiar-pessoas-e-

comunidades-no-combate-ao-coronavirus-ja-esta-aberto/

47
Fundo Global de Resiliência para 

Meninas e Mulheres Jovens

Fundo Global de 

Resiliência 
Perene Nacional

Apoiar grupos ativistas durante o período da pandemia do 

coronavírus.

Grupos  liderados por meninas 

e/ou mulheres jovens com 

menos de 35 anos 

https://www.theglobalresiliencefund.org/

48

Fundo Socioambiental Conexsus

Chamada de Projetos

Linha de Crédito Emergencial

2° prazo

FSCX 31/08/2020 Nacional

Reduzir os impactos das crises sanitária

e econômica provocadas pela pandemia da COVID-19 nas 

organizações comunitárias de produção rural e florestal em 

todo o Brasil.

Consultar o link ao lado

https://www.conexsus.org/website/wp-

content/uploads/2020/05/chamada-de-projetos-linha-de-

credito-emergencial-290520.pdf

49
Programa BNDES Finem

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

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

ento/produto/bndes-finem-ti

50 Crédito Emergencial AgeRio

Agência de Fomento 

Estadual;

Governo do Rio de Janeiro

Perene 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/

51 BNDES Crédito Pequenas Empresas BNDES Perene Nacional
Apoiar projetos que trazem benefícios para a geração de 

empregos.
Pequenas Empresas

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

ento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas

52 Fundo de Urgência COVID-19

Firgun

Empreende Ai

Impacta Hub SP

Perene São Paulo
Apoiar empreendedores das periferias com acesso a 

microcrédito nesse difícil momento.
Pequenos empreendedores

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3AT2wZkdji

nrEPFQ5RiPGzxDRvvMGuFqRlGSCNR5oAW0WDA/vie

wform

53
PROGER

PROGER Exportação
FAT Perene 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/
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https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-ti
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-ti
https://www.agerio.com.br/areas-de-atuacao/credito-emergencial/
https://www.agerio.com.br/areas-de-atuacao/credito-emergencial/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3AT2wZkdjinrEPFQ5RiPGzxDRvvMGuFqRlGSCNR5oAW0WDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3AT2wZkdjinrEPFQ5RiPGzxDRvvMGuFqRlGSCNR5oAW0WDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3AT2wZkdjinrEPFQ5RiPGzxDRvvMGuFqRlGSCNR5oAW0WDA/viewform
http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/programas-de-geracao-de-emprego-e-renda-proger/linhas-de-credito/
http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/programas-de-geracao-de-emprego-e-renda-proger/linhas-de-credito/
http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/programas-de-geracao-de-emprego-e-renda-proger/linhas-de-credito/


54

PROGER

Turismo Investimento para Micro e 

Pequena Empresa

FAT Perene 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/

55

PROGER

Urbano Investimento para Micro e 

Pequena Empresa

FAT Perene 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/

56 CoVida20

Sistema B,

Capitalismo Consciente 

Brasil,

Dinâmico,

Investindo com causa.

Perene Nacional

financiar pequenos negócios de impacto comprometidos com a 

manutenção de emprego e renda durante a Covid-19. O 

programa apoiará negócios que atuam em prol de uma Nova 

Economia por meio do acesso a empréstimos com taxas 

reduzidas, carência e prazos alongados.

Consultar o link ao lado https://covida20.com.br/negocios-covida/

57 Chamada Fundo Aliança

Fundação Brava, Fundação 

Lemann, Instituto 

Humanize, República.org, 

Perene Nacional

Direciona seus esforços e recursos em torno do tema de 

gestão de pessoas no setor público e no fortalecimento do 

terceiro setor, por acreditar que colaborar para o 

desenvolvimento de gente talentosa e comprometida contribui 

para a qualidade da prestação de serviços públicos no Brasil.

Organizações da Sociedade 

Civil (OSCs), 

Cooperativas;

Startups e outras empresas 

que atuem com Negócios 

Sociais e de Impacto, Institutos 

de Pesquisa de Mercado;

Escolas de Governo.

https://pt.surveymonkey.com/r/fundoalianca

58
Caixa Econômica

Linhas de Crédito
Caixa Econômica Perene 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=cross&u

tm_medium=credito&utm_campaign=expansao-pj

59
LINHA DE CRÉDITO EMERGENCIAL - 

BANDES/BANESTES

Bandes 

Banestes
Perene Espirito Santo

Reduzir os impactos econômicos da pandemia da Covid-19 

para as empresas capixabas através da disponibilidade uma 

linha de crédito emergencial para empresas afetadas 

economicamente pelo novo coronavírus.

Empresas de todos os portes
https://www.banestes.com.br/informes/2020/2020_03_17

_01.html

60 Finep INOVACRED 4.0 Finep Perene 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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