
COR SIGNIFICADO

As células grifadas de amarelo são 

vinculadas ao Covid-19
Material atualizado em 21/09/2020

EDITAL RESPONSÁVEIS
PRAZO DE 

VIGÊNCIA
NÍVEL OBJETIVO

PÚBLICO

ALVO
LINK DE ACESSO

(copie e cole em seu navegador)

0 Programa Agro 4.0 ABGI 26/09/2020 Nacional

Promover o aumento de eficiência e de produtividade no 

agronegócio brasileiro através da seleção de projetos pilotos 

de adoção e de difusão de tecnologias 4.0 no agronegócio.

Consultar regulamento do edital 

através do link ao lado.

https://agro40.abdi.com.br/SitePages/Layout/downloads/E

dital%20003_2020%20-

%20Programa%20Agro%204.0%20-%20ABDI%20-

%20Edital.pdf?utm_campaign=fomento_plataforma_agro_

40&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

1
Programa de Empreendedorismo 

Industrial 2020
FindesLAB 02/10/2020

Conectar desafios de grandes empresas a propostas de 

solução de startups.
Startups

https://findeslab.com.br/wp-

content/uploads/2020/09/Programa-Findeslab-de-

Empreendedorismo-Industrial.pdf

2
Programa Pesquisa Inovativa em 

Pequenas Empresas (PIPE)
 FAPESP 14/10/2020 São Paulo

Apoiar a execução de pesquisa científica e tecnológica em 

pequenas empresas. 

Consultar regulamento do edital 

através do link ao lado.
https://www.fapesp.br/pipe/normas

3 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

4

PROGRAMA DE PESQUISA PARA O 

SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM 

SAÚDE – PPSUS

FAPES

SECTI

CNPq

Decit -SCTIE-MS

SESA-ES

30/10/2020 ES

Selecionar propostas para concessão de auxílio financeiro 

para o desenvolvimento de projetos de pesquisa científica, 

tecnológica ou de inovação para a melhoria da qualidade da 

atenção à saúde no âmbito do (SUS) no estado capixaba, 

executados por equipes multidisciplinares e interinstitucionais, 

contribuindo para o fortalecimento e desenvolvimento regional 

no campo da ciência, tecnologia e inovação em saúde 

(CT&I/S), por

intermédio do Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão 

Compartilhada em Saúde – PPSUS, em um dos eixos 

temáticos prioritários mencionadas no edital.

Consultar regulamento do edital 

através do link ao lado.

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

ditaisAbertos/Edital_FAPES-CNPq-Decit-Sesa_09-

2020_PPSUS_15Set2020.pdf

5
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/

6 Programa de Corporate Venture Grupo Solvi Perene Rio de Janeiro

Desenvolver de soluções inovadoras para a vida, utilizando as 

competências de inovação das startups e as capacidades do 

Grupo Solvi, conectando ideias e quebrando barreiras.

Startups https://startupbase.com.br/programs/grupo-solvi

PROGRAMAS E EDITAIS ABERTOS DE PARCEIROS E TERCEIROS

PROGRAMAS E EDITAIS DE INOVAÇÃO

N°

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 D

E
 I

N
O

V
A

Ç
Ã

O
  

  

https://agro40.abdi.com.br/SitePages/Layout/downloads/Edital 003_2020 - Programa Agro 4.0 - ABDI - Edital.pdf?utm_campaign=fomento_plataforma_agro_40&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://agro40.abdi.com.br/SitePages/Layout/downloads/Edital 003_2020 - Programa Agro 4.0 - ABDI - Edital.pdf?utm_campaign=fomento_plataforma_agro_40&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://agro40.abdi.com.br/SitePages/Layout/downloads/Edital 003_2020 - Programa Agro 4.0 - ABDI - Edital.pdf?utm_campaign=fomento_plataforma_agro_40&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://agro40.abdi.com.br/SitePages/Layout/downloads/Edital 003_2020 - Programa Agro 4.0 - ABDI - Edital.pdf?utm_campaign=fomento_plataforma_agro_40&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://agro40.abdi.com.br/SitePages/Layout/downloads/Edital 003_2020 - Programa Agro 4.0 - ABDI - Edital.pdf?utm_campaign=fomento_plataforma_agro_40&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://findeslab.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Programa-Findeslab-de-Empreendedorismo-Industrial.pdf
https://findeslab.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Programa-Findeslab-de-Empreendedorismo-Industrial.pdf
https://findeslab.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Programa-Findeslab-de-Empreendedorismo-Industrial.pdf
https://www.fapesp.br/pipe/normas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-seleciona-projetos-para-fortalecer-atividades-da-bioeconomia/Manual2020_FortaleceSociobio.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-seleciona-projetos-para-fortalecer-atividades-da-bioeconomia/Manual2020_FortaleceSociobio.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-seleciona-projetos-para-fortalecer-atividades-da-bioeconomia/Manual2020_FortaleceSociobio.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-seleciona-projetos-para-fortalecer-atividades-da-bioeconomia/Manual2020_FortaleceSociobio.pdf
https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/Arquivos/EditaisAbertos/Edital_FAPES-CNPq-Decit-Sesa_09-2020_PPSUS_15Set2020.pdf
https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/Arquivos/EditaisAbertos/Edital_FAPES-CNPq-Decit-Sesa_09-2020_PPSUS_15Set2020.pdf
https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/Arquivos/EditaisAbertos/Edital_FAPES-CNPq-Decit-Sesa_09-2020_PPSUS_15Set2020.pdf
http://www.mininghub.com.br/programas/mspot/
https://startupbase.com.br/programs/grupo-solvi


7
Programa Google para organizações 

sem fins lucrativos
Doogle Brasil Perene Nacional

 O Programa oferece a organizações sociais o uso de 

ferramentas Google com o intuito de potencializar a presença 

do terceiro setor no cenário digital e assim, contribuir para o 

aumento de visibilidade das ONGs.

ONG's
https://prosas.com.br/editais/3435-programa-google-para-

organizacoes-sem-fins-lucrativos

8 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/

9 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/

10 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

11 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

12
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

13 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/

14 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/#

15
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/novidadeinstitutog

eneabreeditalpermanenteparaincubaceo/

16

EDITAL FAPES N° 08/2020

SELEÇÃO DE PROJETOS TÉCNICO-

CIENTÍFICOS OU DE INOVAÇÃO

17ª SEMANA ESTADUAL DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA

FAPES

SECTI
25/09/2020 Espirito Santo

Selecionar propostas de projetos de ciência, tecnologia e/ou 

inovação, visando à concessão de apoio financeiro para o 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E PRODUÇÃO DE 

VÍDEOS de curta duração, a serem exibidos durante a 17ª 

Semana Estadual de Ciência e Tecnologia do ES nas 

temáticas informadas no edital

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

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

ditaisAbertos/Edital_FAPES_08-

2020_17a_Semana_Estadual_CeT_01set2020.pdf

17

CHAMADA 

MCTI/CNPQ/MS/SCTIE/DECIT/FUNDAÇ

ÃO BILL & MELINDA GATES GRAND 

CHALLENGES EXPLORATIONS - 

BRASIL: CIÊNCIA DE DADOS PARA 

MELHORAR A SAÚDE MATERNO 

INFANTIL, SAÚDE DA MULHER E 

SAÚDE DA CRIANÇA NO BRASIL

MCTI

CNPq MS

SCTIE

Decit

Fundação Bill & Melinda 

Gates

28/09/2020 Nacional

Apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento

científico e tecnológico e a inovação do País, na área de 

ciência de dados para melhorar a saúde

materno-infantil, saúde da mulher e saúde da criança no Brasil. 

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

http://cnpq.br/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqp

ortlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9902&filtro=abert

as&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1611-7130
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https://prosas.com.br/editais/3435-programa-google-para-organizacoes-sem-fins-lucrativos
https://prosas.com.br/editais/3435-programa-google-para-organizacoes-sem-fins-lucrativos
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://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.openstartups.net/br-pt/challenges/
https://entrepreneurshipworldcup.com/
https://www.institutogene.org.br/noticias/novidadeinstitutogeneabreeditalpermanenteparaincubaceo/
https://www.institutogene.org.br/noticias/novidadeinstitutogeneabreeditalpermanenteparaincubaceo/
https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/Arquivos/EditaisAbertos/Edital_FAPES_08-2020_17a_Semana_Estadual_CeT_01set2020.pdf
https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/Arquivos/EditaisAbertos/Edital_FAPES_08-2020_17a_Semana_Estadual_CeT_01set2020.pdf
https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/Arquivos/EditaisAbertos/Edital_FAPES_08-2020_17a_Semana_Estadual_CeT_01set2020.pdf
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9902&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1611-7130
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9902&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1611-7130
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9902&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1611-7130
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9902&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1611-7130
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EDITAL PROEX/AGIFES Nº 03/2020

INCUBAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 

RESIDENTES E NÃO RESIDENTES

IFES 29/09/2020 Espirito Santo

Desenvolver competências empresariais por meio do aporte 

de gestão e de tecnologia, mediante condições e obrigações 

estabelecidas no Termo de Adesão Simplificado (TASI) 

celebrados entre o Ifes e as pessoas jurídicas responsáveis 

pelos empreendimentos.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

https://agifes.ifes.edu.br/images/Formularios/Documentos/

Edital-de-Incubacao-em-Rede-Final.pdf

19 BATCH #18 WOW 29/09/2020 Nacional
processo que terá seleção e programa de aceleração 100% 

online.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações
https://www.wow.ac/inscricao-batch18/#deal

20

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À 

GERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 

INOVADORES - CENTELHA II 

FINEP

MCTIC
01/10/2020 Nacional

Selecionar propostas de Parceiros Operacionais 

Descentralizados no nível estadual para o estímulo, orientação 

e promoção da criação de empresas de base tecnológica 

inovadoras e de alto crescimento em todo território nacional, 

com o objetivo de implementar o Programa CENTELHA II.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

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

publicas/2020/31_08_2020_Manual_Centelha.pdf

21 SOS Equipamentos 2020

MCTI

FINEP

FNDCT

01/10/2020 Nacional

Selecionar propostas para concessão de recursos financeiros 

para manutenção corretiva de equipamentos multiusuários de 

médio e de grande porte, cadastrados na Plataforma Nacional 

de Infraestrutura de Pesquisa do Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovações (MCTI)

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

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

publicas/2020/03_09_2020_Edital_SOS_Equipamentos_2

020.pdf

22 Desafio Conecta Challenge Vale Vale 04/10/2020 Nacional

Procuramos por soluções capazes de promover conectividade 

em áreas remotas no entorno das ferrovias da Vale e dentro 

dos nossos trens.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

http://www.vale.com/brasil/PT/sustainability/innovation/Pa

ginas/conectachallenge.aspx#inscrevase

23

II CHAMADA DO PROGRAMA DE 

EXCELÊNCIA EM PESQUISA - 

PESQUISA E ENSAIOS CLINICOS DA 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - 

PROEP/PEC-FIOCRUZ/CNPQ - Nº 

30/2020

PROEP

PEC-FIOCRUZ
04/10/2020 Nacional

Selecionar propostas para auxílio financeiro a pesquisadores 

coordenadores de pesquisa da Fiocruz, a fim de selecionar por 

meio de edital interno projetos de pesquisa que visem 

contribuir significativamente para o desenvolvimento científico 

e tecnológico e a inovação do País, na área de pesquisa 

clínica.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

http://cnpq.br/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqp

ortlet_INSTANCE_0ZaM&id=47-1607-

7140&detalha=chamadaDetalhada&filtro=abertas

24
Chamada CNPq/MCTI nº 15/2020 - 

Olimpíadas Científicas

 CNPq

MCTI
05/10/2020 Nacional

Apoiar projetos que visem contribuir para o desenvolvimento 

científico e tecnológico e de inovação

no País, por meio da realização de Olimpíadas Cientificas.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações
http://cnpq.br/chamadas-publicas

25

CNJ INOVA - Ciência de Dados e 

Inteligência Artificial

Desafio 2: INCONSISTÊNCIAS DE 

DADOS NOS SISTEMAS DOS 

TRIBUNAIS

Enap 06/10/2020 Nacional

2° desafio de Como podemos identificar e corrigir na base do 

DataJud  as inconsistências nos metadados  dos processos 

em tramitação nos sistemas dos tribunais?

Cidadãos brasileiros e 

estrangeiros registrados no 

Cadastro de Pessoas Físicas - 

CPF e em situação regular no 

país, a parr de 18 anos de

idade.

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/5354/1/Edital%2

0120%20set%202020.pdf

26

CNJ INOVA - Ciência de Dados e 

Inteligência Artificial

Desafio 1: Tempo e produtividade

Enap 06/10/2020 Nacional

1° desafio de como podemos, a partir da base do DataJud, 

identificar padrões e comparar o andamento de processos em 

cada unidade judiciária do Brasil, levando em consideração as 

peculiaridades  locais e o nível de complexidade,  em razão da 

competência e da matéria do direito?

Cidadãos brasileiros e 

estrangeiros registrados no 

Cadastro de Pessoas Físicas - 

CPF e em situação regular no 

país, a parr de 18 anos de

idade.

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/5354/1/Edital%2

0120%20set%202020.pdf
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https://agifes.ifes.edu.br/images/Formularios/Documentos/Edital-de-Incubacao-em-Rede-Final.pdf
https://agifes.ifes.edu.br/images/Formularios/Documentos/Edital-de-Incubacao-em-Rede-Final.pdf
https://www.wow.ac/inscricao-batch18/#deal
http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2020/31_08_2020_Manual_Centelha.pdf
http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2020/31_08_2020_Manual_Centelha.pdf
http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2020/03_09_2020_Edital_SOS_Equipamentos_2020.pdf
http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2020/03_09_2020_Edital_SOS_Equipamentos_2020.pdf
http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2020/03_09_2020_Edital_SOS_Equipamentos_2020.pdf
http://www.vale.com/brasil/PT/sustainability/innovation/Paginas/conectachallenge.aspx#inscrevase
http://www.vale.com/brasil/PT/sustainability/innovation/Paginas/conectachallenge.aspx#inscrevase
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&id=47-1607-7140&detalha=chamadaDetalhada&filtro=abertas
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&id=47-1607-7140&detalha=chamadaDetalhada&filtro=abertas
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&id=47-1607-7140&detalha=chamadaDetalhada&filtro=abertas
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&id=47-1607-7140&detalha=chamadaDetalhada&filtro=abertas
http://cnpq.br/chamadas-publicas
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/5354/1/Edital 120 set 2020.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/5354/1/Edital 120 set 2020.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/5354/1/Edital 120 set 2020.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/5354/1/Edital 120 set 2020.pdf


27

Belmont Forum Collaborative Research 

Action 2020: “Transdisciplinary Research 

for Pathways to Sustainability 

(Pathways)”

 Belmont Forum

 Future Earth

FAPESP 

09/10/2020 São Paulo

Financiar pesquisas colaborativas de até 2 anos que busquem 

abordagens qualitativas e quantitativas para desenvolver 

caminhos de transformação baseados no Sistema Terra 

visando o desenvolvimento sustentável.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

https://fapesp.br/14389/belmont-forum-collaborative-

research-action-2020-transdisciplinary-research-for-

pathways-to-sustainability-pathways

28

Chamada CNPq/MCTI Nº 29/2020

Projetos de P,D&I que visem ao 

desenvolvimento de produtos

e processos biotecnológicos para 

minimizar ou solucionar

problemas ambientais causados pela 

atividade humana 

CNPq

MCTI 
13/10/2020 Nacional

Apoiar projetos de P,D&I que visem ao desenvolvimento de 

produtos e processos biotecnológicos

para minimizar ou solucionar problemas ambientais causados 

pela atividade humana, tais como

resíduos industriais, domésticos, agropecuários, entre outros.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

http://cnpq.br/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqp

ortlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9962&filtro=abert

as&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1605-7137

29

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

30
Regulamento do Programa Finep 2030 

Empresarial 

Finep

Finep 2030 

MCTIC

Perene Nacional

Apoiar o desenvolvimento, por empresas brasileiras, de 

produtos, processos e serviços inovadores para a cadeia 

automotiva, por meio do financiamento não reembolsável a 

projetos, considerados estratégicos, no âmbito do programa 

Rota 2030 – Mobilidade e Logística.

Empresas brasileiras de todos 

os portes, da cadeia de 

fornecedores do setor 

automotivo incluindo máquinas 

agrícolas e rodoviárias 

autopropulsadas.

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

financiamento/programas-e-

linhas/Finep_2030_Empresarial/29_07_2020_Regulament

o_Programa_Finep_2030_Empresarial.pdf

31 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_C

ovid19.html#carousel-example-generic

32 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=

33 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=1y

C3iKFAPUGpZROo72ysqGKsXiqbR-

hPo8ZCspydExJUQTdENjZXUzlNRVpMNzQwU0RYQTh

RSU1ZWi4u

34 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

35 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/

36
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/
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https://fapesp.br/14389/belmont-forum-collaborative-research-action-2020-transdisciplinary-research-for-pathways-to-sustainability-pathways
https://fapesp.br/14389/belmont-forum-collaborative-research-action-2020-transdisciplinary-research-for-pathways-to-sustainability-pathways
https://fapesp.br/14389/belmont-forum-collaborative-research-action-2020-transdisciplinary-research-for-pathways-to-sustainability-pathways
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9962&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1605-7137
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9962&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1605-7137
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9962&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1605-7137
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9962&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1605-7137
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.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/programas-e-linhas/Finep_2030_Empresarial/29_07_2020_Regulamento_Programa_Finep_2030_Empresarial.pdf
http://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/programas-e-linhas/Finep_2030_Empresarial/29_07_2020_Regulamento_Programa_Finep_2030_Empresarial.pdf
http://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/programas-e-linhas/Finep_2030_Empresarial/29_07_2020_Regulamento_Programa_Finep_2030_Empresarial.pdf
http://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/programas-e-linhas/Finep_2030_Empresarial/29_07_2020_Regulamento_Programa_Finep_2030_Empresarial.pdf
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://inseedinvestimentos.com.br/criatec-3/
http://www.fundoaeroespacial.com.br/sobre/


37
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/1FAIpQLSccIdCO4Zmx

KDtA-B6rH-oltHp54fKdEgUdZ7Q8XRoKPUr6dw/viewform

38 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

39 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

40 Lado a Lado Instituto Cyrela 23/09/2020

RS

RJ

SP

Contribuir para a sustentabilidade operacional de cada 

organização premiada.

Consultar regulamento do edital 

através do link ao lado.
http://institutocyrela.org.br/lado-a-lado/

41
 Desafio Transforma de Replicação de 

Tecnologias Sociais
Fundação Banco do Brasil 25/09/2020 Nacional

 Seleção e o apoio a projetos de reaplicação

de tecnologias sociais certificadas pela Fundação Banco do 

Brasil – FBB, que visem promover soluções nas temáticas de 

educação ou meio ambiente.

Instituições sem fins lucrativos, 

tais como Instituições de 

Ensino e de Pesquisa, 

Fundações, Cooperativas, 

Organizações da Sociedade 

Civil, de direito público ou 

privado legalmente constituídas 

no Brasil, exceto as instituições 

enquadradas no item 7.1 do 

edital.

https://transforma.fbb.org.br/premio/6

42

Belmont Forum Collaborative Research 

Action 2020: “Transdisciplinary Research 

for Pathways to Sustainability 

(Pathways)”

FAPESP

 Future Earth

Belmont Forum

09/10/2020 São Paulo
Desenvolver caminhos de transformação baseados no 

Sistema Terra visando o desenvolvimento sustentável.

Consultar regulamento do edital 

através do link ao lado.
http://www.fapesp.br/14389

43 Edital Ideias para um Mundo Melhor Coca-Cola FEMSA Brasil 23/09/2020

MS

MG

PR

RS

SP

SC

Financiar projetos sociais e ambientais que atuem direta ou 

indiretamente na mitigação do impacto do Covid19, com ações 

voltadas para o desenvolvimento da economia local, a geração 

de emprego ou renda.

Consultar regulamento do edital 

através do link ao lado.
http://www.ideiasmundomelhorposcovid.com.br/edital.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 Draper Richards Kaplan Foundation 
Fundação Draper Richards 

Kaplan
Perene Internacional

Apoiar organizações em seus projetos de expansão e escala e 

que queiram expandir sua atuação para alcançar um número 

maior de beneficiários. As propostas devem ser enviadas em 

inglês.

Consultar regulamento do edital 

através do link ao lado.
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/

47 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/
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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
http://institutocyrela.org.br/lado-a-lado/
https://transforma.fbb.org.br/premio/6
http://www.fapesp.br/14389
http://www.ideiasmundomelhorposcovid.com.br/edital.pdf
https://www.olamgroup.com/sustainability/reimagine/olam-food-prize.html
https://www.olamgroup.com/sustainability/reimagine/olam-food-prize.html
https://prosas.com.br/projetos/47992-circuito-nacional-profissoes-da-economia-criativa-artes-cenicas
https://prosas.com.br/projetos/47992-circuito-nacional-profissoes-da-economia-criativa-artes-cenicas
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/
https://baoba.org.br/edital-para-apoiar-pessoas-e-comunidades-no-combate-ao-coronavirus-ja-esta-aberto/
https://baoba.org.br/edital-para-apoiar-pessoas-e-comunidades-no-combate-ao-coronavirus-ja-esta-aberto/


48
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/

49 Edital do Incentivo Emergencial
Fundação André e Lucia 

Maggi
30/10/2020

Amazonas

Mato Grosso

Rondônia

Apoiar projetos com foco nas áreas de saúde, educação ou 

proteção social para que possam continuar com essas ações e 

terem fôlego para a retomada de suas atividades e projetos em 

2021.

Organizações da sociedade 

civil
https://incentivo.fundacaoandreeluciamaggi.org.br/

50
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/financiame

nto/produto/bndes-finem-ti

51 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/

52 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/financiame

nto/produto/bndes-credito-pequenas-empresas

53 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/1FAIpQLSf3AT2wZkdjin

rEPFQ5RiPGzxDRvvMGuFqRlGSCNR5oAW0WDA/viewf

orm

54
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/

55

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/

56

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/

57 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/

58 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

59
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

C
R

É
D

IT
O

S
 E

 F
IN

A
N

C
IA

M
E

N
T

O
S

E
D

IT
A

L
 D

E
 S

U
S

T
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

E

https://www.theglobalresiliencefund.org/
https://incentivo.fundacaoandreeluciamaggi.org.br/
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/
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/
https://covida20.com.br/negocios-covida/
https://pt.surveymonkey.com/r/fundoalianca
http://www.caixa.gov.br/empresa/credito-financiamento/Paginas/default.aspx?utm_source=cross&utm_medium=credito&utm_campaign=expansao-pj
http://www.caixa.gov.br/empresa/credito-financiamento/Paginas/default.aspx?utm_source=cross&utm_medium=credito&utm_campaign=expansao-pj
http://www.caixa.gov.br/empresa/credito-financiamento/Paginas/default.aspx?utm_source=cross&utm_medium=credito&utm_campaign=expansao-pj
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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

61 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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http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/inovacred4-0
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/inovacred4-0

