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OBJETIVO:
Visa o fomento de projetos de inovação na temática de Fomento a Cadeias Produtivas da
Bioeconomia em Biomas Brasileiros, que englobem o desenvolvimento de produtos,
processos, tecnologias e serviços para contribuir com o desenvolvimento sustentável do
País, gerando trabalho e renda a um grande número de comunidades que já desenvolvem
atividades com os ativos da biodiversidade nos biomas brasileiros.

Objetiva ainda, conceder recursos não reembolsáveis para apoiar projetos que promovam
soluções aos gargalos científicos e tecnológicos enfrentados na estruturação e
fortalecimento de cadeias produtivas baseadas na biodiversidade brasileira,
desenvolvendo essas soluções de modo a agregar e reter valor junto aos elos iniciais das
cadeias produtivas, melhorando a qualidade de vida das populações atendidas



• Fortalecer a bioeconomia brasileira para o desenvolvimento de

soluções sustentáveis que possibilitem benefícios econômicos,

sociais e ambientais, com a geração e disseminação de novos

conhecimentos e tecnologias;

• Fomentar o desenvolvimento de cadeias produtivas baseadas na

biodiversidade brasileira com o desenvolvimento de novos

bioprodutos, bioinsumos, biomateriais e serviços;

• Implementar, ampliar e fortalecer ações para o uso sustentável e

racional da biodiversidade brasileira;

• Fomentar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e

a inovação para o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e

Inovação (SNCTI) com foco na biodiversidade brasileira;

OBJETIVOS DESTE EDITAL:



• Estimular arranjos de cooperação nacional para a estruturação e

fortalecimento de cadeias produtivas baseadas na

biodiversidade brasileira e consequente desenvolvimento da

bioeconomia;

• Fomentar a criação de conhecimento e o desenvolvimento de

soluções inovadoras a partir do uso sustentável da

biodiversidade brasileira; e

• Aproveitar as vocações naturais dos territórios atendidos nos

biomas brasileiros.

OBJETIVOS DESTE EDITAL :



CO₂ EMISSIONSWASTE 
MANAGEMENT SOCIAL ACTIONCOMMITTED 

EMPLOYEESHOME

CONVENENTE

EXECUTOR
Instituição responsável pela 

execução gerencial e financeira 
do projeto (FUNDAÇÃO)

Instituição responsável pela 
coordenação e execução 
técnica do projeto (UFES)

Outras ICTs públicas ou 
privadas com atuação técnica 

(CO-EXECUTORES)

ESTRUTURA DA PROPOSTA

INTERVENIENTE
Órgão ou entidade da 

administração pública direta ou 
indireta de qualquer esfera de 
governo, ou entidade privada 

com ou sem finalidade lucrativa, 
que participa do projeto para 
assumir obrigações em nome 

próprio; (OPCIONAL)

A Instituição Interveniente deverá necessariamente oferecer apoio técnico (interveniente técnico) ou aportar recursos financeiros (interveniente cofinanciador). 



VALOR POR PROJETO
Mínimo R$ 1 milhão e 
máximo R$ 3 milhões;

PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO
36 meses, prorrogáveis.

Nº DE PROPOSTAS
Cada ICT executora poderá 

apresentar até 02 (duas) propostas;

LIMITE POR UNIDADE FEDERATIVA
Aprovação de até 4 (quatro) 

projetos por UF;

PONTOS RELEVANTES



DESPESAS APOIÁVEIS

1. Pagamento de pessoal;
2. Material de consumo;
3. Diárias;
4. Passagens;
5. Serviços de terceiros pessoa física;
6. Serviços de terceiros pessoa jurídica;
7. Bolsas;
8. Obras e instalações;
9. Material permanente e equipamentos;
10. Obras de adaptações na estrutura predial;
11. DOACI – Fundações de Apoio.
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Vamos juntos?

> UFES/PRPPG
Valdemar Lacerda - (27) 99226-7166 valdemar.lacerda@ufes.br

Marcos Moraes (27) 98167-8200 marcos.w.moraes@ufes.br

> Ponto Focal - FEST
Sabrina Felix - (27) 99634-8553/ 3145-4521 sabrina.felix797@fest.org.br

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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