Reunião de Esclarecimento da Chamada
FAPESP/CONFAP Iniciativa Amazônia+10

Como melhor financiar ciência que ajuda a resolver
problemas complexos da sociedade?
‘A Agenda 2030 e seus 17 ODS representa a mais ambiciosa e significativa
tentativa de repensar o que significa desenvolvimento, desde a Segunda Guerra
Mundial. Não podemos perder esta oportunidade de proteger o planeta e
construir a sociedade em que queremos viver”.
Global Forum of Funders - 2019

“Avançar o desenvolvimento humano respeitando os limites planetários representa
a fronteira mais importante para a exploração humana (PNUD, 2020) e o desafio
mais premente para a ciência.”
International Science Council Report – Unleashing Science, 2021

“Quando os desafios sociais são escolhidos como objetivos, não é mais suficiente
focar somente no desenvolvimento de tecnologia (..). As soluções tecnológicas só
podem contribuir para enfrentar os desafios sociais se fizerem parte de uma inovação
de sistema (..), pois os grandes desafios sociais de nosso tempo são problemas
sistêmicos.”
Rathenau Instituut – Research Programmes with a mission - 2022

Como integrar a pesquisa (disciplinas, regiões,
instituições, atores) e direcionar para soluções?
-

Semelhante a outras agências de fomento à pesquisa, financiamos
principalmente pesquisas “bottom-up”

-

Mas também temos Programas Estratégicos para fomentar áreas relevantes do
conhecimento (7% da pesquisa financiada em 2020)

-

Apesar de muito relevante, a pesquisa continua fragmentada, com graus
variados de dificuldades de se conectar com a sociedade
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A Amazônia se apresenta como um dos grandes problemas complexos da
atualidade. É um nexo chave no clima global e na biodiversidade; e sua
complexidade se deve às pressões multifacetadas que vem sofrendo e aos
desafios para a experimentação e materialização do desenvolvimento de uma
sociedade sustentável.

Somente a FAPESP financiou mais de 3.000 projetos de pesquisa sobre a Amazônia
desde 1994 (R$ 655 milhões). Como fazer um esforço de integração do
conhecimento já produzido e lacunas sobre a região?

Programa de desenvolvimento de Ciência,
Tecnologia & Inovação construído pelas
Fundações de Amparo à Pesquisa
signatárias, organizada no âmbito do
CONFAP com o intuito de promover ações
de CT&I que sejam úteis e convergentes
para o fortalecimento de ações concretas,
em âmbito regional mas com potencial de
replicação.

Como a ciência pode apoiar a transição para o
desenvolvimento sustentável na região amazônica?
Representantes
do Terceiro Setor
(Conexsus,
OPAN, Juruá)
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Grupo de trabalho formado para pensar em questões
como:
•

Quais são as prioridades de pesquisa para a região?

•

Como integrar o conhecimento que já produzimos sobre o
tema?

•

Como criar uma força-tarefa que realmente envolva
pesquisadores locais?

•

Como estimular questões de pesquisa que tragam solução e
não apenas artigos?

•

Como engajar a comunidade local na equipe, construindo
uma abordagem centrada no usuário?

•

E por fim, mas não menos importante, como devolver
adequadamente conhecimento significativo aos municípios?

Ações em andamento
A FAPESP está agora engajada em uma série de iniciativas, visando a
articulação de pesquisas na Amazônia. Atividades já confirmadas:

Escola São Paulo de Ciência Avançada - ESPCA Amazônia: 100 doutorandos e pós-docs em um curso
de duas semanas em São Paulo (22/11)
https://spsas-amazonia.biota.org.br/

Chamada Nacional (CGI-?) de Repositório de Dados: dois grandes centros de repositório
de dados (CPAs) serão financiados para armazenar, gerenciar e disponibilizar dados abertos
para pesquisas na Amazônia (lançamento no 2º semestre 22)

Iniciativa Amazônia+10 - Primeira Chamada

•

Em 21 de novembro de 2021, na COP26, o Governador do Estado de São Paulo
destinou um orçamento da FAPESP à Iniciativa Amazônia de R$100 milhões para 5
anos.

•

Em junho de 2022, no Fórum CONFAP-Consecti, sediado em Manaus, foi anunciada a
adesão de 20 FAPs à Chamada:

Amazonas, Rio de Janeiro, Pará, Paraná, Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Sul,
Amapá, São Paulo, Distrito Federal, Alagoas, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Rondônia,
Espírito Santo, Piauí, Santa Catarina, Acre e Tocantins

•

A presente Chamada foi lançada em 24 de junho de 2022

Características Principais – Chamada

•

Modalidades de Apoio: De acordo com as regras de cada FAP:
AC, AL, AM, AP, DF, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RS,
SC, SP e TO - Anexo I

•

Duração da proposta: Até 36 meses

•

Data limite para submissão: 10 de agosto de 2022

•

Anúncio de resultados: 11 de novembro de 2022

Características Principais – Chamada

•

Equipe:

FAP 1

FAP 2

FAP 3

1 Pesq.
Amaz.
Legal

1
Pesq

1
Pesq

Pelo menos 1 pesquisador da Amazônia Legal (Norte + MA + MT) envolvido
na equipe + 2 pesquisadores de outros 2 estados diferentes.

Escreverão uma única proposta de pesquisa, seguindo as
instruções do Anexo III (Roteiro do projeto)

Submissão nas 3 FAPs por cada
Pesquisador Responsável

Características Principais – Chamada
•

Recursos mínimos:
FAP 1

FAP 2

FAP 3

100
mil

100
mil

100
mil

Cada FAP deverá financiar cada proposta com o valor mínimo de R$100mil
reais. Os valores máximos e itens financiáveis são definidos pelas modalidades
de financiamento definidas por cada FAP – Anexo I

Mínimo de orçamento total por proposta:
R$300 mil reais

Características Principais – Chamada
3.1 Eixos Temáticos e Problemas Prioritários

Eixo I - Territórios como infraestrutura e logística que facilitam o desenvolvimento
sustentável em uma dimensão multiescalar

Devido à enorme diversidade de territórios em termos de questões fundiárias,
culturais e de uso da terra, considerar a especificidade de cada município foi
considerado central para pensar soluções para a transição sustentável.
6.700.000 km²

Eixo II - Povos amazônicos como protagonistas do uso e produção do conhecimento;
para a valorização da biodiversidade e adaptação às mudanças climáticas

A população local (pesquisadores e comunidades) deve ser protagonista do uso e
produção do conhecimento. Eles conhecem os impactos da destruição da
biodiversidade e eventos extremos causados pelas Mudanças Climáticas. Eles devem
estar envolvidos em discussões sobre soluções.

ISPN - https://ispn.org.br/en/biomes/amazon/the-people-of-theforest/

Eixo III - Fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis em toda a
Amazônia
A conservação dos recursos naturais e da biodiversidade não prosperará sem um
novo modelo de crescimento econômico para a região. Fortalecer a produção
sustentável e outras alternativas para substituir a exploração predatória deve ser
um eixo importante da Iniciativa Amazônia.

https://www.insper.edu.br/en/insper-news/unprecedentedcourse-focus-on-amazon-sustainable-supply-chains/

ISPN - https://ispn.org.br/en/comunidade-fortalece-quintais-produtivos-com-apoio-do-fundoppp-ecos/

Características das propostas – Item 4.1
Anexo III - https://fapesp.br/15534/anexo-iii-projeto-de-pesquisa-modelo

Transdisciplinaridade:
O projeto de pesquisa
deve ser
preferencialmente
arranjando diferentes
áreas do
conhecimento

Plano de
Comunicação
Científica

Co-Construção: Quem
define os problemas
prioritários específicos são
os atores locais
(pesquisadores, terceiro
setor, indústria, usuários)

Ambos deverão ser
descritos no Item 7
do Anexo III

Potencial de impacto
e sustentabilidade

Inovação: lacunas do
conhecimento –
Seção III do Amazon
Assessment Report do
SPA
https://www.theamazonwewant
.org/amazon-assessmentreport-2021/

Procedimento de Análise - Chamada

Conjuntamente entre as FAPs

Em cada FAP

•

Submissão da propostas

•

Conferência de documentos

•

Elegibilidade do pesquisador

•

Indicação de especialistas

•

Painel de Avaliação

•

Ranqueamento de propostas no
mérito

•

Alocação de recursos para cada
proposta aprovada

Resultados em Novembro de 2022

FAPESP – modalidades permitidas
APR – Auxílio à Pesquisa Regular – www.fapesp.br/apr
Excepcionalidades:
- Elegibilidade - Pesquisadores com Auxílio Regular em andamento poderão solicitar propostas nessa
Chamada.
- Recurso - Poderão ser apresentados orçamentos superiores a R$150 mil reais/ano (fora o valor da
bolsa mencionada no item a), sendo necessária a inclusão de justificativa para os recursos adicionais.
- Duração – 36 meses ao invés de 24 meses
- Bolsa de Pós Doc: Poderá ser solicitada, como item orçamentário, 1 (uma) Bolsa de Pós-Doutorado
somente se o proponente, enquanto supervisor da Bolsa, atender aos critérios explicitados
em www.fapesp.br/270#72; o valor da bolsa não está inserido no orçamento anual de R$ 150 mil reais
permitidos na modalidade.
PIPE
*Não precisa de parceria em outra FAP, desde que a solução proposta seja para a reunião amazônica
• PIPE Fase 1 e Fase 2 - https://fapesp.br/pipe/normas/
• PIPE TC Fase 1 e Fase 2 - https://fapesp.br/pipetc
• Chamada PIPE FAPESP Sebrae StartUp – Empresa – Validação tecnológica junto ao Cliente
(PoC/MVP) (2022) – https://fapesp.br/15501 – Financiamento de projetos de validação tecnológica que
permitirão que as soluções tecnológicas inovadoras alcancem maior inserção no mercado por meio de
parceria com uma empresa estabelecida (parceiro), potencial cliente da empresa sede da pesquisa.
Possibilidade de a empresa parceira interessada na solução atuar na região Amazônica.

Sessão de Perguntas e Respostas

