
COR SIGNIFICADO

Editais vinculados ao Covid-19 Material atualizado em 04/02/2020

EDITAL RESPONSÁVEIS PRAZO DE 
VIGÊNCIA NÍVEL OBJETIVO PÚBLICO ALVO LINK DE ACESSO

(copie e cole em seu navegador)

0 Programa Pátria Voluntária Arrecadação Solidária
Fundação Banco do Brasil 2/7/2021 Nacional Buscar responder com propostas de mobilização rápida 

a situações de desastres, calamidades e emergências Organizações não-governamentais https://patriavoluntaria.org/pt-BR/pages/25f71323-5ac7-
42c6-8eac-2fbef9239d59

1 Programa Instituto Malwee Acelera Instituto Malwee
Phomenta 2/8/2021 Nacional

Receber inscrições de ongs que atuem com atividades 
gratuitas na infância e queiram receber capacitação do 

programa, inclusive em captação de recursos.

Consultar regulamento do edital 
através do link ao lado. https://institutomalwee.phomenta.com.br/

2
Chamada pública de Organizações:  
Capacitações gratuitas em gestão no 

terceiro setor - Edição 2021
Instituto Amazilia 2/10/2021 Nacional

Programa que visa capacitar gratuitamente as 
organizações sociais a fim de fortalecer a gestão e o 

impacto positivo na sociedade.

OSCs
ONGs

Coletivos e movimentos sociais

https://amazilia.org.br/wp-
content/uploads/2020/12/Regulamento_Formacao-

Gratuita_2021_Amazilia.pdf

3 Programa de Aceleração de Impacto Instituto Legado 2/10/2020 Nacional Programa de aceleração para iniciativas de impacto 
sociaoambiental.

Consulte o link ao lado para obter 
maiores informações

https://institutolegado.org/aceleracao/projeto-legado-
2021/

4 SMARTie - Conecte-se com o Grupo 
Solví

Grupo Solví
Innovation Latam 2/14/2021 Nacional

A SMARTie é o programa de Corporate Venture do 
Grupo Solví, e está em busca de soluções inovadoras, 

que tenham sinergias com a cadeia de valor, e que 
possam se beneficiar da expertise e dos recursos da 
empresa. Para consultar os desafios clique no link de 

acesso.

Consulte o link ao lado para obter 
maiores informações https://innovationawardslatam.com/c/smartie

5

Chamada CNPq/MCTI/SEMPI Nº 
33/2020 - RHAE - Recursos Humanos 
em Áreas Estratégicas Pesquisador na 

Empresa Incubada

CNPq 2/26/2021 Nacional

Apoio a projetos de PD&I que visem contribuir para o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação 
no Brasil, por meio da inserção de pesquisadores em 

microempresas e empresas de pequeno porte, 
doravante chamada Empresa Executora (Instituição de 
Execução do Projeto), vinculadas às incubadoras de 
empresas em operação no País, certificadas ou que 
estejam em processo de obtenção da Certificação 

Cerne.

Consulte o link ao lado para obter 
maiores informações

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?filtro=abertas%2F&p_p_id=resultadosportlet_W
AR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&utm_cam

paign=chamada_cnpqmctisempi_-
_pesquisador_na_empresa_incubada__inscricoes_abert
as_ate_26_de_fevereiro&utm_medium=email&utm_sour

ce=RD+Station

6 Programa Casa Fortalecendo 
Comunidades

Fundo Casa Socioambiental 2/28/2021 Nacional
Enfrentar os efeitos causados pela pandemia do Covid-
19, principalmente, os efeitos econômicos a médio e 

longo prazo através da convocatória de projetos.

Base comunitária e comunidades 
tradicionais

https://casa.org.br/chamadas/apoio-a-grupos-de-base-
no-enfrentamento-da-covid-19-programa-fortalecendo-

comunidades/

7
Programa Catalisa CORP

Desafio Plataforma de Experiências 
Turísticas

SEBRAE
Bancorbrás * Nacional

Seu objetivo é trazer uma transformação na experiência 
de viagem, aproximando ainda mais os clientes aos 

pequenos negócios de Turismo.
Startups

http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/catalis
a-corp-lancara-primeiros-desafios-na-30-conferencia-

anprotec,fa0d6b6106cd5710VgnVCM1000004c00210aR
CRD
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8 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/

9 Programa de Aceleração de ONGs Phomenta Perene Nacional
Visa transformar a gestão da organização em um curto 
espaço de tempo, entre 5 e 7 meses, com ferramentas 

práticas e conteúdos dinâmicos.
 Organizações da Sociedade Civil https://conteudo.phomenta.com.br/aceleracao-de-ongs

10 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

11 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

12 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/

13 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/

14 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

15 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/1FAIpQLSfQ5JSqTn1
wwGR8zblo0xE7J5KWtxF5vAh5MXD_t5UeWfFMVQ/vie

wform

16 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/96704
d1/curso-crise/startup-machine-inovando-na-crise

17 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/

18 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/#

19 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/novidadeinstitut
ogeneabreeditalpermanenteparaincubaceo/

20

Projeto Mobilidade Nacional e 
Internacional de 

Professores/Pesquisadores Visitantes

Entrepreneurship Education in 
Engineering Visiting Fellowships - 2021

UNIFEI-ABENGE
Universidade  Federal de 

Itajubá
Associação Brasileira de 
Educação em Engenharia

2/5/2021 Internacional

 Capacitar e atualizar os professores para promover e 
fomentar o desenvolvimento de novas ferramentas, 

técnicas, métodos, modelos, taxonomias e abordagens 
de ensino-aprendizagem e contribuir na ampliação e 

geração de conhecimento acadêmico, científico e 
empresarial no Brasil, no campo da Educação 

empreendedora em engenharia.

Consulte o link ao lado para obter 
maiores informações

https://sites.google.com/unifei.edu.br/catedra1/in%C3%
Adcio
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21 Inovabra Habitat Inovabra Habitat 2/28/2021 Nacional

Inovabra habitat amplia seu modelo de atuação para o 
digital e convida as startups de todo o Brasil a fazerem 
parte do ecossistema.  Sendo as startups em momento 
de tração, growth e scale-up poderão se beneficiar do 

networking, geração de negócios e conteúdo de 
diversas formas.

Startups https://innovationawardslatam.com/c/inovabra

22 Subvenção Econômica à inovação- 
07/2020 (Parceria com a Alemanha)

MCTI
FINEP
FNDCT

3/19/2021 Nacional

 Conceder recursos não reembolsáveis para o 
desenvolvimento de soluções inovadoras por empresas 
brasileiras que atuem com pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, preferencialmente em associação com ICTs 

brasileiras e obrigatoriamente em cooperação com uma 
instituição alemã de modo a atender alguns dos temas e 

desafios da bioeconomia preconizados neste Edital.

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

publicas/2020/08102020_BrasilAlemanha_Edital_subven
cao_MCTIC_FINEP_FNDCT_VFinal_2020_10_07.pdf

23 Subvenção Econômica à inovação- 
07/2020 (Parceria com a Alemanha)

MCTI
FINEP
FNDCT

3/19/2021 Nacional

 Conceder recursos não reembolsáveis para o 
desenvolvimento de soluções inovadoras por ICTs 

brasileiras que atuem com pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, obrigatoriamente em cooperação com uma 

instituição alemã de modo a atender alguns dos temas e 
desafios da bioeconomia preconizados neste Edital.

ICT's
http://www.finep.gov.br/images/chamadas-

publicas/2020/08_10_2020_BrasilAlemanha_Edital_ICTs
_MCTIC_FINEP_FNDCT_VFinal2020_10_07.pdf

24
Submissões em fluxo contínuo 

FAPESP/SNSF – Fundação Nacional de 
Ciência da Suíça

FAPESP
SNSF 4/1/2021 São Paulo

Suiça

Apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa 
colaborativos por pesquisadores vinculados a 

instituições de pesquisa da Suíça e do estado de São 
Paulo.

Consulte o link ao lado para obter 
maiores informações

https://fapesp.br/14553/submissoes-em-fluxo-continuo-
fapespsnsf-fundacao-nacional-de-ciencia-da-suica

25 Programa Germinar Tecnologia
M. Dias Branco

Senai CE
CIMATEC

4/30/2021 Nacional

 Oportunidade de Startups se relacionarem com grandes 
instituições, para realização de projetos de tecnologia, 

com o apoio de uma das maiores empresas de 
alimentos no Brasil.

Startups https://innovationawardslatam.com/c/mdiasbranco-
connect

26 HousingPact HousingPact
Innovation Latam 12/31/2021 Nacional

Conecte-se com a Rede HousingPact e inove nas 
soluções de moradia e habitação através do desafio 

"Conecte as startup".
Startups https://innovationawardslatam.com/c/housingpact

27 Matchfunding Enfrente o Corona Fundação Tide Setubal
Benfeitoria Perene Nacional

 Plataforma de financiamento de iniciativas de 
enfrentamento dos efeitos do Coronavírus nas periferias 

brasileiras.

Consulte o link ao lado para obter 
maiores informações https://benfeitoria.com/canal/enfrente

28

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/sebr
ae-em-alagoas-publica-edital-para-captar-solucoes-de-

mercado,fce61d1903f62710VgnVCM1000004c00210aR
CRD
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29 CHAMADA ERA PerMed2021 FAPES Perene Espirito Santo

Apoiar projetos de pesquisa e/ou inovação que visem 
melhorar a prevenção e o gerenciamento de doenças 
com base em uma estratificação de pacientes mais 
ampla e mais eficiente, caracterizada e definida por 
diagnósticos e protocolos de tratamento/prevenção 

personalizada para pacientes e indivíduos em risco de 
doença, com foco nas áreas do edital.

Consulte o link ao lado para obter 
maiores informações

https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/Arquivos
/EditaisAbertos/Diretrizes_Chamadas%20Internacionais

_ERA%20PerMed.pdf

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_Regulame
nto_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/no
ticias/arquivos/2020/03/MCTIC_investe_no_combate_ao

_Covid19.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/acess
ar/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=
1yC3iKFAPUGpZROo72ysqGKsXiqbR-

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/

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/1FAIpQLSccIdCO4Z

mxKDtA-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
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40 Edital para contratação de prestador de 
serviço de captação de recursos União de ciclistas no Brasil 2/7/2021 Nacional

Implementar o Plano de Sustentabilidade num período 
de quatro meses e contando com financiamento do 

Banco Itaú, doravante denominado Financiador.

Consultar regulamento do edital 
através do link ao lado.

https://drive.google.com/file/d/1rGDV6QC8E8PWiqkklsT
uYF9aGO3Yi-iy/view

41 Edital LGBT+ Orgulho 2021 Itaú Unibanco 2/19/2021 Nacional

Incentivar o desenvolvimento de iniciativas que auxiliem 
e estimulem a visibilidade, segurança e respeito às 

pessoas LGBT+. O Edital visa apoiar projetos com foco 
em empreendedorismo, empregabilidade e geração de 

renda.

Consultar regulamento do edital 
através do link ao lado.

https://editaisitau.prosas.com.br/lgbt2021.html?utm_cam
paign=divulgacao_-

__edital_lgbt__orgulho_2021_itau&utm_medium=email&
utm_source=RD+Station

42 Edital Smart Fit Pro-Mac São Paulo 2021 Smart Fit 3/1/2021 São Paulo

Facilitar o acesso de todos a uma vida mais ativa e, 
consequentemente, com mais lazer, bem-estar e 

disposição através do apoio de projetos que sejam 
compatíveis com os nossos fins sociais e estatutários e 

que tenham sido aprovados para captar recursos 
incentivados pelas leis mencionadas no regulamento 

deste edital.

Instituições públicas ou por 
organizações com ou sem fins 

lucrativos
https://www.editalsmartfit.com.br/page

43 Edital Smart Fit BH 2021 Smart Fit 3/1/2021 Belo Horizonte

Facilitar o acesso de todos a uma vida mais ativa e, 
consequentemente, com mais lazer, bem-estar e 

disposição através do apoio de projetos que sejam 
compatíveis com os nossos fins sociais e estatutários e 

que tenham sido aprovados para captar recursos 
incentivados pelas leis mencionadas no regulamento 

deste edital.

Instituições públicas ou por 
organizações com ou sem fins 

lucrativos
https://www.editalsmartfit.com.br/page

44 Edital Conectar para Transformar BASF 3/30/2021 * Contribuir para o desenvolvimento sustentável das 
comunidades em que a empresa atua

Consultar regulamento do edital 
através do link ao lado.

https://editalbasf.prosas.com.br/assets/anexos/Edital_B
ASF_Brasil_2021.pdf

45 Aegea Saneamento Aegea 12/31/2020 Nacional

Eles buscam trazer cada vez mais eficiência a nossa 
prestação de serviço, mas também queremos ir além, 

nos aproximando da população de forma legítima, 
integra e empática para que de fato possamos agir 

positivamente em prol da sustetabilidade do negócio, da 
vida das pessoas e do meio ambiente.

Consultar regulamento do edital 
através do link ao lado. https://innovationawardslatam.com/c/aegea

46 Hub da água Hub da água 12/31/2021 Nacional O Hub da Água está conectando soluções inovadoras a 
grandes empresas, indústrias e entidades públicas.

Consultar regulamento do edital 
através do link ao lado. https://innovationawardslatam.com/c/hub-da-agua

47 Circuito Nacional Profissões da 
Economia Criativa Brancalyone Produções 12/31/2021 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
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48 Central IMAP de projetos incentivados
IMAP

 Instituto Marum Patrus
Patrus Transportes 

Perene

Bahia
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul
São Paulo

Selecionar Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 
para apoio financeiro do(s) projeto(s) aprovado(s) em 

Leis de Incentivo Fiscal que possuem aderência
à atuação e objetivos do IMAP. 

No edital é informada qual cidade de cada estado o 
edital atende.

Organizações da Sociedade Civil
- OSC 

https://www.institutoimap.org.br/wp-
content/uploads/2020/11/Manual_IMAP-2.pdf

49 Edital Sustentabilidade - Statkraft Brasil Statkraft Brasil Perene Epirito Santo
Rio de Janeiro

 Receber projetos aprovados em leis de incentivo fiscal 
para apoio financeiro, em especial na temática da 
diminuição da desigualdade social, preservação 

ambiental, melhoria da qualidade de vida das 
comunidades de um modo geral, na inserção cultural 

e/ou educacional, estimulando assim, o 
desenvolvimento sustentável nas áreas de influência de 

Consultar regulamento do edital 
através do link ao lado.

https://prosas.com.br/editais/7772-edital-
sustentabilidade-statkraft-brasil?locale=es

50 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/

51 Fundo Baobá para Equidade Racial
Fundo Baobá para 

Equidade Racial
Fundação Tide Setubal

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/

52 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/

53 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/financia

mento/produto/bndes-finem-ti

54 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/

55 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/financia

mento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas

56 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/1FAIpQLSf3AT2wZkd
jinrEPFQ5RiPGzxDRvvMGuFqRlGSCNR5oAW0WDA/vi

ewform

57 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/

58
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/

59
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/

60 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.

Consulte o link ao lado para obter 
maiores informações https://covida20.com.br/negocios-covida/
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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/


61 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

62 Caixa Econômica
Linhas de Crédito Caixa Econômica Perene Nacional Linhasa de crédito para a necessidade da sua empresa. Consultar regulamento do edital 

através do link ao lado.

http://www.caixa.gov.br/empresa/credito-
financiamento/Paginas/default.aspx?utm_source=cross&

utm_medium=credito&utm_campaign=expansao-pj

63 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_1
7_01.html

64 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

65 BNDES Crédito Serviços 4.0 BNDES Perene Nacional

Financiamento para contratação de serviços 
tecnológicos, credenciados pelo BNDES, associados à 
otimização da produção, à viabilização de projetos de 
manufatura avançada e à implantação de soluções de 

cidades inteligentes e outros similares.

Consultar regulamento do edital 
através do link ao lado.

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financia
mento/produto/bndes-credito-servicos-4.0

 
 

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
https://www.banestes.com.br/informes/2020/2020_03_17_01.html
https://www.banestes.com.br/informes/2020/2020_03_17_01.html
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
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-servicos-4.0
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-servicos-4.0
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