
CHAMAMENTO PÚBLICO 2023
Parcerias com Pessoas Jurídicas de Direito Privado

Apoio ao desenvolvimento de projetos científicos, tecnológicos e de inovação; 
Formação e qualificação de pessoas para a pesquisa e inovação, no país e/ou
no exterior; 
Apoio a ações de prêmios, de divulgação científica, tecnológicas e de
inovação; e 
Formação de redes de cooperação entre Instituições Científicas, Tecnológicas e
de Inovação (ICTs) e empresas/indústrias, no país e/ou no exterior. 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) informa
abertura de Chamamento Público para recepção de propostas de Pessoas
Jurídicas de Direito Privado interessadas em apoiar ações e projetos de pesquisa
científica, tecnológica e de inovação por meio de parcerias, nas seguintes linhas
de interesse:

INSTRUMENTOS DE PARCERIAINSTRUMENTOS DE PARCERIA  
As possibilidades de parcerias com o
CNPq serão por meio de Acordos de
Cooperação ou Acordos de Parceria
para PD&I.

BENEFÍCIOSBENEFÍCIOS
• Atuação em abrangência nacional
com a credibilidade do CNPq. 
• Participação na agenda de pesquisa
nacional. 
• Fomento a ações e projetos de
pesquisa científica, tecnológica e de
inovação, a partir da demanda da
empresa. 

Além dos programas e modalidades de
fomento já desenvolvidos e/ou mantidos
pelo próprio Conselho, o CNPq tem
interesse em outras ações que promovam
o conhecimento científico, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação, com elevado potencial de
impacto intelectual, social e econômico
para o país e ainda capacidade de
projetar mundialmente a ciência
produzida no Brasil, observados os
parâmetros internacionais de mérito e as
boas práticas científicas. 

PÚBLICO ALVOPÚBLICO ALVO
Pessoas Jurídicas de Direito Privado, com
e sem fins lucrativos, brasileiras ou
estrangeiras, com sede no país. 

INVESTIMENTOINVESTIMENTO  
Nas parcerias que envolverem recursos
financeiros para as ações a serem
desenvolvidas, esses serão aportados pela
empresa proponente, não havendo limite
pré-estabelecido a ser investido. Não
haverá aporte de recursos pelo CNPq.

COMO PARTICIPARCOMO PARTICIPAR  
O envio das propostas ao CNPq deverá ser feito ao endereço eletrônico copnp@cnpq.br, com
o assunto "Chamamento Público", até a data limite de 29/12/2023, contendo o Formulário de
Proposta:

O CNPq comunicará a empresa interessada a respeito da decisão pela abertura ou não de
negociação para o estabelecimento da parceria pleiteada em até 45 (quarenta e cinco) dias
após o recebimento da proposta. 


