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Focar, aumentar e aprimorar a cooperação em Ciência 
Tecnologia e Inovação entre o Brasil e a União Europeia.  

A fim de alcançar seus objetivos, as seguintes atividades serão 
implementadas durante o projeto:

Apoiar o diálogo político em CTI entre BR e UE, promovendo orientações 
baseadas em evidências

Interações com stakeholders para avaliar o desempenho da cooperação (pesquisa 
on-line) e identificar temas de P&I emergentes em áreas selecionadas (workshops 
estratégicos e consulta pública).

Fortalecer a implementação de pesquisa e inovação conjunta por meio do apoio 
a redes bilaterais de cooperação

Apoio a redes de cooperação entre atores brasileiro e europeus de P&I no sentido de 
coordenar agendas de CT&I e contribuir para incremento de resultados de P&I.

Fomentar melhores condições para cooperação em CTI articulando coerência 
e coordenação de políticas e programas de financiamento

Criação de uma Plataforma de Agências de Financiamento e organização de eventos 
direcionados (treinamento, oficinas, grupos focais e Roadshows).

Reforçar a cooperação entre atores da pesquisa e inovação no âmbito do 
Horizonte 2020 e dos programas brasileiros

Disseminar informações sobre oportunidades de financiamento no website do projeto 
e por meio da organização de um conjunto de eventos para compartilhamento de 
informações-chave a stakeholders, tais como, jornadas de informações, sessões de 
informação e webinars. info@incobra.eu

www.incobra.eu

Segue-nos:

Partners
Sociedade Portugesa de Inovação | Coordenador 
www.spi.pt

Financiadora de Estudos e Projetos  
www.finep.gov.br

European Business and Innovation Centre Network 
www.ebn.be

Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação  
www.portal.abipti.org.br

International Association of Science Parks and Areas of Innovation
www.iasp.ws

Zentrum für Soziale Innovation 
www.zsi.at

Núcleo de Gestão do Porto Digital 
www.portodigital.org

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
www.fapesp.br

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
www.csic.es

Universidade Estadual de Campinas 
www.unicamp.br

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
www.pucrs.br

Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung  
www.isi.fraunhofer.de

Österreichische Forschungsförderungs Gesellschaft 
www.�g.at

Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa  
www.confap.org.br



Identificar e promover atividades de cooperação internacional mutuamente benéficas por 
meio da implementação de ações prospectivas e estratégicas entre atores de P&I no BR e 
UE.

1

Apoiar a implementação de atividades acordadas no âmbito do diálogo político em CTI ao 
selecionar e implementar redes colaborativas entre atores da P&I, visando acelerar a 
execução de ações conjuntas.

Contribuir para o estabelecimento de condições estruturais apropriadas para cooperação 
em P&I entre BR e UE, fomentando a coordenação em políticas e programas de 
financiamento aplicáveis à cooperação bilateral.

Incentivar a cooperação entre atores de CTI no BR e na UE, disseminando informação, 
promovendo capacitação e networking, bem como realizando atividades de informação 
acerca do Horizonte 2020 e dos programas e oportunidades de financiamento brasileiros.

2

3

4

O que é o INCOBRA? Impacto Esperado

Aumentar a cooperação no âmbito do programa Horizonte 2020, bem como nos programas 

brasileiros por meio do  estímulo a interacção entre atores de P&I do BR e UE.

Grupos Alvo

Brasil (BR) e União Europeia (UE) têm uma parceria estratégica de longa data, na qual a 

cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) desempenha um papel importante. Essa 

cooperação é enquadrada pelo Acordo Bilateral assinado em 2004, pelo Comitê Diretivo de 

Cooperação em CT&I, pelo Roadmap para a cooperação em CTI, e pelos projetos de 

cooperação internacional financiados através dos Programas-Quadro da UE (agora 

Horizonte 2020).

INCOBRA é um projeto de três anos financiado no âmbito do programa Horizonte 2020 que 

tem como princial objetivo fomentar atividades de cooperação em Pesquisa e Inovação (P&I) 

entre BR e EU e melhorar as condições estruturais em que esta colaboração se desenvolve. 

O projeto visa facilitar a colaboração em P&I entre BR e EU em CTI e implementar atividades 

de apoio ao diálogo político, de incentivo a coordenação entre programas de financiamento, 

promoção e sensibilização mútua das oportunidades de colaboração e de apoio a redes de 

cooperação bilateral.

Objetivos Específicos

Áreas prioritárias

Bio-economia, Segurança alimentar 
e Agricultura Sustentável

Pesquisa 
Marinha

Energia Nanotechnologia TIC

Autoridades Europeias, Nacionais e Regionais

Entidades intergovernamentais/Multilaterais

Outros atores

Agências de financiamento à P&I e outras instituições financeira

Empresas de base tecnológica

Atores de P&I

Ampliar e orientar atividades de cooperação entre atores brasileiros e europeus, almejando a  

antecipação de tendências, oportunidades e incentivos dentro de áreas 
temáticas prioritárias.

Eliminar os obstáculos à cooperação em P&I entre BR-UE e abordar condições específicas 

de cooperação, contribuindo para o alinhamento de programas de financiamento 
e para a implantação de eventos que promovam a disseminação de informação. 


