Cooperação Brasil-UE em C&T
A União Européia constitui um dos pólos dominantes da ciência mundial, com uma das maiores
participações na produção científica, à frente dos
Estados Unidos e do Japão. É um dos principais atores em ciência e tecnologia (C&T), com uma sólida
base tecnológica em várias áreas.
Paralelamente, o Brasil ampliou bastante sua capacidade em C&T, representando 2% da produção
mundial de artigos científicos. Sua expertise tecnológica comprovada em petróleo, biocombustíveis e
aeronáutica, o torna um importante parceiro para
cooperação em C&T com a Europa.
O Brasil e a UE reconhecem a importância em estimular a participação mútua nos seus programas
de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Melhores condições de acesso aos programas de pesquisa
formam a base para uma cooperação em C&T frutífera e duradoura.
A UE abriu o 7º Programa Quadro (7ºPQ) para Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico à participação
brasileira. Como projeto ACCESS4EU dirigido ao
Brasil, o APORTA busca identificar oportunidades
de interação entre pesquisadores europeus e brasileiros, apoiando a participação européia em nossos
programas e estimulando a participação mútua em
atividades de desenvolvimento de C&T.

Instituições parceiras do APORTA
International Bureau of the Federal
Ministry of Education and Research
(BMBF) at the German Aerospace
Centre (Germany)
www.internationales-buero.de
FORTH
Foundation for Research and
Technology Hellas (Greece)
www.forth.gr

APORTA
Supporting EU Access to Brazilian National
Research Programmes

IRD – Institute for Development
Research (France)
www.ird.fr
CNPq
National Council for Scientific and
Technological Development (Brazil)
www.cnpq.br

Para maiores informações no Brazil
CNPq / Assessoria de cooperação Internacional
(CGCIN)
SHIS Qd 01 Conjunto B, Bloco D, 1º andar
Edifício Santos Dumont – Lago Sul
CEP: 71605-001, Brasília – DF
Fone: (61) 3211 9000
Fax: (61) 3211 9442
cocmi@cnpq.br
Para maiores informações na União Européia
Anna Schwachula
International Bureau of the BMBF c/o PT-DLR
Heinrich-Konen-Str. 1
53227 Bonn, Germany
Phone: +49 228 3821-1405
Fax: +49 228 3821-1400
anna.schwachula@dlr.de

www.APORTA4.eu

APORTA

Diálogo Europeu-Brasileiro

Apoio aos pesquisadores europeus

O APORTA é um Projeto ACCESS4EU, criado no
âmbito do Programa de Competências do 7º PQ
da Comissão Européia. O APORTA foi lançado em
outubro de 2009, com duração de 3 anos e vigência
até setembro de 2012.

O APORTA objetiva contribuir ao aprofundamento
do diálogo entre Brasil e UE sobre a cooperação em
programas nacionais de pesquisa, desenvolvimento e
inovação.

O APORTA visa contribuir para o fortalecimento
da cooperação entre as instituições de pesquisa
da Europa e do Brasil. No âmbito do Programa
ACCESS4EU, o APORTA busca detectar e ampliar
as oportunidades de participação de cientistas
europeus nos programas brasileiros de pesquisa
e inovação, contribuindo assim para maior
internacionalização dos pesquisadores e centros de
pesquisa do país.

Projetos específicos - como APORTA - no âmbito do
Programa ACCESS4EU, em 11 países que tem acordos
de C&T com a UE, visam sensibilizar a comunidade
científica européia sobre as possibilidades de
cooperação internacional no contexto de programas
de C&T fora da UE.
A equipe Brasil-UE atua na:
• Coleta de informação sobre as competências
nacionais em pesquisa e inovação e programas
desenvolvidos no Brasil;
• Disseminação de informação ao maior número
possível de pesquisadores e outros interessados
na Europa;
• Iniciação e aprofundamento do diálogo entre
Brasil e UE sobre a cooperação em programas
nacionais de pesquisa, desenvolvimento e
inovação;
• Disponibilidade de informação ao Comitê Diretivo
Brasil-UE sobre possibilidades de ampliação da
cooperação em C&T.

O Brasil mantém acordos bilaterais de C&T com
muitos países da Europa, os quais constituem a base
para um grande número de programas bilaterais cofinanciados de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
No entanto, a cooperação entre pesquisadores
europeus e brasileiros em programas nacionais
de pesquisa, desenvolvimento e inovação não é
tão regular, embora o Brasil e a UE reconheçam
a importância da participação mútua nos seus
programas de pesquisa.
Por isso, o APORTA realiza uma série de foros de
diálogo entre representantes de alto nível da UE
e de agências de fomento de C&T para facilitar a
discussão em torno da cooperação internacional, das
condições brasileiras e das vantagens e desvantagens
da internacionalização dos programas.

APORTA – Meios de divulgação:
• www.access4.eu é um portal comum aos
projetos ACCESS4EU que oferece aos
cientistas e ao público em geral informação,
em inglês, sobre oportunidades de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação em
todos os continentes, através de uma ampla
base de dados dos programas existentes.
• Um informe trimestral é editado, com
informação sobre programas de pesquisa e
inovação brasileiros e de outros países.
• Jornadas de informação serão organizadas na
Europa para sensibilizar a comunidade científica
sobre os principais programas de pesquisa
e inovação do Brasil e de outros parceiros do
ACCESS4EU.

