


BioFISA é um Programa de Parceria entre Finlândia - África 

Austral para reforçar a rede NEPAD-SANBio.

A segunda fase, BioFISA II, é um programa de quatro anos, 

implementado de 2015 a 2019.
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OBJECTIVO DO PROGRAMA

O BioFISA II apoia SANBio nas áreas prioritárias  
de saúde e nutrição através:

•  da criação de uma rede eficaz e dinâmica de 
pesquisa regional, incluindo o estabelecimento 
de estruturas sustentáveis de financiamento para 
colaboração;

•  do reforço da capacidade humana na região, 
incluindo o desenvolvimento de competências 
empreendedoras; e

•  do financiamento ao desenvolvimento de  
produtos inovadores

A rede SANBio abrange 12 países: 
Angola, Botsuana, Malawi,  
Maurícias, Moçambique,  
Namíbia, Lesoto, Suazilândia, 
Seychelles, República da África do 
Sul, Zâmbia e Zimbabué.

ONDE TRABALHAMOS



Subvenções para projectos emblemáticos
O BioFISA II apoiará projectos emblemáticos nos estados membros da SANBio. Projectos emblemáticos: 

• São projectos complexos com impacto significativo ao nível do usuário final;

•  Devem envolver pelo menos três países;

•  Virados para o apoio nas fases avançadas da cadeia de valor de biociências e com  
capacidade de expansão;

•  Incluem objectivos para demonstração prática / comercialização / colocação de produtos  
no mercado.

.

O BioFISA II oferecerá financiamento para projectos de biociências.

Os projectos são divididos em duas categorias: projectos emblemáticos  
e projectos embrionários. 

Tanto para os projectos emblemáticos como os embrionários, 60% do  
valor total do projecto será financiado pelo BioFISA II, enquanto os restantes 
40% serão financiados pelos parceiros de implementação, 20% em  
dinheiro e 20% por contribuições custeadas em espécie

BioFISA II está a promover jovens em biociências. 

Subvenções para mobilidade
O BioFISA II fornecerá subvenções de mobilidade para cooperação institucional, por exemplo, 
para a transferência de tecnologias entre instituições, bem como a facilitação da aprendizagem  
e orientação entre pares. As subvenções de mobilidade são fornecidas ao longo do programa. 

SUBVENÇÕES

ESTUDANTES EMBAIXADORES DA SANBIO 

Para mais informações, visite: www.nepadsanbio.org/grants.html

O BioFISA II está a promover jovens em biociências. Para mais informações,  
visite: www.nepadsanbio.org/announcements/sanbio-student-ambassadors.html

MECANISMOS DE FINANCIAMENTO

Subvenções para projectos embrionários  
O Programa BioFISA II apoiará projectos embrionários. Projectos embrionários:

•  Impulsionam a pesquisa colaborativa promissora no campo das biociências;

•  Virados para o apoio às fases iniciais e avançadas da cadeia de valor das biociências  
e com capacidade de expansão;

•  Devem envolver pelo menos dois países.



ÁREAS-CHAVE DE RESULTADOS

•  Eventos para estabelecimento de contactos

•  Plataformas para troca de informações

•  Sensibilização

•  Subvenções para projectos emblemáticos

•  Subvenções para projectos embrionários

•  Subvenções para mobilidade

•  Formação em empreendedorismo, propriedade intelectual  
e comercialização

•  Formação em elaboração de propostas

•  Sistema de estudantes embaixadores 

Rede SANBio Funcional 

Financiamento

Reforço de Capacidade Humana
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SANBio/BioFISA II Programme Unit 

Tel: +27 (0)12 841 7334

E-mail: biofisa@nepadsanbio.org

      www.facebook.com/nepadsanbio2018  

      twitter.com/nepadsanbio

www.nepadsanbio.org


