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Contribuição Medida/Atividade

Produto 
(resultados, serviços, 

mudanças)

Resultado
(Objetivos do programa e do 

projeto, efeitos diretos de 

curto e médio prazo)

Impacto
(Efeitos a longo prazo)

Contribuição do DAAD 
(despesas de pessoal e 
materiais financiadas pelo 
subsídio, bem como 
despesas para pessoas 
patrocinadas)

Contribuição de 
universidades
(beneficiário
por exemplo, meios próprios, 
conhecimentos técnicos, 
infraestrutura e pessoal 
permanente)

O programa contribui para 
aumentar os investimentos 
em inovações orientadas 
para a aplicação e, 
consequentemente, para a 
descarbonização do setor 
energético brasileiro e 
alemão.

Contribuição de outros 
parceiros de negócios, 
política etc.
(por exemplo, meios 
próprios, conhecimentos 
técnicos, infraestrutura e 
pessoal permanente)

Contribuições das 
universidades parceiras
(por exemplo, meios 
próprios, conhecimentos 
técnicos, infraestrutura e 
pessoal permanente)

Estadias para fins de 
pesquisa, ensino e/ou 
estudo são realizadas.

Os contatos entre as 
universidades e instituições 
envolvidas (institutos de 
pesquisa, autoridades 
brasileiras) foram iniciados, 
ampliados e/ou 
consolidados.

Estudantes e/ou cientistas 
brasileiros e alemães 
realizam seus próprios 
estudos (de pós-graduação)/ 
pesquisas e/ou estadias de 
ensino.

Foram iniciados e/ou 
aprofundados projetos e/ou 
atividades de cooperação 
em pesquisa Brasil-
Alemanha orientadas para a 
aplicação no setor de 
energia nas áreas de 
hidrogênio verde/PtX, 
eletrificação direta e/ou 
armazenamento de energia.

Os resultados recentemente 
desenvolvidos da pesquisa 
são aplicáveis e/ou os 
resultados (já disponíveis) da 
pesquisa foram transferidos 
para aplicações específicas e 
estão sendo cada vez mais 
usados.

Aquisição de expertise em 
cooperação sustentável pelas 
universidades brasileiras e 
alemãs.

Ampliar e aprofundar a 
cooperação entre 
instituições (de pesquisa) 
brasileiras e alemãs no setor 
de energia.

O programa contribui para a 
implementação de 
estratégias no setor de 
energia nas áreas de 
hidrogênio verde/PtX, 
eletrificação direta e/ou 
armazenamento de energia .

O programa contribui para o 
desenvolvimento de 
instituições de pesquisa de 
excelência e abertas ao 
mundo.

Fortalecimento da rede 
internacional e nacional de 
parceiros de cooperação e 
outros atores (institutos de 
pesquisa, autoridades 
brasileiras).

O desempenho científico e a 
capacidade inovadora dos 
parceiros de cooperação são 
fortalecidos.

Cooperação na estrutura de impacto
alemão-brasileira em pesquisa no setor de energia - NoPa 2.0
Cooperação nas áreas de hidrogênio verde/PtX, eletrificação direta e armazenamento de 
energia

Oportunidades (digitais) 
de ensino e aprendizagem 
(por exemplo, currículos, 
módulos) são 
desenvolvidos, 
implementados e/ou 
oferecidos em conjunto.

Projetos de pesquisa, teses 
de mestrado e doutorado 
são concebidas ou 
iniciadas. 

Eventos, treinamento e 
educação complementar 
são realizados. 


