
                                                                                                
 
Edital da LRI para chamada regular de propostas – Rodada orçamentária 2024 
 
A Iniciativa de Pesquisa em Hanseníase (LRI) tem o prazer de anunciar o edital para o financiamento 
de intervenções com início em 2024. A LRI financia pesquisas com foco em hanseníase, incluindo 
propostas de pesquisa que combinam hanseníase com outras doenças tropicais negligenciadas (DTNs) 
ou outras doenças que compartilham aspectos transversais com hanseníase. 

Critérios de elegibilidade: 

• O tema principal do estudo deve estar dentro de uma das áreas prioritárias acordadas  
(www.leprosyresearch.org).  

• Para esta rodada de orçamento, a preferência é para as propostas de pesquisa que se 
enquadram na área prioritária de ‘transmissão’. As propostas podem abordar tópicos 
relacionados à melhor compreensão sobre a transmissão da hanseníase, como (mas não 
limitado a): pesquisa de implementação de profilaxia pós-exposição (PEP), vacinas 
profiláticas ou terapêuticas, epidemiologia genética, fatores de risco do hospedeiro/do caso 
índice para susceptibilidade e resistência à infecção, reservatórios não-humanos da doença e 
transmissão zoonótica.  

• Os resultados da pesquisa devem ser diretamente aplicáveis aos serviços de hanseníase ou 
ao bem-estar das pessoas atingidas pela hanseníase. 

• A preferência será dada a propostas de ou em estreita colaboração com instituições ou 
organizações em países endêmicos. 

• A duração do projeto não deve exceder quatro anos (48 meses). 

• Não há teto orçamentário para este edital. Por via de orientação, os projetos financiados 
pela LRI nos últimos anos tiveram uma média orçamentária de € 30.000 por ano (com 
variação de €10.000 a €75.000) – embora, em casos excepcionais, orçamentos anuais mais 
elevados foram aceitos (com duração máxima de quatro anos). 

 
Os pesquisadores interessados em solicitar o financiamento pela LRI são convidados a preencher e 
enviar uma Carta de Intenção (CI), fornecendo um esboço da pesquisa pretendida. As CI só podem 
ser enviadas pelo portal LRI Grant Application – que pode ser acessado via 
https://leprosyresearch.flexigrant.com/. O portal online será aberto em 02 de dezembro de 2022.  
 
As CI devem ser enviadas até 27 de janeiro de 2023 às 23:59 (CET; horário Amsterdã) após a qual o 
portal de inscrição será fechado. Recomendamos fortemente que você deixe tempo suficiente para 
inserir todos os dados necessários no sistema. Somente serão consideradas aplicações em inglês.  
 
As CI serão examinadas pelo Comitê Gestor da LRI (SC). Os candidatos serão informados sobre o 

resultado das CI em 14 de março de 2023. Se a avaliação do Comitê for positiva, os candidatos serão 
convidados a apresentar uma proposta completa até 05 de maio de 2023. A decisão final do 
financiamento será comunicada em meados de dezembro de 2023. 
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