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65% das crianças que 
estão começando a 
escola devem trabalhar 
em empregos que ainda 
não existem. (WEF, 2016)

A expansão do fluxo de 
dados internacionais 
cresceu 45 vezes entre 2005 
e 2015 e crescerá mais 9 
vezes nos próximos 5 anos. 
(McKinsey, 2016)

O número de objetos 
conectados passará de 1 
bilhão em 2016 para 14 bilhões 
em 2022. (OCDE, 2016)

“As mudanças são tão profundas que, do ponto de vista da 
história da humanidade, nunca houve um momento de maior 
promessa ou perigo potencial” (WEF, 2016)



Transformações aceleradas e desafios no presente

• A quarta revolução 
industrial está 
transformando 
intensamente a 
economia, a 
sociedade e os 
modelos produção e 
de negócios.

• Crescimento das 
desigualdades como 
desafio.



A integração das novas tecnologias

Agricultura inteligente

Energias renováveis

Carros autônomos

Robotização

Inteligência artificial

Cidades inteligentes



Conjunto de orientações 
estratégicas para o 
enfrentamento das 
mudanças em curso com 
senso de urgência e
mobilização da 
sociedade, alinhado ao 
Mapa da Estratégia do 
Estado.

Pernambuco se prepara para a nova revolução 
tecnológica que se avizinha



“Promover condições para maior competitividade

pernambucana que favoreçam a transformação social, 

elevação da qualidade de vida e da prosperidade

baseadas em conhecimento, aprendizagem e 

inovação.”

O que queremos



Inspiração Local: Diversidade dos Territórios Inovadores

Alianças do conhecimento promovem a cooperação para inovação 
e geração de riqueza

Territórios Inovadores: Espaços dentro da diversidade estadual onde se encontram conjunto 

de atores do sistema de inovação, capazes de se articular para a promoção do 

conhecimento e da inovação no território e que se estruturam a partir da base produtiva local



Como chegaremos: os eixos estratégicos



• Programa de concessão de bolsas para alunos oriundos 
de escolas públicas

• Contempla 13 Autarquias Municipais

• Requalificado através de nova legislação

• Foco na formação de recursos humanos nas áreas STEM+C

• Obrigatoriedade da contrapartida estudantil em 
instituições públicas

• Exigência de qualidade mínima dos cursos contemplados

• Último edital lançado em dezembro com 1.300 novas 
bolsas para 2018

• Seleção de alunos utilizando o ENEM a partir de 2018

Fortalecendo a Educação Superior: PROUPE



• Interiorização: 

• Entrega do Campus Arcoverde: 20 salas de aula, laboratórios de informática e 
odontologia, 12 consultórios, sala de radiologia e videoconferência 

• Ampliação do Campus em Garanhuns: atende ao curso de medicina, além de instalar 

a primeira incubadora de empresas da UPE em parceria com o ITEP

• Entrega do Campus Serra Talhada prevista para segundo semestre de 2018

• Contratação de novos concursados: 108 docentes, 270 técnicos administrativos e 7 
médicos neonatologistas

• Instituto de Inovação Tecnológica: em fase final de construção, irá apoiar Pesquisa e o 

Desenvolvimento em áreas de fronteira buscando aumentar a sinergia entre a Indústria e a 
Academia. 

Fortalecendo a Educação Superior: UPE



Distribuição regional dos campi da UPE



CONSTRUINDO A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA O CONHECIMENTO:
A REDE PERNAMBUCANA DE PESQUISA E EDUCAÇÃO - REPEPE

Público alvo

Centros 
Tecnológicos 

(CTs)

Parques 
Tecnológicos

Museus
Espaço Ciência
Observatórios

Campi e 
Hospitais UPE

Armazéns da 
Criatividade

Hospitais de 
ensino

Rede Estadual 
de Educação

Autarquias 
Municipais

Bibliotecas 
Públicas

Arquivos 
Públicos

Centros de 
Pesquisa: IPA, 
Hemope, IC... 

EPC/TVPE

R ede digital óptica de 

alta performance - com 

velocidade de 1Gb/s a 

10Gb/s - que conectará 

instituições de educação 

ou pesquisa, públicas ou 

privadas, podendo 

contemplar demais 

órgãos ou entidades do 

Poder Executivo Estadual 

e dos demais Poderes.



O modelo 
de negócio



Araripina
Ouricuri
Parnamirim
Salgueiro
Cabrobó
Itacuruba
Petrolândia
Floresta
Belém de São Francisco
Santa Maria da Boa Vista
Petrolina

Recife
Caruaru

Bezerros
Vitória de Sto Antão

Gravatá
Belo Jardim
Garanhuns
Arcoverde

Serra Talhada

11 Municípios atendidos

9 Municípios atendidos

Trechos lançado

Trechos com projeto em análise
(Celpe)















Instalação Concluída

1.175 km 10 RDs 20 Municípios Previsão de atender 407 pontos

Backbone da RePEPE



Integração dos Habitats de Inovação
Parques tecnológicos: TIC e Manufatura Avançada

Porto Digital Parqtel

Portomídia CESAR L.O.U.Co
Braço robótico

Prototipagem mecânica



• Programa de apoio a 
elaboração de 
políticas e ações 
para os Territórios 
Inovadores

• PROAPL/BID: 
Finalizado em 2016, 
teve investimento de 
R$ 15,1 milhões em 4 
APLs (Confecções, 
Laticínios, Gesso e 
Vitivinicultura) com o 
objetivo de 
aumentar a 
competitividade das 
empresas

Programa Territórios Inovadores

Mesa de risco e corte

Labtox

Missão empresarial de 
confecções em Portugal

Missão empresarial de 
laticínios na França



• Edital FACEPE/SECTI/SDEC/ADDIPER: No valor de R$ 1,2 milhão, será lançado 
em 2018 com objetivo de apoiar atividades de pesquisa científica, 
tecnológica e de inovação para soluções em 7 Arranjos Produtivos Locais 
(Gesso, Confecções, Vitivinicultura e Fruticultura, Laticínios, Ovinocaprino, 
Psicultura e Apicultura) 

• RIS3-PE: Parceria entre União Europeia, SECTI e Ministério Integração para 
elaboração de estudos nos setores de Confecções e TI/Automotivo. 
Realizado em 2016

• INNOV-AL: Nova parceria entre União Europeia, SECTI e Ministério Integração 
para apoio à inovação no setor de vitivinicultura

Programa Territórios Inovadores



FACEPE

Principais Ações:

• Capacitação de 
recursos humanos

• Atração e fixação de 
pesquisadores

• Cooperação científica 
nacional e internacional

• Apoio à inovação 
tecnológica

• Encomendas 
estratégicas do Governo 
(ex: Zika vírus)



• Processo de reestruturação: 

• Digitalização do sinal da TVPE

• Reformulação do quadro de 
pessoal

• Investimento na infraestrutura 
física

• EPC Serviços

• Alcançará até 8 milhões de 
telespectadores após a 
reestruturação

Comunicação pública a serviço do conhecimento e da 
inovação: Empresa Pernambuco de Comunicação - EPC



www.secti.pe.gov.br

Inspiração Local e Conexão Global!

Obrigado!
Leonildo Sales
Secretário Executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação
leonildo.sales@secti.pe.gov.br


