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• As novas tecnologias estão mudando a 
forma de produção e relacionamento na 
sociedade

• Inovação não é somente criar novas 
tecnologias como o smartphone

• Inovação também é melhoria nos 
processos e na gestão pública e privada

Transformações digitais aceleradas no Mundo

Automação e robotização

Conectividade
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Pernambuco está se preparando...



“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.”

Pernambuco possui uma Estratégia e Ações para CT&I



Instituições 
Científicas e 

Tecnológicas (ICT)

(+50)

Centros Privados 

de P&D

(11)

Organizações 
“ponte” promoção 
da inovação nas 

empresas 

(+30)

Organizações de 
financiamento e 

fomento à 
inovação (7)

Empresas e outras 
organizações de 
representação 

empresarial  

(+200)

Ambiente 
regulatório e 
instituições 

relacionadas

Sistema Pernambucano de Inovação (SPIn) + 300 instituições



Distribuição das Instituições de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (ICT) em Pernambuco



Iniciativas para CT&I em Pernambuco



Nova legislação para estimular a Inovação

Doação de 
bens

(para ICT)

Prestação 
de Contas

Remanejamento 
Capital/Custeio

Leis de 
Importação 

para pesquisa

Mecanismos 
de fomento

Instrumentos 
Jurídicos

Recursos 
Humanos

MARCO 

LEGAL



20 municípios10 RDs 407 pontos1.175 Km

11 Municípios

9 MunicípiosBRFibra




Equipamento Instalado





























Atel Telcom

Rede 

VASF

Rede 

ÍCONE

REDE PERNAMBUCANA DE ENSINO E PESQUISA (REPEPE)

Bases para ampliar a conectividade e articulação no interior do estado



1º Ciclo:
construção e 
operação do 

backbone óptico

2º Ciclo: construção/ 
operação/gestão da 

última légua
(anéis municipais)

Fases para implantação e operação da RePEPE

Preparando cidades 

inteligentes em Pernambuco



• Ciência Móvel: um projeto 
itinerante que tem como 
objetivo popularizar a ciência, 
principalmente nos municípios 
do interior de Pernambuco

Interiorização da difusão científica nos municípios

• Ciência Jovem: feira 
internacional de ciência 
realizada anualmente que 
reúne alunos de todo o estado



Projetos sem 
restrição temática

Projetos 
em temas 

prioritários

Formação de capital 
humano altamente 

qualificado

Inovação 
nas 

empresas
Pesquisador na Empresa 

de Pernambuco - PEPE

Edital Vírus Zika, 

Edital Ataques de 

tubarão

Bolsas e auxílios a 

pesquisa



Interiorização das bolsas de pesquisa da FACEPE



HABITATS DE INOVAÇÃO

Instituições que atuam na 

articulação entre a academia e 

os setores produtivos 

promovendo a inovação 



Como a inovação pode atuar no município...



Cultura

Saúde

Educação

Inclusão Digital

Infraestrutura de 
TIC

Segurança



Obrigado!

www.secti.pe.gov.br

@secti.pernambuco

www.facebook.com/secti.pernambuco 


