
QUALIFICA-PE
Conheça todos os projetos que visam a

qualificação dos trabalhadores e

empreendedores de Pernambuco



Atende às

demandas dos

empregadores

Visa beneficiar 200

mil pessoas em

Pernambuco

Desperta  

talentos e tem

certificado

Atende à

demanda das

Agências do

Trabalho

Está disponível

para todos os

municípios de

PE

EAD QUALIFICA



200 MIL VAGAS DE EAD OFERTADAS

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação estadual vai

oferecer 200 mil vagas de EAD, começando pelos cursos de

atendimento ao público, informática básica, técnicas de vendas,

edição e processamento de imagens e introdução a Web design.

A iniciativa atende à demanda apresentada por empregados nas

Agências do Trabalho de Pernambuco e às mudanças exigidas

pelo mercado de trabalho. O EAD vem com a vantagem de ter um

horário flexível e singular, junto à praticidade em ter acesso às

aulas em qualquer momento do dia e se torna um recurso de

muita ajuda para o estudante e trabalhador que sempre

procuram saber mais.



PROJETO IDEIA

Será realizado em 28 municípios

Está orçado em R$ 263 mil

Tem impacto na geração de renda no interior vai beneficiar

400 pessoas



O Projeto Ideia visa fomentar a geração de renda e o

empreendedorismo. Ele impacta através da capacitação,

promove ações que contribuem para produzir, gerir e

comercializar melhor os produtos e serviços, gerando renda

nas cidades. A iniciativa também fortalece os micros e

pequenos empreendedores e empreendedores autônomos e

potenciais empreendedores através dos cursos

profissionalizantes. Os cursos oferecidos são de

recepcionista/camareira; salgados e doces; cabelo e

maquiagem; designer de sobrancelha, manicure (beleza e

cuidados especiai); eletricista, garçom, auxiliar de escritório,

alimentador de linha de produção, mecânico de motocicleta,

aplicador de revestimento cerâmico, gesseiro, armador de

ferragens, operador de caixa, vendedor de alta performance,

ferramentas de mídias sociais, informática básica, preparo de

pães e doces, confeitaria, culinária básica.  



Os municípios beneficiados pelo Ideia serão: Recife,

Afogados da Ingazeira, São José da Coroa Grande,

Serinhaém, Altinho, Jucati, Cupira, Vitória de Santo Antão,

Cumaru, Rio Formoso, Itaquitinga, Nazaré da Mata, São

Bento do Una, Bezerros, Caruaru, Triunfo, Taquaritinga do

Norte, Ipubi, Parnamirim, Palmares, Sanharó, Quipapá,

Lajedo, Tacaimbó, Dormentes, Custódia, Ibirajuba, Limoeiro

e Petrolândia.



VALORIZANDO A
PELE...

Promove o

empreendedorismo

Está orçado em

cerca de R$ 90 mil

Promove novos 

talentos

Favorece 4

cidades do Sertão

Incentiva à

criatividade



...TAMBÉM VALORIZA O SERTÃO

O objetivo é a profissionalização para confecção e

comercialização de produtos derivados do couro em  30

empreendimentos. 

Os municípios favorecidos são Tacaratu, Serra Talhada,

Floresta e Petrolândia.

O impacto é a profissionalização da produção, o

gerenciamento eficaz dos empreendimentos, a

diversificação de produtos de couro, a melhoria do design,

a oferta de produtos com qualidade diferenciada e o

estreitamento dos diversos elos da cadeia produtiva local

da ovinocaprinocultura.



PERNAMBUCO DOCE

O objetivo do Pernambuco Doce representa o 
fortalecimento de pequenos negócios produtores de

doce, visando à sua competitividade no mercado,
promovendo o potencial do Estado e o resgate de uma

tradição.

O investimento é de R$ 239,4 mil em
parceria com o Sebrae



...IMPACTO

O Pernambuco Doce quer tornar os empreendedores que investem

no ramo nesses municípios do interior mais competitivos, visa

aperfeiçoar o desenvolvimento de novos produtos adquiridos

através da melhoria da gestão, melhoria tecnológica, manutenção e

geração de novos postos de trabalho.

Os municípíos beneficiados são Arcoverde, Pesqueira e Petrolina e

Afrânio. O PE Doce tem parceria do Sebrae.



PROJETO CULTIVA CAFÉ

Promove o

empreendedorismo

Está orçado em

R$ 200 mil

Promove novos 

talentos

Fomenta à

geração de renda

Incentiva à

criatividade



O OBJETIVO
Promover a competitividade dos
empreendimentos produtores de café e
derivados, por meio de ações de melhoria da
gestão e inovação dos produtos e processos,
visando o acesso a novos mercados.

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS
20 empreendimentos serão beneficiados em
Triunfo e 12 serão favorecidos em Taquaritinga
do Norte

QUAL O IMPACTO?
Ganho na produtividade e incorporação de
inovação em  unidades produtivas. Produtores
aptos a aderir a COOPCAFA ou criar sua própria
cooperativa. empresas com processo de gestão
fortalecidos. O projeto tem parceria do Sebrae.



O programa Novos Talentos promove cursos gratuitos de

qualificação profissional nas áreas da indústria, Construção

Civil, Comércio e Serviços, com foco preferencial nos

empreendimentos estruturadores instalados ou em processo

de instalação nas diversas Regiões de Desenvolvimento (RDs)

de Pernambuco. O Novos Talentos deste ano terá cursos de

atendedor de alta performance, eletricista, recepcionista,

fabricação de pães, roscas  e biscoitos, gesseiro, garçom,

cabelo e maquiagem. Ao todo, serão 200 vagas ofertadas.

NOVOS TALENTOS



O IMPACTO
O programa atende às demandas de

empresas polo e expandi mão de obra

qualificada

MUNICÍPIOS
ATENDIDOS

11 municípios serão beneficiados:

Caruaru, Cachoeirinha, Trindade,

Altinho, Triunfo, Arcoverde, Camocim,

Sirinhaém, Moreno, Ibirajuba

TOTAL O
INVESTIMENTO
R$ 260 mil nesta nova fase



FORTALECE A
IGUALDADE 1 E 2

O projeto capacitou cerca de 200 pessoas negras LGBT 

 com curso de corte e costura; cabelo afro e maquiagem

afro e agente administrativo. A nova fase, que já foi

aprovada, será mais aberta e vai atender a

aproximadamente 500 alunos e alunas autodeclarados

negros. Os novos municípios beneficiados são: Abreu e

Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Bezerros, Floresta,

Glória do Goitá, Ibimirim, Ibirajuba, Ipubi, Itaquitinga, Jupi,

Lagoa do Itaenga, Lagoa Grande, Nazaré da Mata, Olinda,

Recife, Salgueiro, Sirinhaém, Toritama, Triunfo e Vitória

de Santo Antão .



MUNICÍPIOS

Sete municípios foram

beneficiados na

primeira fase e mais 21

serão favorecidos na

segunda fase.

ORÇAMENTO
A segunda fase está

orçada em R$ 197,1 

 mil  e recebe o apoio do

governo federal. A

primeira fase foi R$

69,2 mil

IMPACTO
Geração de trabalho e

renda para um

segmento mais

vulnerável da população

com cerca de 700

pessoas beneficiadas



QUALIFICA CHAPÉU 
DE PALHA



 IMPACTO
O projeto visa garantir a proteção social a

cerca de 500 trabalhadores beneficiários do

Chapéu de Palha, dedicando um olhar para a

transformação da realidade destas famílias,

através de implementação de ações

estruturadoras de geração de renda,

reforço alimentar, capacitação e melhoria

da qualidade de vida dos empregados deste

setor. Também promove ações que

contribuam para a valorização dos direitos

humanos e cidadania e consequentemente,

redução das desigualdades sociais. A ação

ainda aproveitar os espaços do entorno da

casa das famílias para produção de

alimentos saudáveis a partir dos princípios

da Agroecologia e Permacultura

MUNICÍPIOS
13 municípios serão beneficiados.

São eles: Ribeirão, Água Preta,

Catende e Quipapá, Itambé, Aliança,

Vicência, Araçoiaba, Timbaúba,

Condado, Macaparana, Nazaré da

Mata e Tracunhaém

 INVESTIMENTO
R$ 85,8 mil



Mãe coruja,
amamenta
alimenta 
1 e 2



MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO

Foram mais de 50 municípios contemplados. Eles são:

Agrestina, Ibirajuba, Panelas, Jurema, São Caetano, Tacaimbó,

Belo Jardim, Sanharó, Riacho das Almas, Vertentes, Camocim,

Sairé, Bonito, Jataúba, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Iatí,

Correntes, Lagoa do Ouro, Brejão, Terezinha, Lajedo, Calçado,

Jucati, Jupi, São João, Canhotinho, Angelim, Palmerina,

Garanhuns, Paranatama, Caetés, Capoeiras, Bom Conselho,

Arcoverde, Pedra, Venturosa, Buíque, Tupanatinga, Custódia,

Sertânia,Ibimirim, Manarí, Tacaratú, Inajá, Petrolândia, Jatobá,

Terra Nova e Mirandiba

R$ 111,3 mil

IMPACTO DA FASE 1
Impactamos mais de 800 profissionais de referência na

área de saúde - Multiplicadores, que serão responsáveis

em disseminar ações de promoção, proteção e apoio ao

aleitamento materno e à alimentação complementar

saudável, nos respectivos Cantos Mãe Coruja

OS
BENEFÍCIOS

Foi feita capacitação profissionais

para utilização dos de referenciais da

educação crítico-reflexivo e educação

permanente em saúde no ensino e

aprendizagem do aleitamento materno

e da alimentação complementar

Saudável, instrumentalizando-os para

exercerem a função de

multiplicador da estratégia



MUNICÍPIOS DA FASE 2

ORÇAMENTO

30 municípios serão beneficiados. Aliança, Arcoverde,

Bonito, Buíque, Caetés, Camocim de São Félix, Carnaubeira

da Penha, Casinhas, Catende, Ferreiros, Floresta,

Garanhuns, Iati, Ibirajuba, Inajá, Jataúba, Lagoa dos Gatos,

Macaparana, Maraial, Palmares, Paranatama, Riacho das

Almas, Rio Formoso, Sairé, Saloá, Sanharó, Sertânia,

Tacaimbó, Tacaratu e Venturosa.

R$ 369, 2 mil

IMPACTO DA FASE 2
Visa capacitar 720 mulheres beneficiárias do Programa

Mãe Coruja Pernambucana, por meio de Cursos de Noções

de saboaria artesanal e de Cursos de Noções de preparos

de produtos de limpeza artesanal aos quais visam ampliar o

conhecimento das beneficiárias do Programa, incentivando

o seus desenvolvimentos social e sustentável, bem como o

fortalecimento da cidadania, a redução das desigualdades

QUALIFICA
MÃE
CORUJA

Haverá  realização de

atividades recreativas para

atendimento aos filhos das

mães beneficiadas no âmbito

do Programa Mãe Coruja

Pernambucana



ELA
PODE!

O projeto recebe apoio institucional da Secretaria do

Trabalho, Emprego e Qualificação e da Secretaria das

Mulheres estadual



MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO

Todas as regiões do Estado serão beneficiadas e o

total de mulheres beneficiadas será de 10.732

mulheres em Pernambuco

Os custos para o Estado são apenas de

deslocamento e divulgação. Pelo Acordo de

Cooperação entre o Estado e o IRME – Instituto

Rede Mulher Empreendedora do qual não há nenhum

repasse financeiro, apenas apoio na logística das

voluntárias, mobilização do público alvo e divulgação

IMPACTO
As mulheres impactadas com a capacitação, podem

garantir sua independência financeira e poder de

decisão sobre seus negócios e vidas. As

capacitações são oferecidas gratuitamente para

mulheres, prioritariamente em situação de

vulnerabilidade socioeconômica ou risco social. A

Seteq tem a parceria institucional da Secretaria da

Mulher estadual.



Mãos que criam

MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO

Poção e Pesqueira

R$ 190.298,40 por meio de convênio federal

IMPACTO
 Capacitará 60 (sessenta) profissionais artesãs,

através de ações de formação profissional e

empreendedora, voltada ao artesanato, para

produção de Rendas – “Renascença”, com

estímulo à formação de novos empreendedores e

à geração de renda, nos municípios de Poção e

Pesqueira



Caravana do
Empreendedorismo

A Caravana do Empreendedorismo é um projeto

inédito que a Secretaria do Trabalho, Emprego e

Qualificação de Pernambuco (Seteq) iniciou para

estimular o empreendedorismo estadual e fomentar  

a economia dos municípios que não têm Expresso

Empreendedor. A ideia inicial era atingir 22

municípios, mas o projeto será estendido para todo

o Estado em virtude dos pedidos das prefeituras. A

ação tem estimulado network, divulgado as cidades

e serve de incentivo para quem quer empreender.

Os alunos recebem orientações, são certificados e

os servidores da Seteq , da Jucepe e da Age ficam

mais pertinho da população. Por onde passa, a

caravana tem sido um xodó e já certificou quase

700 alunos




