
 

 

  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

005 – CIÊNCIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: Transformar Brasília em referência pela capacidade 

de realizar pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e inovação, com a presença de 

institutos de pesquisa, centros de pesquisa científica, centros de educação tecnológica e de 

educação superior, e empresas intensivas no uso de tecnologia.  

  

Caracterização  

Ciência, Tecnologia e Inovação  

Para transformar Brasília em referência na área de ciência, tecnologia e inovação, é 

preciso consolidar o sistema de ciência e tecnologia do Distrito Federal, compreendendo a 

ampliação dos recursos destinados ao fomento à pesquisa e desenvolvimento e à formação 

de pesquisadores. É necessário criar linhas de apoio financeiro às empresas para que invistam 

em pesquisa, desenvolvimento e inovação e apoiar as empresas por via de transferência de 

tecnologia e extensão tecnológica. E, em visão de longo prazo, melhorar o ensino das ciências 

e da matemática para atrair talentos e formar novos pesquisadores. Por fim, inserir Brasília no 

cenário científico e tecnológico mundial, por via da realização e participação em eventos de 

caráter científico e tecnológico de abrangência internacional.   

 

Para criar um novo modelo de desenvolvimento para Brasília, é preciso oferecer espaço 

propício ao desenvolvimento tecnológico e de inovação às empresas, onde elas possam 

desenvolver seus processos, produtos e serviços, contando com a capacidade e o 

conhecimento das áreas de pesquisa. Por esta razão, prioridade será concedida à 

implantação do Parque Tecnológico de Brasília, aberto à implantação de iniciativas de 

pesquisa, desenvolvimento e produção de bens e serviços de alto conteúdo tecnológico em 

todas as áreas de conhecimento, notadamente naquelas em que Brasília já demonstrou ter 

vantagem competitiva, como biotecnologia e tecnologias da informação. A implantação do 

parque tecnológico de Brasília compreende ações nas áreas de consolidação do arcabouço 

legal e institucional do empreendimento – tais como revisão da legislação concernente, 

decisão sobre modelo de gestão e de negócios, seleção e contratação de gestores, 

edificação da sede do parque, celebração de instrumentos de cooperação entre diversos 

parceiros e entidades que devem servir de âncora e fator de atração de novos 

empreendimentos de pesquisa, formação de pesquisadores e de empresas de alta 

tecnologia.  

  

Finalmente, é necessário estender os benefícios da evolução tecnológica à população 

em geral. Para tanto, optou-se por ampliar o acesso dos brasilienses à informação por via do 

acesso à INTERNET. A opção escolhida é de assegurar a iluminação digital de espaços públicos 

de maior afluxo da população, bem como dos espaços destinados à educação.  

 

 

Metas 2016-2019:  

 

1. Ampliar a promoção de eventos técnicos científicos nacionais e internacionais para 4 

eventos (SECTI);  



 

 

  

2. Implementar o Parque Tecnológico de Brasília (SECTI) até 2019, segundo etapas:  

o Consolidar o arcabouço legal e institucional do Parque Tecnológico de Brasília até      

2016;  

o Definir modelo de gestão e de negócios do Parque Tecnológico de Brasília e instituir 

sua unidade gestora até 2016;  

o Concluir a construção da sede da governança do Parque Tecnológico de Brasília 

até 2017; (EP)  

3. Disponibilizar internet sem fio gratuita (iluminação digital) de espaços públicos (SECTI);  

4. Firmar Acordos de Cooperação entre o Governo de Brasília e entidades e empresas para 

instalação de projetos no Parque Tecnológico (SECTI);  

5. Adequar a capacidade operacional da FAP para fazer face ao crescimento da 

disponibilidade de recursos (FAP);  

6. Aumentar e diversificar em 10% o número de editais para seleção de projetos de pesquisa 

e desenvolvimento a serem apoiados pela FAP (FAP);  

 

 

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:  

 

Ações Orçamentárias  

1176 – Implantação do Projeto Biblioteca Digital    

1984 – Construção de Prédios e Próprios  

2781 - Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação  

2786 - Difusão de Ciência e Tecnologia  

2998 – Manutenção do Planetário  

3226 – Implantação da Iluminação Digital  

3678 – Realização de Eventos   

4067 - Concessão de Bolsa Universitária  

4090 - Apoio a Eventos  

4091 – Apoio a Projetos  

4107 - Assistência Técnica e Inovação Tecnológica  

4210 – Gestão da Iluminação Digital  

5832 – Implantação do Parque Tecnológico Capital Digital   

6026 - Execução de Atividades de Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico  

6037 - Análise e Avaliação de Procedimentos e Projetos  

8505 - Publicidade e Propaganda  

9083 - Concessão de Bolsas de Estudo  

 

Ações Não Orçamentárias  

I. Organização do WCIT – World Conference of Information Technology - em 2016 (SECTI);  

II. Fortalecimento do mecanismo de fomento à P&D (pesquisa e desenvolvimento) através 

da ampliação dos recursos disponíveis (FAP);   



 

 

  

III. Formalização e implementação de convênios, acordos de cooperação e ajustes 

visando ampliar a fonte de recursos para financiamento de projetos de Pesquisas 

Científicas, Tecnológicas e de Inovação (C, T e I) (FAP);  

IV. Articulação com órgãos governamentais na esfera distrital e federal, com organismos 

nacionais e internacionais relacionados à área de C, T e I, com vistas a fortalecer e 

ampliar o número de parceiros da FAPDF (FAP);  

V. Articular com o Sistema S iniciativas de formação e qualificação de profissionais na área 

de design; (EP)  

VI. Promover a pesquisa, o desenvolvimento e a difusão de tecnologias voltadas para os 

Arranjos Produtivos Locais e para as cadeias produtivas consideradas estratégicas para 

a indústria do DF; (EP)  

VII. Elaborar de forma participativa o Plano Ciência e Tecnologia, compatível com as metas 

globais de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. (EP)  

  

 

 


