Balanço de Projetos
Porto Digital
Recife, dezembro de 2013
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APRESENTAÇÃO
Este caderno traz uma ficha técnica de cada um dos 43 projetos em execução geridos atualmente pelo Núcleo
de Gestão do Porto Digital (NGPD) através de 29 convênios que totalizam R$ 105.098.652,71 em
investimentos. Serão detalhados os objetivos, orçamento, fontes e resultados alcançados. Os projetos tem o
objetivo comum de promover a melhoria da competitividade do parque tecnológico Porto Digital e estão
distribuídos em oito eixos listados abaixo, cuja interação segue ilustrada na figura 1.
EIXO I.

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E QUALIFICAÇÃO DE CAPITAL HUMANO;

EIXO II.

INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS;

EIXO III. PROMOÇÃO E GESTÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL DO PORTO DIGITAL;
EIXO IV. MOBILIZAÇÃO DE CAPITAIS DE INVESTIMENTO;
EIXO V.

ESTÍMULO A PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL;

EIXO VI. COOPERAÇÃO COM GOVERNO, EMPRESA E ACADEMIA;
EIXO VII. INCENTIVO À MELHORIA DA OFERTA DE INFRAESTRUTURA IMOBILIÁRIA TECNOLÓGICA E DE
SERVIÇOS EMPRESARIAIS E URBANOS E
EIXO VIII. APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DA EQUIPE TÉCNICA, DO AMBIENTE DE TRABALHO E DA
GESTÃO DO NGPD.
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Tais eixos refletem a Política de Qualidade do Porto Digital composta por:
VISÃO
Ser referência em gestão de ambientes de empreendedorismo e inovação, responsável por tornar o Porto
Digital um vetor de desenvolvimento do Recife, um pilar da economia de Pernambuco e um modelo global de
parque tecnológico.
MISSÃO
Promover condições de competitividade para criação, atração e fortalecimento de empreendimentos
inovadores de Tecnologia da Informação e Economia Criativa no Porto Digital.
VALORES
Eficiência
Austeridade
Criatividade
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EIXO I - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E QUALIFICAÇÃO DE CAPITAL HUMANO
1. FORMAÇÃO DE CAPITAL HUMANO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Objetivo:

Pesquisas, estudos, eventos, cursos e articulação de atores estratégicos para
formação e qualificação profissional de capital humano em tecnologia da
informação e comunicação.

Resultados esperados:

• 1800 capacitações
• 1000 certificações

Resultados alcançados:

• 367 (20%) pessoas capacitadas: 217 capacitados em Java (126 profissionais e 91
estudantes); 32 profissionais capacitados em WEB; 98 capacitados em Banco de
Dados (62 profissionais e 36 estudantes); 20 capacitados em Reuso de Software
• 104 (10%) pessoas certificadas: 60 profissionais e 10 estudantes certificados em
Java; 14 profissionais certificados em Banco de Dados; 20 capacitados em Reuso
de Software
• 134 pessoas em processo de capacitação: 20 profissionais em PHP; 40
profissionais em Tecnologias Microsoft - ASP.NET e C#; 74 estudantes em My SQL

Orçamento:

R$ 2.865.200,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
FINEP – Agência Brasileira da Inovação

2. FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE CAPITAL HUMANO EM LINGUA INGLESA
Objetivo:

Formação em inglês de modo a capacitar os beneficiários no uso da língua inglesa
no contexto profissional.

Resultados esperados:

• 720 capacitações

Resultados alcançados:

• 380 pessoas já capacitadas (53%)
• 120 estão em processo de capacitação

Orçamento:

R$ 1.130.582,80

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco

3. FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Objetivo:

Formação e certificação de profissionais e gestores das empresas do Porto Digital
em gerenciamento de projeto.

Resultados esperados:

• 531 capacitações
• 211 certificações

Resultados alcançados:

•
•
•
•
•
•
•

12 estudos setoriais (100%)
Criação de 4 boletins eletrônicos
Equipamentos e mobiliário adquiridos na SAD e SECTEC
Equipe do CICTEC contratada
Logomarca definida
Site desenvolvido (http://cictec.portodigital.org/)
Envio de login e senha para empresas embarcadas para acesso à conteúdos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

restritos do site.
Definição das áreas de atuação e atividades do centro
Realização de 5 oficinas de captação de recursos
Realização de 4 seminários
Disponibilização de vídeos das palestras dos seminários no site.
Consultoria realizada em 7 empresas para captação de recursos
3 projetos foram aprovados para captação de recursos.
Levantamento de Informações Estratégicas Relevantes para as Empresas dos
Parques
Levantamento das Fontes de Informações estratégicas
Levantamento das Tendências de Mercado para cada área de atuação: TIC,
Economia Criativa e Eletroeletrôinca
Criação de 18 Publicações especializadas disponíveis no site

Orçamento:

R$ 655.000,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco

4. PROGRAMA PORTO DIGITAL DE MELHORIA DA QUALIDADE
Objetivo:

Apoiar as empresas embarcadas na certificação em metodologias e processos de
desenvolvimento de software.

Resultados esperados:

• 36 empresas beneficiadas

Resultados alcançados:

• 20 Certificados já obtidos: 17 em MPS.Br e 3 em CMMi (56%)
• 9 empresas iniciando o programa, almejando 15 certificações (1 MPS.BR e 14
CMMi)

Orçamento:

R$ 1.570.000,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
FINEP – Agência Brasileira da Inovação

5. PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE CAPITAL HUMANO DO PORTOMÍDIA
Objetivo:

Formação e qualificação profissional de capital humano em Economia Criativa.

Resultados esperados:

•
•
•
•

Resultados alcançados:

• 175 pessoas capacitadas, sendo 103 em cursos do Portomídia e 72 na incubadora
em 9 cursos realizados, resultando em um total de 270 horas (29%)
• 1 pesquisa realizada sobre a cadeia produtiva da economia criativa no Recife para
identificar as demandas do mercado por capacitação para definir cursos que
serão ofertados (14%)
• 1 evento realizado para apresentação de resultados da pesquisa realizada sobre o
mercado de economia criativa no Recife (17%)
• 2 seminários sobre design, multimídia e industrias criativas para profissionais e
empresários de tecnologia da informação (Design Thinking e Portomídia

600 pessoas capacitadas
7 pesquisas sobre a cadeia produtiva de Economia Criativa
6 eventos para apresentação dos resultados das pesquisas
6 seminários sobre design, multimídia e industrias criativas
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Gameday) com participação de 260 pessoas (33%)
• Grade do Programa Capacitação do Portomídia para o primeiro semestre de 2014
em fase de conclusão.
Orçamento:

R$ 720.000,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
FINEP – Agência Brasileira da Inovação
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa SECTEC Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco

6. CENTRO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA PARA PARQUES TECNOLÓGICOS – CICTEC
(Projeto compartilhado com o ParqTel)
Proporcionar o aumento da competitividade das empresas embarcadas no Porto
Digital, através da análise, tratamento e difusão de informações estratégicas para o
Objetivo:
setor de TI.
Resultados esperados:

• 12 estudos setoriais
• 12 estudos e publicações especializados
• 80 agentes de inovação
•
•
•
•
•
•
•

Resultados alcançados:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 estudos setoriais (100%)
Criação de 4 boletins eletrônicos
Equipamentos e mobiliário adquiridos na SAD e SECTEC
Equipe do CICTEC contratada
Logomarca definida
Site desenvolvido (http://cictec.portodigital.org/)
Envio de login e senha para empresas embarcadas para acesso à conteúdos
restritos do site.
Definição das áreas de atuação e atividades do centro
Realização de 5 oficinas de captação de recursos
Realização de 4 seminários
Disponibilização de vídeos das palestras dos seminários no site.
Consultoria realizada em 7 empresas para captação de recursos
3 projetos foram aprovados para captação de recursos.
Levantamento de Informações Estratégicas Relevantes para as Empresas dos
Parques
Levantamento das Fontes de Informações estratégicas
Levantamento das Tendências de Mercado para cada área de atuação: TIC,
Economia Criativa e Eletroeletrôinca
Criação de 18 Publicações especializadas disponíveis no site (150%)

Orçamento:

R$ 2.867.291,01

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
FINEP – Agência Brasileira da Inovação
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa
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7. QUALIFICAÇÃO GERENCIAL PARA AS EMPRESAS DO PORTO DIGITAL
Objetivo:

Apoiar as empresas do Porto Digital na melhoria de processos organizacionais,
processos gerenciais, administrativos, revisão de suas estratégias de marketing e
comercialização.

Resultados esperados:

• 40 empresas beneficiadas

Resultados alcançados:

• Especificação dos produtos e serviços para a qualificação de empresas do Porto
• 111 empresas visitadas entre os de abril/2012 a junho/2013 (17 aderiam à
Política de RSE do PD(13 para formação de joves, 11 para gestão de EEE e 5 para
acessibilidade digital), foram identificados 53 programas alinhados à política.

Orçamento:

R$ 684.000,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
FINEP – Agência Brasileira da Inovação

8. ESCRITÓRIO AVANÇADO DO PD
Objetivo:

Espaço qualificado com completa infraestrutura de escritório para atividades do
Porto Digital e das embarcadas, em localidade estratégica no país.

Resultados esperados:

• 1 escritório do Porto Digital em funcionamento

Resultados alcançados:

• 1 escritório do Porto Digital em funcionamento (100%)

Orçamento:

R$ 252.000,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco

9. RECIFE SUMMER SCHOOL - RSS
Objetivo:

Realização de festival de eventos sobre empreendedorismo e inovação nas áreas
de tecnologia da informação, economia criativa e sustentabilidade.

Resultados esperados:

• 1 evento anual

Resultados alcançados:

• 5 eventos realizados (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013)
• Evento em fase de reformulação

Orçamento:

R$ 90.346,61

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco

10. ESCRITÓRIO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS
(projeto compartilhado com o Parqtel)
Estruturação e operação de escritório de propriedade intelectual de apoio ao Porto
Objetivo:
Digital e ao Parqtel
Resultados esperados:

• 1 escritório de propriedade intelectual em funcionamento

Resultados alcançados:

• Contratada empresa especializada em propriedade intelectual e foram iniciadas
as atividades de estruturação do escritório.

Orçamento:

R$ 261.800,00

Fonte:

MiniCom – Ministério das Comunicações
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EIXO II - INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS
11. INCUBADORA C.A.I.S. DO PORTO
Objetivo:

Implantação e operação da incubadora de empreendimentos inovadores de
desenvolvimento de software.

Resultados esperados:

• 30 empreendimentos incubados

Resultados alcançados:

• 10 (33%) graduados e 05 em incubação (3 desistiram)
• Assinatura de convênio com o SEBRAE para implementação do modelo CERNE
(Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos no Porto Digital)
• 31 treinamentos e 608 horas de assessoria realizadas
• Prêmio de Melhor Incubadora de Empresas Orientada para o Desenvolvimento
Local e Setorial (DLS) - Associação Nacional de Entidades Promotoras de
Empreendimentos Inovadores (Anprotec)
• Empreendimento Incubado da Cais do Porto em 1º Lugar na Final Regional
Pernambuco do Desafio Brasil 2013 (Freshbroker)

Orçamento:

R$ 3.434.070,00

Entidades Parceiras:

MCTI – Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC – Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa
FINEP – Agência Brasileira da Inovação
SEMAS – Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
HP – Hewlett Packard

12. INCUBADORA DO PORTOMÍDIA
Objetivo:

Implantação e operação da incubadora de empreendimentos da Economia Criativa

Resultados esperados:

• 10 empreendimentos incubados

Resultados alcançados:

• Obra da incubadora Portomídia finalizada
• 06 empreendimentos criativos em incubação (3 foram eliminados na primeira
fase na banca de avaliação que ocorreu em setembro/2013) (60%)
• 09 treinamentos com participação de 72 pessoas no total
• Empreendimento Incubado da Incubadora Portomídia em 2º lugar na Final
Regional Pernambuco do Desafio Brasil 2013 (MeuCachê.com)
• Mr. Plot, empreendimento incubado, assina contrato com a Discovery Kids e Sony
Music e lança seu dvd com uma coletiva de imprensa aqui no Portomídia

Orçamento:

R$ 883.200,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco

13. ACELERADORA DO PORTO DIGITAL – JUMP BRASIL
Objetivo:

Comunidade de empreendedores composta de três elementos: espaço
colaborativo, aceleração de empreendimentos e desafios empresariais.

Resultados esperados:

• 10 empresas atendidas
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Resultados alcançados:

• 1 imóvel adquirido para iniciar as atividades do armazém em Santo Amaro
• Projeto de arquitetura e complementares concluídos, aprovados pela DIRCON e
SMAS e Alvará de Construção concedido;
• Obras iniciadas em setembro/ 2013
• Fundação concluída (previsão de conclusão da obra em março/2014);

Orçamento:

R$ 18.194.564,49

Fonte:

SECTEC – Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
Instituto TalentoBrasil
Jereissati Participações S.A

14. PROGRAMA PESQUISADOR RESIDENTE
Objetivo:

Proporcionar suporte tecnológicos aos empreendimentos incubados a partir da
disponibilização de cientistas e pesquisadores residentes nas incubadoras do Porto
Digital.

Resultados esperados:

• 02 pesquisadores residentes nas incubadoras do Porto Digital

Resultados alcançados:

• Não iniciado

Orçamento:

R$ 360.000,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco

15. PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS
Objetivo:

Apoiar o desenvolvimento de empresas do Porto Digital através da aceleração de
empreendimentos em mercados internacionais.

Resultados esperados:

• 1 pesquisa de mercado
• 1 estratégia de internacionalização
• 12 empresas atendidas

Resultados alcançados:

• 1 pesquisa de mercado realizada (100%)
• 1 estratégia de internacionalização elaborada (100%)

Orçamento:

R$ 1.881.520,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
FINEP – Agência Brasileira da Inovação
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa
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EIXO III - MOBILIZAÇÃO DE CAPITAIS DE INVESTIMENTO
16. PROSPECÇÃO DE E ATRAÇÃO DE GRANDES PLAYERS E INVESTIDORES
Objetivo:

Identificação de grandes players globais da indústria de tecnologia da informação e
de setores intensivos e demandantes de TI e realização de ações estratégicas para
atração destas empresas para o Porto Digital

Resultados esperados:

• Atração de 2 grandes players e investidores para o Porto Digital

Resultados alcançados:

• Atração de 4 grandes players internacionais (ThoughtWorks, Accenture, Avanade
e BRQ) para o Porto Digital (200%)
• Realização da estratégia de internacionalização através da ação de inserção no
mercado americano (Silicon Valley)
• Formalização de parceria com o Governo Britânico
• Formalização de parceria com o Governo do estado americano de Illinois.

Orçamento:

R$ 52.000,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
FINEP – Agência Brasileira da Inovação
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EIXO IV - COOPERAÇÃO COM GOVERNO, EMPRESA E ACADEMIA
17. PROJETO PROFESSOR AUTOR

Objetivo:

Desenvolvimento científico e tecnológico, através do PORTO DIGITAL, de atividades
necessárias à criação de projetos educacionais capazes de dar suporte à SEE na
formulação, implementação, monitoramento e avaliação de concursos que
estimulem professores da rede na autoria de materiais multimídia para uso em sala
de aula.

Resultados esperados:

• Realização de 2 edições do concurso, sendo uma para professores do ensino
médio e uma para professores do ensino fundamental
• Realizado o 1º Concurso (Edição Nível Médio):
Execução do 1° Concurso
Revisão do material do 1º Concurso

Resultados alcançados:

Entrega do material do 1º Concurso e seleção de avaliadores para o 2º
Concurso (100%)
• Realizado o 2º Concurso (Edição Nível Fundamental):
Execução do 2° Concurso
Revisão do material do 2º Concurso
Entrega do material do 2º Concurso (100%)

• Em negociação termo aditivo para um 3º concurso
Orçamento:

R$ 5.101.000,07

Fonte:

SEE – Secretaria Estadual de Educação

18. PORTO DESEMBARCA
Objetivo:

Transposição dos conhecimentos do APL de Tecnologia da Informação e
Comunicação, Porto Digital, para os demais arranjos produtivos.

Resultados esperados:

• 36 eventos

Resultados alcançados:

• 12 eventos realizados nas 12 regiões de desenvolvimento do estado
• 06 eventos de visitas técnicas para levantamento de demandas de TIC em 06
APLs (Frutivinicultura, Confecção, Gesso, Logística, Comércio, Leite)
• 04 Seminários setoriais realizados
• 04 oficinas com especialistas e empresários de:(i) Confecção no Agreste Central,
(ii) Metal-Mecânica, (iii) de Economia Criativa de Recife e (iv) TI do Porto Digital
• 02 cursos de gestão da inovação
• 02 reuniões técnicas nos APLs (83% em conjunto com o NAGI)
• 865 participantes nos eventos realizados
• 15 empresas entrevistadas durante as 06 visitas técnicas

Orçamento:

R$ 1.285.216,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa
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19. DESEMBARQUE EM SUAPE

Objetivo:

Apoiar o fortalecimento das pequenas e médias empresas de Pernambuco, através
do aporte de metodologias, infraestrutura e produtos intensivos em tecnologia da
informação, para que possam atender as demandas e integrar-se à cadeia de valor
do Complexo Industrial de Suape.

Resultados esperados:

• 20 empresas atendidas

Resultados alcançados:

• Realizada pesquisa de análise do mercado internacional de Suape
• Realizada pesquisa sobre os gargalos do setor de metal-mecânica

Orçamento:

R$ 662.304,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa
FINEP – Agência Brasileira da Inovação

20. NÚCLEO DE APOIO A GESTÃO DA INOVAÇÃO - NAGI PD

Objetivo:

Núcleo de apoio à Gestão da Inovação do Porto Digital visando a elaboração de
Planos e Projetos de Gestão da Inovação nas empresas do Estado de Pernambuco,
em especial nas empresas: (i) do Polo de Tecnologia da Informação e Comunicação;
(ii) da economia criativa; (iii) do Polo Metal-Mecânico, nas imediações do Complexo
Industrial de SUAPE; e (iv) do Polo de Confecções do Agreste Central.

Resultados esperados:

• 80 empreendimentos atendidos
• 240 pessoas formadas em introdução à inovação
• 80 agentes de inovação formados

Resultados alcançados:

• Reunião com especialistas e empresários de:(i) Confecção no Agreste Central, (ii)
Metal-Mecânica, (iii) de Economia Criativa de Recife e (iv) TI do Porto Digital.
• 04 diagnósticos setoriais realizados
• Criação da identidade visual e material de comunicação do NAGI-PE
• Seleção e formação da equipe executora (20 pessoas da equipe capacitadas)
• 35 Empreendedores capacitados em Gestão da Inovação (15%)
• 20 agentes de inovação formados (25%)
• 04 Seminários setoriais realizados
• 01 Visita Técnica a Refinaria Abreu e Lima
• 10 Empresas de Confecção diagnosticadas individualmente
• 25 Empresas de Economia Criativa diagnosticadas individualmente
• 23 Empresas de Tecnologia de Informação diagnosticadas individualmente
• 04 Empresas de Metal Mecânica diagnosticadas individualmente

• 21 Empresas (05 de Tecnologia da Informação e 15 de Economia Criativa)
assessoradas individualmente na elaboração do Plano de Gestão da Inovação
(26%)
Orçamento:

R$2.405.150,00

Fonte:

FINEP – Agência Brasileira da Inovação
IEL – Instituto Euvaldo Lodi
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21. GESTÃO DO PARQTEL
Objetivo:

Incubar o Núcleo Gestor do Parqtel e gerenciar o parque até que a nova
institucionalidade esteja pronta para assumir suas atividades.

Resultados esperados:

•
•
•
•

Resultados alcançados:

• Convênio assinado com a SECTEC para elaboração do modelo conceitual e análise
da questão fundiária (aguardando repasse de recursos)
• Contrato administrativo entre a SECTEC e o Porto Digital através do convênio
INOVAPE em andamento na SAD
• Processo de elaboração do novo contrato de gestão do Porto Digital para gestão
do PARQTEL em andamento
• Iniciado processo de elaboração do modelo conceitual do Parqtel
• Aprovado em novembro/ 2013 na FINEP Projeto no valor de R$ 3,7 milhões para
infraestrutura e gestão do parque

Orçamento:

R$ 138.500,00

Fonte:

SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
FINEP – Agência Brasileira da Inovação

Elaboração do modelo conceitual e plano estratégico do parque
Elaboração do masterplan do parque e atualização da questão fundiária
Elaboração do modelo de sustentabilidade e estruturação da Governança
Definição dos critérios de entrada no parque e Administração do condomínio

22. ESTAÇÃO CULTURAL CAIS DO SERTÃO LUIZ GONZAGA

Objetivo:

Modelagem conceitual de um centro cultural chamado Estação Cultural Luiz
Gonzaga (curadoria cultural, museológica/ museográfica e tecnológica), além de
definir os modelos operacional, institucional e de gestão e conceber o
desenvolvimento, implantação, treinamento e manutenção evolutiva das
intervenções tecnológicas.

Resultados esperados:

• 1 museu em operação

Resultados alcançados:

• Definições gerais e específicas sobre o uso, exibições e conceitos norteadores de
cada exibição a ser criada
• Plano curatorial
• Detalhamento e organização de conteúdos específicos, pesquisas e roteiros
• Plano Museológico
• Definição das intervenções tecnológicas a serem criadas
• Projeto paralisado em janeiro/ 2012
• Projeto retomado em dezembro/ 2013

Orçamento:

R$ 6.000.000,00

Fonte:

MinC – Ministério da Cultura
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EIXO V - PROMOÇÃO E GESTÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL DO PORTO DIGITAL
23. SELO DE INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO PORTO DIGITAL

Objetivo:

Registro a marca Porto Digital como uma Indicação de Procedência (IP) junto ao
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI. Com base nesse registro, criar
selo Porto Digital de Indicação de Procedência, que certificará a origem e a
qualidade dos serviços e produtos produzidos no Porto Digital.

Resultados esperados:

• Obtenção da certificação junto ao INPI
• 20 empresas com selo

Resultados alcançados:

• Elaboração da documentação concluída com recursos do CNPq e SEBRAE
• Indicação de Procedência reconhecida pelo INPI (100%)
• 5 empresas pré-qualificadas

Orçamento:

R$ 259.949,83

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
FINEP – Agência Brasileira da Inovação

24. CONFERÊNCIA IASP E SEMINÁRIO ANPROTEC
Objetivo:

Realização de Conferência Mundial de Parques Tecnológicos da IASP em conjunto
com o Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas da
Anprotec.

Resultados esperados:

• 1 Seminário Nacional da Anprotec realizado em Recife
• 1 Conferência Internacional de Parques Tecnológicos da IASP realizada em Recife
• Participação de 1.200 pessoas de 70 países

Resultados alcançados:

•
•
•
•
•
•
•

Orçamento:

R$ 5.303.615,70

Fonte:

ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CHESF – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
FACEPE – Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
FINEP – Agência Brasileira da Inovação
MCTI - Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação
MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
PCR – Prefeitura da Cidade do Recife
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco

Evento realizado de 14 a 17 de outubro de 2013 (100%)
1.027 credenciados de 47 países
85 palestrantes
19 estandes
919 empregos gerados
47 fornecedores
156 resultados de comunicação sobre o evento em veículos de comunicação
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25. PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DO PORTO DIGITAL
Objetivo:

Implementar estratégia de promoção da imagem da marca Porto Digital e da
localidade (Recife – Pernambuco – Brasil) como ambiente produtor de excelência
em inovação nas áreas de Tecnologia da Informação e Economia Criativa.

Resultados esperados:

• Participação em 107 eventos
• Consolidação do Porto Digital como ambiente de inovação

Resultados alcançados:

• Participação em 122 eventos (115%)
• O Porto Digital foi apontado pela consultoria McKinsey como um dos ambientes
de inovação com maior potencial de geração de negócios de base tecnológica do
País (2011)
• O trabalho e competência do Porto Digital foram reconhecidos pela IASP e pela
Anprotec ao ser eleito como o Parque Tecnológico que será sede e organizará a
Conferência Mundial e o Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e
Incubadoras de Empresas de ambas as instituições no ano de 2013
• Eleito Melhor Parque Tecnológico do País pela Anprotec (2007, 2011)
• A Cais do Porto foi eleita Melhor incubadora de empresas orientada para o
desenvolvimento local e setorial (2013)
• O Porto Digital foi destaque no portal de notícias da BBC que apresenta o parque
como uma referência
• O Porto Digital foi destaque no caderno especial do jornal Financial Times sobre
Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil (23/10/2013)

Prazo:

Dezembro/2013

Orçamento:

R$ 3.334.000,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
FINEP – Agência Brasileira da Inovação

26. PRÊMIO PORTO DIGITAL DE JORNALISMO

Objetivo:

Promover a especialização e o aperfeiçoamento do jornalismo que se pratica na
cobertura das informações relativas TI, Economia Criativa, conhecimento e
inovação e reconhecer o trabalho dos profissionais do jornalismo que têm se
dedicado a investigar e divulgar estes setores e estimular jovens estudantes a se
especializarem na cobertura jornalística relativas à temática.

Resultados esperados:

• 1 evento anual para aumento na visibilidade do sistema de TIC e das soluções
inovadoras

Resultados alcançados:

• 5 edições realizadas
• O prêmio está em processo de reformulação para passar a ter uma abrangência
nacional

Orçamento:

R$ 449.190,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
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27. PROGRAMA FAROL DE RELACIONAMENTO

Objetivo:

Relançar e operar o programa de benefícios aos colaboradores das empresas do
Porto Digital através levantamento de informações sobre os colaboradores das
empresas do Porto Digital e promoção da captação de novos parceiros
empresariais, de modo a ampliar a rede de benefícios, bem como
operacionalização das atividades do programa.

Resultados esperados:

• 10.000 colaboradores atendidos
• 100 parceiros cadastrados

Resultados alcançados:

•
•
•
•
•
•

Lançamento da campanha do Cartão Farol
Realização campanha promocional do Cartão Farol
Programa em funcionamento
2.842 colaboradores inscritos (28%)
71 parceiros cadastrados (71%)
Realização de três rodadas de levantamento de questionário junto aos
colaboradores do Porto Digital inscritos no Farol
• Contratada análise dos questionários respondidos

Orçamento:

R$ 136.100,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
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EIXO VI - ESTÍMULO A PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
28. ITGREEN – INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Objetivo:

Estruturação e operação do ITgreen. Área do Porto Digital voltada para a promoção
de tecnologias da informação para o bem estar sócio-ambiental.

Resultados esperados:

• Modelo de gestão de RSE para o Porto Digital
• Mobilização das empresas do Porto Digital para execução de ações de RSE
• 1 centro em operação

Resultados alcançados:

• Manual de RSE do Porto Digital (100%)
• 111 empresas mobilizadas; 14 assinaram carta de intensão de adesão à Política
do PD (100%). Das 14 que assinaram a carta de adesão, 10 aderiram ao eixo de
Juventude; 10 aderiram ao eixo de Gestão de EEE; 5 aderiram ao eixo de
Acessibilidade Digital. (100%)
• Implantação de Centro de Referência em Resíduos de Equipamentos
Eletroeletrônicos (100%)
• Guia de Boas Práticas para uma TIC mais Sustentável (100%)
• Realização de 3 Seminários Internacionais de Resíduos de Equipamentos
Eletroeletrônicos - SIREE (2011, 2012 e 2013)
• Realização de 2 Campanha de Recebimento de REE (2011 e 2012)
• Realização do Desafio Cidades Ecointeligentes em parceria com a SEMAS e
SECTEC: 29 projetos submetidos; 5 projetos premiados; 1 projeto incubado
("Carona Sustentável")
• Oficina de Robótica e Metarreciclagem
• Exposição Fotográfica sobre Lixo Eleterônico
• Realização do Desafio PD para a Sustentabilidade das Cidades em parceria com a
SEMAS e o Greenpeace: 17 projetos submetidos; 05 apresentados; 1 vencedor
("EcoManager")

Orçamento:

R$ 652.700,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC – Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
SEMAS – Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do estado de
Pernambuco

29. CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CVT
Objetivo:

Centro de qualificação de capital humano em técnicas e conhecimentos na área de
Tecnologia da Informação e em alfabetização digital voltado para jovens em
situação de vulnerabilidade.

Resultados esperados:

• Centro em operação

Resultados alcançados:

•
•
•
•

2 salas de aula e 1 laboratório de informática para 20 pessoas cada (100%)
300 pessoas capacitadas
2 turmas concluídas com 30 participantes cada (curso Jovens Mulheres em Ação)
1 turma concluída de 30 participantes (e-mentoring em parceria com Instituto
ADE e Instituto C&A)

Orçamento:

R$ 237.735,00

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
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30. PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DIGITAL (E-ACESSO)
Objetivo:

Realização de treinamentos e capacitações na área de Tecnologia da Informação e
iniciativas de difusão e popularização de Tecnologias Assistivas.

Resultados esperados:

• Realização de seminário de acessibilidade
• 50 pessoas qualificadas

Resultados alcançados:

• Realização de seminário de acessibilidade em 2012 com participação de 60
pessoas (100%)
• Realização de curso de Acessibilidade Digital em 2012 com qualificação de 40
pessoas (80%)

Orçamento:

R$ 178.000,00

Fonte:

SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
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EIXO VII - INCENTIVO À MELHORIA DA OFERTA DE INFRAESTRUTURA IMOBILIÁRIA TECNOLÓGICA E DE
SERVIÇOS EMPRESARIAIS E URBANOS
31. MOBILIDADE E SEGURANÇA PARA O AMBIENTE DO PORTO DIGITAL

Objetivo:

Serviços especiais, no ambiente do Recife Antigo, para melhorar a mobilidade, a
segurança e a comodidade de trabalhadores, empreendedores, visitantes, turistas,
entre os mais diversos tipos de público que circulam na região, em prol da
consolidação do Parque Tecnológico Porto Digital.

Resultados esperados:

• Implantação de sistema integrado de apoio à mobilidade no Bairro do Recife
Antigo (10 estações com 10 bicicletas cada, 2 estacionamentos com 200 vagas, 3
carros elétricos, sistema de monitoramento de vagas de estacionamento)
• Implantação de sistema de segurança e de gestão da circulação de veículos no
ambiente do Porto Digital
• Criação de Centro de Estudos sobre Tecnologias Aplicadas à Mobilidade Urbana

Resultados alcançados:

• Site do Centro de Estudos sobre Mobilidade Urbana em desenvolvimento
• Plano de implantação dos serviços de melhoria da mobilidade urbana elaborado
• 100 Bicicletas e 10 estações instaladas e em funcionamento nos bairros do
Recife, Santo Amaro e São José (100%)
• Seminário de Mobilidade Urbana (Mobit) realizado
• Definição do nome e elaboração da marca do projeto
• Produção de 2.000 exemplares da Revista Mobit
• 1º Estacionamento em operação com 54 vagas, processo para viabilização do 2º
estacionamento em andamento
• Instalação de câmeras inteligentes para contagem e supervisão das áreas de
estacionamento público por imagem nas ruas do Bairro do Recife. Usuário já
pode saber quantas vagas há em cada rua através do aplicativo do projeto.
• Implantação do sistema de informações e roteirizador referentes ao transporte
público e suas rotas estão atualmente em processo de desenvolvimento
• Sistema de trânsito e transporte já está em utilização, através do aplicativo do
projeto o usuário pode localizar as linhas, paradas de ônibus e estações de bike
• Foram implantados os equipamentos de leitura automática de placas.
• Os serviços de pesquisas e publicações sobre Mobilidade Urbana em andamento

Orçamento:

R$ 5.949.499,24

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco

32. CONDOMÍNIO EMPRESARIAL 213
Objetivo:

Reforma de imóvel no bairro do recife para implantação de condomínio
empresarial de 1.000 m2 para receber empresas de tecnologia.

Resultados esperados:

• Reforma de imóvel com 1.000 m2

Resultados alcançados:

• Reforma em execução com prazo de conclusão em janeiro de 2014.

Orçamento:

R$ 3.285.504,60

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
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33. MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO EDF. VASCO RODRIGUES
Objetivo:

Requalificar o Edf. Vasco Rodrigues com o objetivo de atrair mais empresas para o
parque, oferecer diferencial competitivo para empresas já instaladas no PD e
ampliar a capacidade de gerar receitas imobiliárias.

Resultados esperados:

•
•
•
•
•
•

Resultados alcançados:

• Áreas externas térreas e acessos adequados em fase de projeto
• Recuperação das fachadas em fase de levantamento de quantitativo e custos
• 02 elevadores novos adquiridos (01 já instalado e outro em processo de
instalação) (50%)
• 6 pavimentos requalificados (100%)
• Requalificação do centro de eventos em fase de projeto

Orçamento:

R$ 4.077.259,63

Fonte:

FINEP – Agência Brasileira da Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco

Áreas externas térreas e acessos adequados
Fachadas recuperadas
Elevadores substituídos
5 pavimentos requalificados
Centro de eventos requalificados
Modernização do sistema de refrigeração

34. REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL APOLO 235
Objetivo:

Projeto de apoio a obras de reforma, adequações e restauro de imóvel situado a Rua do
Apolo, 235, Bairro do Recife, para implantação de salas e laboratórios para suporte às
empresas do Porto Digital.

Resultados
esperados:

• Reforma de imóvel de 1.700 m2

Resultados
alcançados:

• Convênio assinado com o BNDES (1º desembolso realizado em 17/09/13);
• Contratada gerenciadora para revisar os projetos e auxiliar na contratação da empresa
que irá realizar as obras de reformas civis;
• Previsão de início das obras para de fevereiro de 2014;
• Finalização da Reforma prevista para agosto de 2015;

Orçamento:

R$ 10.000.850,00

Fonte:

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
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35. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO PORTOMÍDIA

Objetivo:

Aquisição de equipamentos e mobiliários; contratação de serviços de arquitetura e
projetos técnicos; execução de serviços de engenharia civil, marcenaria, engenharia
de som e áudio, luminotécnica e demais serviços técnicos para estruturação do
Portomídia – Centro de Empreendedorismo e Tecnologias da Economia Criativa.

Resultados esperados:

• Implantação e operação de Centro de Empreendimento e Tecnologias da
Economia Criativa

Resultados alcançados:

• Obra das instalações do Portomídia finalizadas em julho de 2013 (100%);
• 90% dos softwares e hardwares já adquiridos e instalados. Os 10% restantes
estão com previsão de entrega até março de 2014;
• 100% do mobiliário já adquirido;
• Marca do Portomídia definida
• Espaço inaugurado em agosto de 2013
• Treinamentos e testes de operação dos equipamentos já iniciados e com previsão
para conclusão em dezembro de 2013
• Início das operações plenas dos laboratórios previsra para janeiro de 2014

Orçamento:

R$ 5.434.226,77

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa

36. GALERIA DE ARTES DIGITAIS DO PORTOMÍDIA
Objetivo:

Implantação de espaço interativo para disponibilizar soluções e tecnologias
desenvolvidas no Portomídia.

Resultados esperados:

• Implantação e operação do espaço de experimentação em instalações interativas

Resultados alcançados:

Galeria implantada em agosto de 2013 e em pleno funcionamento. Já foram
realizados os seguintes eventos (100%):
• 1 exposição de abertura: Recife com filtro (agosto de 2013)
• Final Regional do Desafio Brasil (outubro de 2013)
• Coletiva de pré-lançamento da 30ª Conferência da IASP e XXIII Seminário
Nacional da Anprotec realizados conjuntamente pelo Porto Digital (setembro de
2013)
• Coletiva de imprensa do programa The Playable City (outubro de 2013)
• Lançamento do livro "Novos Negócios no Brasil" de Silvio Meira (outubro de
2013)
• Semana Municipal de Ciência e Tecnologia (outubro de 2013)
• Lançamento do Projeto Iconografias e Brasilidades - Sebrae e SDEC (novembro de
2013)
• Game Day Portomídia (novembro de 2013)
• Curso de Design Thinking (novembro de 2013)
• Seminário Prima sobre capacitação em Economia Criativa (novembro de 2013)
• 4 apresentações institucionais
• Coletiva de imprensa Mr. Plot, empresa incubada no Porto Digital (novembro de
2013).
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Orçamento:

R$ 1.106.497,86

Fonte:

MINICOM – Ministério das Comunicações
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco

37. IMPLANTAÇÃO DE ESTÚDIOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
Objetivo:

Implantação e operação de Estúdio de cinema e televisão e Estúdio de cinema e
televisão.

Resultados esperados:

• Implantação e operação Estúdio de cinema e televisão
• Implantação de e operação de Estúdio de cinema e televisão

Resultados alcançados:

• Prédio disponibilizado pela SECTEC
• Especificações técnicas de infraestrutura e equipamentos em andamento

Orçamento:

R$ 2.148.094,00

Fonte:

MINICOM – Ministério das Comunicações
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco

38. IMPLANTAÇÃO DE ESTÚDIOS DE ANIMAÇÃO
Objetivo:

Implantação e operação de Estúdio de stop motion e Estúdio de Motion Capture.

Resultados esperados:

• Implantação e operação de estúdio de motion capture
• Implantação e operação de estúdio de stop motion
• Implantação e operação de renderfarm

Resultados alcançados:

• Prédio disponibilizado pela SECTEC
• Especificações técnicas de infraestrutura e equipamentos em andamento

Orçamento:

R$ 1.756.861,00

Fonte:

MINICOM – Ministério das Comunicações
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco

39. IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE TESTES DE GAMES E APLICATIVOS MOBILE
Objetivo:

Implantação e operação de laboratório de experimentação e teste de usabilidade
para games em condições reais e de laboratório de teste e certificação em
aplicativos para dispositivos móveis

Resultados esperados:

• Implantação e operação de laboratório de experimentação e teste de usabilidade
para games em condições reais
• Implantação e operação de laboratório de teste e certificação em aplicativos para
dispositivos móveis

Resultados alcançados:

• Prédio disponibilizado pela SECTEC
• Especificações técnicas de infraestrutura e equipamentos em andamento

Orçamento:

R$ 1.128.420,00

Fonte:

MINICOM – Ministério das Comunicações
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
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40. IMPLANTAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DO PORTOMÍDIA
Objetivo:

Implantação e operação de sala de exibição do Portomídia.

Resultados esperados:

• Implantação da sala de exibição do Portomídia

Resultados alcançados:

• Prédio disponibilizado pelo Porto Digital

Orçamento:

R$ 634.041,75

Fonte:

MINICOM – Ministério das Comunicações
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
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EIXO VIII - APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DA EQUIPE TÉCNICA, DO AMBIENTE DE TRABALHO E DA GESTÃO
DO NGPD
41. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO NGPD
Objetivo:

Serviços de arquitetura, engenharia e instalações técnicas, aquisição de
equipamentos e mobiliário para melhoria das instalações físicas do Núcleo de
Gestão do Porto Digital.

Resultados esperados:

• Áreas externas térreas e acessos adequados
• Fachadas recuperadas
• Mobiliário e equipamentos adquiridos

Resultados alcançados:

• Todos os projetos para requalificação das áreas internas e externas com acessos,
recuperação de fachadas e aquisição do mobiliário, foram finalizados. Sendo eles:
Arquitetura, Ambientação, Elétrico, Hidrosanitário, Luminotécnico, Acústico,
Telecom, CFTV, Alarme, Sinalização, Climatização, Estrutura, Incêndio
• A obra de reforma das áreas externas, readequações dos acessos, recuperação
das fachadas, foi licenciada, licitada e está em fase de execução.
• O mobiliário foi adquirido e entregue (100%)
• Requalificação do 16º andar do Edf. Vasco Rodrigues em (outubro/ 2013)

Orçamento:

R$ 2.415.783,37

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
FINEP – Agência Brasileira da Inovação

42. FORTALECIMENTO DO NGPD
Objetivo:

Qualificação da equipe interna do Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD),
certificar processos de gestão e fornecer infraestrutura tecnológica adequada ao
desenvolvimento das atividades do NGPD.

Resultados esperados:

•
•
•
•

Resultados alcançados:

1 solução de EPM (Enterprise Project Management)
1 implantação de PMO (Project Management Office)
3 pesquisas junto às empresas do PD
Participação em eventos

• 13 pessoas da equipe técnica do NGPD capacitadas para certificações PMI Project Management Institute (8 em PMP, sendo 7 certificados, e 5 em CAPM,
sendo 5 certificados)
• 3 pessoas da equipe técnica do NGPD certificadas na metodologia de Gestão de
Projeto Ágil Scrum
• Obtenção da Certificação ISO 9001:2008 em Gestão de Projetos
• PMO Implantado (100%)
• Solução EPM implementada (100%)
Equipamentos e softwares adquiridos para implementação da solução EPM.
Equipe técnica treinada na solução EPM.

• Participação em 60 eventos nacionais e internacionais
Orçamento:

R$ 1.240.315,59
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Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação;
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco.

43. APOIO OPERACIONAL AO NGPD
Objetivo:

Apoio ao Núcleo de Gestão do Porto Digital no planejamento, execução e
acompanhamento dos projetos.

Resultados esperados:

• Apoio na gestão dos projetos do NGPD

Resultados alcançados:

• Contratação de auditoria independente para exame das Demonstrações
Contábeis do exercício de 2011 do NGPD
• Contratação de empresa para apoiar o NGPD no planejamento,
acompanhamento e gestão dos projetos de promoção e fortalecimento da marca
Porto Digital
• Contratação de empresa para apoiar o NGPD no planejamento, gestão e
acompanhamento da execução dos projetos de arquitetura e dos projetos
complementares para o Edf Cais e os novos edifícios
• Contratação de empresa para apoiar o NGPD no planejamento, gestão, execução,
acompanhamento e avaliação dos seguintes projetos: (i) Capacitação em
Linguagens de Programação; (ii) Capacitação em Gerenciamento de Projeto; (iii)
Melhoria da Gestão das Empresas do PD; (iv) Qualificação e Certificação
Empresarial e (v) Somos Todos Cientistas; e
• Contratação de empresa para apoiar o NGPD no planejamento, gestão, execução,
acompanhamento e avaliação dos seguintes projetos: (i) Diálogos Portodigitais;
(ii) Porto Desembarca; (iii) Desembarque em SUAPE; e (iv) Internacionalização do
Porto Digital
• Contratação de empesa para apoiar o NGPD na revisão dos projetos de
arquitetura e complementares elaborados para os Edifícios da Rua do Apolo nº
181 e nº 213 e acompanhamento e gestão das obras de requalificação dos dois
prédios

Orçamento:

R$ 3.876.263,39

Fonte:

MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
MinC – Ministério da Cultura
MiniCom – Ministério das Comunicações
SECTEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco
FINEP – Agência Brasileira da Inovação
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