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Agenda gdf

Fomento à 
PD&I

Empreendedorismo 
Inovador

Difusão e 
Intercâmbio da 

Ciência

DF Cidade 
Inteligente

Tecnologia para 
Setores 

Estratégicos do 
DF

Qualificação 
Profissional

Inova Brasília

Soluções Govtech e 
Programa de 

Inovação no Setor 
Público

Governança,
Compliance & 

Integridade



Plano estratégico
Distrito Federal 2019-2060

Gestão 
Estratégica e 
dos Recursos 

Públicos

Prestação de 
Serviços 

Públicos à 
Sociedade

Cidadão

Demanda e Recebe os Serviços 
Prestados pelo Estado

Legitima o governo e apresenta 
seus interesses, sobretudo, por 
meio de grupos de interesses

Fornece, por meio de tributos, recursos 
para que o Estado consiga prestar serviços



Prestação de Serviços Públicos à Sociedade



objetivos onu
Projeto Smart City



Promover a ciência, 
tecnologia e a inovação para 

o desenvolvimento
sustentável do Distrito 

Federal

Compromisso
Integridade

Transparência
Foco no Cidadão

Ser reconhecida nacional e 
internacionalmente pelo 

compromisso com projetos de 
ciência, tecnologia e inovação que 
trarão resultados efetivos para a 

sociedade

Missão visão Valores

F
a
p



análise swot

FORÇAS

• Comprometimento 
dos servidores

• Corpo gerencial 
qualificado

• Orçamento 
vinculado

• Parceria 
consolidada com 
universidades

FRAQUEZAS

• Quadro técnico 
pequeno

• Falta de 
padronização e 
automatização de 
processos

• Pouca interação 
com o setor 
produtivo

• Desconhecimento 
da sociedade sobre 
atuação da FAPDF

OPORTUNIDADES

* Ecossistema de 
inovação 
internacional 
aquecido

• CTI - fator de 
desenvolvimento 
econômico e social

• Marco legal da 
inovação

• DF como vitrine 
nacional

AMEAÇAS

• Restrições 
orçamentárias e/ou 
financeiras

• Descontinuidade 
de gestão e/ou 
prioridades

• Interferências 
externas

• Intervenção 
indevida dos 
órgãos de controle

Ambiente Interno Ambiente Externo



eixos estratégicos

resultados
institucionais

processos
internos

crescimento
e pessoas

Ciência, 
tecnologia e 

inovação que 
transformam o 

DF

Cidadãos e 
profissionais do 

Século XXI

Transformação 
de processos

Controle e 
prestação de 

contas

Eficácia e 
Sustentabilidade 

Orçamentária

Inovação e 
Tecnologia

Pessoas



metas estratégicas

Executar 100% 
do orçamento 
disponibilizado 
para a FAPDF

Consolidar o DF 
como referência 

global em 
soluções govtech

até 2030

Garantir 50% do 
investimento em 
pesquisas para o 

enfrentamento dos 
macroproblemas do 

DF

Instalar a 
Universidade Distrital, 

que atuará como 
plataforma de atração 
de investimentos no 

Parque Tecnológico de 
Brasília

Estar entre as 5 
melhores 

pontuações no 
Pisa, em 

matemática e 
ciências, até 2030

Fomentar 100 
startups de base 
tecnológica e 10 

negócios de 
impacto social por 

ano



obrigado!

presidência@fap.df.gov.br
 
(61) 98274-8415

Linkedin: Alexandre Andre Dos Santos

Insta: @fapdfoficial

Face: @fapdf.fundacao


