mapa estratégico





negócio
Fomentar projetos de pesquisas e apoiar projetos inovadores que visam o
desenvolvimento do DF

missão
Promover a ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável
do Distrito Federal

visão
Ser reconhecia nacional e internacionalmente pelo compromisso com projetos
de ciência, tecnologia e inovação que trarão resultados para a sociedade

valores
- Compromisso

- Integridade

- Foco no Cidadão

- Transparência





meta 1
Executar 100% do orçamento disponibilizado para
a FAPDF (a média de 2014 a 2018 foi de 35%)

meta 2



Consolidar o DF como referência global em
soluções govtech até 2030



meta 3
Garantir 50% do investimento em pesquisas para o
enfrentamento dos macroproblemas do DF

forças

- Comprometimento dos servidores

meta 4

- Corpo gerencial qualificado

Instalar a Universidade Distrital, que atuará como
plataforma de atração de investimentos no
Parque Tecnológico de Brasília

- Orçamento vinculado
- Parceria consolidada com universidade

fraquezas

meta 5

- Quadro técnico pequeno

Estar entre as cinco melhores pontuações no
Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes (Pisa), em matemática e ciências, até
2030 (em 2015, o DF ficou em 47º em ciências e 56)

- Falta de padronização e automatização de
processos
- Pouca interação com o setor produtivo
- Desconhecimento da sociedade sobre atuação da
FAPDF

meta 6

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


ciência, tecnologia e inovação
que transformam o df
Incentivar o desenvolvimento de soluções para o
Distrito Federal por meio de parcerias entre o
governo, academia e sociedade

cidadãos e profissionais do
século xxi
- Promover o desenvolvimento de competências,
habilidades e espírito científico e inovador para a
população do DF
- Diversificar o público-alvo da FAPDF
- Fortalecer a comunicação institucional

transformação de processos
- Automatizar os processos internos
- Implementar a gestão do conhecimento

Fomentar 100 startups de base tecnológica e 10
negócios de impacto social por ano.


controle e prestação de contas
- Ajustar os processos internos em conformidade
com as recomendações dos órgãos de controle
- Implementar a política de complience na FAP

pessoas
- Ampliar e aperfeiçoar o corpo técnico
- Aprimorar competências e habilidades

inovação e tecnologia
Melhorar a infraestrutura de tecnologias de
informação e inteligência de dados

eficácia e sustentabilidade
orçamentária
- Diversificar fontes de recursos para o investimento em
pesquisa e inovação
- Ampliar a execução orçamentária e financeira nas
áreas finalísticas

