
Propostas para o Executivo e Legislativo Responsável Desdobramentos Status
Atualização

(data)

Priorizar como Política de Desenvolvimento do Estado 
o tema inovação, através da atuação organizada e 
focada da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI)

COPIN

A MCI encomendou junto a Fundação CERTI de SC, o Planejamento e 
Mapeamento do Ecossistema de Inovação da GV. O trabalho realizou 
seu 2o Workshop (de 4 previstos) junto aos atores locais de inovação. 
Realizado ultimo Workshop. Brevemente relatório final com plano de 
ação para 10 anos. Criado o Manifesto pela inovação pela MCI. Detalhes 
no site do Copin. Finalizado mas a ser apresentado o Relatório Final da 
Fundação CERTI  acerca do Ecossistema de Inovação da GV. Estão 
acontecendo fóruns de discussões (DIÁLOGOS DA MCI - 
Talentos/Funding/Habitats/Startups/Inovação Aberta, visando montar 
Planos de trabalho para desenvolvimento das metas do documento da 
CERTI.

Em 
andamento

14/11/19

Fortalecer e criar fontes de financiamento para 
inovação

COPIN

Criado o Fundo Capixaba de Inovação pela SEDES/SECTI/Fapes, com 16 
milhões de reias em média por semestre para projetos de inovação. 
Lançados Editais, Chamadas e Encomendas tecnológicas, pela Fapes, em 
um total de 79 milhoes. São várias oportunidades setoriaise para 
startups e pequenas empresas. Governo envia proposta à ALE de PL 
Complementar que estimula parcerias entre governo e startups. 
Abertos editais que estimulam empreendedores (CPF) a desenvolverem 
novas ideias PROGRAMA CENTELHA. Aberto Edital pela FAPES para 
desenvolvimento de soluções nos setores de ALMENTOS E BEBIDAS e 
LOGISTICA. Aberto edital pelo SENAI para desafios de 08 grandes 
empresas serem apoiadas por startups (FINDESLAB)

Em 
andamento

14/11/19

Agenda da Indústria Capixaba para os Poderes Executivo e Legislativo



Estimular o investimento em inovação para adaptação 
à indústria 4.0

COPIN

Criado pelo Copin o projeto "Inserção de setores tradicionais na pauta 
da Inovação". O Copin/CNI criou a Camara da Indústria 4.0 com esse 
objetivo. Brevemente teremos no ES o inovacred 4.0, recurso da Finep 
para estimular projetos em industria 4.0. O Senai ES terminou o projeto 
piloto de MENTORIA LEAN - um upgrade do ES+PRODUTIVO, levando 
para as indústrias capixabas, técnicas da INDÚSTRIA + AVANÇADA.

Em 
andamento

14/11/19

Apoiar a aprovação de minuta de proposta para 
atualização da Lei de Inovação do ES

COPIN

A minuta voltará a ser criticada pelos atores de inovação do ES, 
iniciativa da SECTI, para voltar para a Assembleia. O Copin estará 
criando um GT Pra analisar... Minuta em fase final de critica. O Copin 
participou de uma sessão. Foi decidido acompanhar boa parte da Lei de 
InovaçãoNacional para dar celeridade ao projeto junto aos orgãos de 
procuradoria.  Ainda em tramitação interna pelo governo. Criada 
nacionalmente o Inova Simples.

Em 
andamento

14/11/19


