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Dúvidas sobre Startup Pará serão esclarecidas em reunião
As inscrições para o programa começaram no dia 24 de fevereiro e vão até o dia 3 de abril.

Data: 03/03/2020
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Os interessados em se inscreverem no programa Startup Pará – Estratégia Estadual para o
Empreendedorismo de Base Tecnológica terão a oportunidade de tirar todas as dúvidas sobre o
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edital de seleção na próxima quinta-feira (5), às 19 horas, no Sebraelab. O programa é
desenvolvido pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e
Pesquisas (Fapespa) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).
O Startup Pará é um programa de apoio a projetos, mesmo que em fase inicial, voltados à criação e
implementação de soluções, métodos e processos de base tecnológica, que explorem a inovação e a
cultura empreendedora como instrumento estratégico para o desenvolvimento sustentável do estado.
Serão selecionadas dez propostas em cada uma das duas modalidades do programa. Os
responsáveis pelos projetos receberão capacitação, treinamento, mentoria e apoio financeiro. A
modalidade “Novos Negócios” é voltada a projetos de processos ou produtos inovadores, com
potencial para se transformar em empreendimentos que incorporem novas tecnologias. A
modalidade “Aceleração” abrange propostas que já tenham um produto ou que já disponham de
clientes, mas que necessitam alavancar as vendas e/ou acelerar seu negócio a partir de assistência
técnica especializada.
Os recursos investidos para execução do programa totalizam aproximadamente R$ 3,5 milhões,
sendo que R$ 2,8 milhões serão voltados diretamente para as propostas. Para a modalidade
“Aceleração”, as propostas devem ter valor de até R$ 200 mil e para a modalidade “Novos
Negócios”, as propostas devem ter valor de até R$ 80 mil.
As inscrições para o programa começaram no dia 24 de fevereiro e vão até o dia 3 de abril. O edital
completo e outras informações sobre o Startup Pará podem ser encontrados na página:
https://startuppara.fapespa.pa.gov.br/edital/
Serviço: O Sebraelab fica na sede do Sebrae Pará em Belém, localizado na Rua Municipalidade,
1461.

Texto: Fernanda Graim (Ascom/Sectet)
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