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 1 ATIVIDADES EMPRESARIAIS

Nesses 65 anos a Prodepa sempre buscou e acompanhou a evolução das tecnologias de

informação e comunicação, buscando a modernização dos serviços públicos em prol da socie-

dade paraense, empenhado em cumprir esta missão é que o governo do Pará através da Prode-

pa está cada vez mais presente na vida da população, diminuindo as distâncias, acelerando o

ritmo dos acontecimentos e levando conhecimentos, que se multiplicam e contribuem para o

desenvolvimento e integração do Pará.

Nossa empresa utiliza as melhores práticas de governança de TI, melhorias dos pro-

cessos de trabalho, na relação com clientes, fornecedores e parceiros, buscando ter uma gestão

administrativa e financeira como referência no seu segmento.

A Prodepa é responsável por manter vários ativos e serviços que são vitais para a ad-

ministração pública, considerando as informações, neles contidas, são dados críticos e impres-

cindíveis para o bom funcionamento da administração, analisando os sistemas hospedados,

como: Siafem, Sigirh, SISP, PAE, Sispat, E-SAÚDE, e-mail zimbra corporativo, entre outros.

Ao longo dos anos a Prodepa tem buscado agregar várias ferramentas para garantir o pleno

funcionamento dessas infraestruturas.

Com este foco, a Prodepa participa das ações de governança para a construção de um

governo mais presente, efetivo e digital, visando a disponibilização de tecnologias que apoiam

a informatização da prestação de serviços públicos, beneficiando o cidadão.

 2 COMPROMISSO DA PRODEPA COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS

2.1 ATUAÇÃO DA EMPRESA

A Prodepa é uma empresa pública responsável pela condução da política de tecnologia

da informação e comunicação - TIC do estado do Pará, sua atuação contempla o desenvolvi-

mento e a manutenção de sistemas e as soluções de TIC, assim como a consultoria especiali-

zada na área, a disponibilização de meios para a comunicação e armazenamento de dados, o

acesso à Internet, gerenciamento de redes e segurança da Informação, microfilmagem, digita-

lização de documentos, o armazenamento de dados, dentre outros serviços na área de tecnolo-

gia e informação em prol da melhoria do atendimento à população do Estado.
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Nos últimos anos vem sendo implantado e expandido a rede de telecomunicação de

dados no estado do Pará, por meio de rádio e o que há de mais moderno, fibra óptica. Suas

ações levam a todos os quadrantes do estado facilidades para a vida cotidiana da população,

aproximando as distâncias, acelerando o ritmo dos acontecimentos e levando conhecimentos

que se multiplicam e contribuem para o desenvolvimento do estado.

A Prodepa presta serviços, entre outros, nas seguintes áreas:

 Serviços de informação e telecomunicação de dados;

 Desenvolvimento de soluções e sistemas de informação;

 Microfilmagem e digitalização de documentos;

 Consultoria especializada em TIC;

 Armazenamento de dados;

 Gerenciamento de redes;

 Segurança da informação;

 Hospedagem de sites Governamentais;

 Comunicação de dados;

 Responsabilidade social: inclusão digital.

2.2 IDENTIDADE CORPORATIVA, MISSÃO, VISÃO E VALORES

Figura 1: Aspectos da identidade corporativa da empresa
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 3 AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS EM 2019

Nessa sessão serão apresentados os resultados físicos e financeiros obtidos com pro-

gramas finalísticos fixados na Lei orçamentária anual – LOA do Governo do Estado do Pará.

 3.1 GOVERNANÇA PARA RESULTADOS

Meta definida para 2019: Desenvolver 04 sistemas com base de dados integrada. En-

tretanto 09 sistemas foram demandados pelos órgãos do Estado, dos quais 03 foram implanta-

dos, 05 em desenvolvimento e 01 em homologação, conforme quadro abaixo.

 3.1.1 SISTEMAS IMPLANTADOS

 SISCONAB: Modernização do sistema de controle de abastecimento da CEA-

SA para uma melhor gestão;

 IMPRESSÃO RG: Disponibilização de sistema de impressão da identificação

civil aderente o modelo de papel-moeda fornecido pela polícia civil;

 SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL: Evolução  do sistema de

atualização cadastral – pensionistas especiais.

 3.1.2 SISTEMAS EM DESENVOLVIMENTO

 SISPAT WEB: Evolução, manutenção corretiva e melhorias no sistema de pa-

trimônio mobiliário do estado;

 PAE 4.0: Reengenharia Do Sistema De Processo Administrativo Eletrônico;

 SEOWEB: Evolução Do Sistema De Execução Orçamentária;

 ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DO TERPAZ: Sistemas Responsável

Pelo Acompanhamento De Projetos/Ações Realizadas Pelos Os Órgãos Do Estado

Nos Projetos Vinculados ao Programa Terpaz.
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 3.1.3 APLICATIVOS PUBLICADOS

 KD A BERLINDA 2019: Aplicativo voltado para o cidadão para acompanhar

a localização da berlinda em tempo real durante o período do Círio de Nazaré, além

de permitir a visualização da agenda de romarias, cartazes e transmissões ao vivo da

rádio e tv cultura;

 NAVEGA AQUI: Aplicativo voltado para o cidadão para acompanhar a locali-

zação das balsas em tempo real no trajeto Belém-Barcarena e Barcarena-Belém, que

também permite visualizar as empresas responsáveis, bem como os horários de saída

e localização dos portos;

 NAVEGANDO V.2: aplicativo de uso interno atualizado para atender a de-

manda do aplicativo "NAVEGA AQUI". Este módulo é utilizado pelos dispositivos

colocados em cada embarcação para enviar as coordenadas ao nosso sistema de ge-

rência.

 3.1.4 APLICATIVOS EM DESENVOLVIMENTO

 PAE 4.0: Nova versão do processo administrativo eletrônico. Está sendo de-

senvolvido em paralelo como novo sistema web;

 SIV MULHER APP: voltado para mulheres vítimas de violência doméstica

que estão participando do projeto empoderamento empreendedor criado pelo Minis-

tério Público e SEJUDH. Este app possibilita o preenchimento de um questionário

para identificar os interesses em cursos de qualificação para cada mulher. Ainda estão

sendo discutidas todas as funcionalidades;

 TERPAZ: Voltado para o cidadão, principalmente aqueles que fazem parte dos

bairros envolvidos no programa Territórios pela Paz do Governo do Estado do Pará.

Possibilitará a visualização de notícias, agenda de eventos, pontos de interesse, den-

tre outras funcionalidades ainda em discussão;

 ZABBIX: Aplicativo de uso interno da PRODEPA, em específico a DTC, para

monitoramento da rede do estado com análise gráfica dos recursos fornecidos (ex:

memória, cpu, tráfego, etc).
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 3.1.5 ATIVIDADES REALIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

 3.1.5.1 ESTUDO DE FERRAMENTAS

 Rasa Chatbot: Framework de desenvolvimento de chatbots na linguagem Py-

thon, com foco em criação de assistentes virtuais capazes de realizar interpretação de

textos e execução de formulários no formato de conversa;

 Botpress: Plataforma de desenvolvimento visual de chatbots. A partir de uma

estrutura de componentes React, o Botpress se propõe a facilitar o desenvolvimento

de robôs de conversação através de uma interface web;

 Agile Business Intelligence: Refere-se ao uso de desenvolvimento de software

ágil para desenvolvimento de projetos de B.I.

 3.1.5.2 ARQUITETURA DOS NOVOS SISTEMAS/APLICATIVOS

Figura 2: Padrões utilizados por finalidade
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Foi realizado um trabalho para definição da arquitetura padrão de desenvolvimento de

sistemas web e aplicativos e ficou definida a seguinte estrutura para front-end, back-end, apli-

cativos e sites.

 3.1.6 SERVIÇOS

 3.1.6.1 BO – BUSINESS OBJECT

Os serviços prestados pela Prodepa com os aplicativos BO-Business Object e DW-

Data Warehouse referem-se aos seguintes números:

Tabela 1: Serviços de B.I. (business intelligence)

 3.1.6.2 LISTA DE ÓRGÃOS E USUÁRIOS ATENDIDOS

Tabela 2: Quantidade de usuários atendidos por órgão e plataforma
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Treinamentos Ministrados em Business Intelligence: 10 turmas, 14 órgãos e 58 pesso-

as treinadas

 3.1.6.3 SISTEMA OBRAS PARÁ

Treinamentos Ministrados do Obras Pará (Módulo Obras, Fiscalização, Mapas e Mo-

bile) 02(duas) turmas, 01(um) órgão e 07(sete) pessoas treinadas.

 3.1.6.4 PROTV

 I Encontro dos Servidores Públicos do Estado do Pará;

 Reunião do Comitê da FAEPA;

 Seminário Investe Turismo;

 SEPLAN – Transmissão da 1a Audiência Pública do Plano Plurianual  PPA

2020 – 2023;

 STREAMING Prodepa;

 Portal Cultura;

 TV ao Vivo;

 Rádio On-line;

 Estúdio ao Vivo.

 3.1.7 ALGUNS RESULTADOS

 3.1.7.1 APLICATIVO KD A BERLINDA

 Visualizações de Página em 2019: 862.120 visualizações;

 Downloads (desde o início do projeto): IOS – 22.400 e ANDROID – 60.110;
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Gráfico 1: Quantitativo de instalações do Aplicativo KD a BERLINDA

 3.1.7.2 SISTEMA PAE (PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO)

Após a assinatura do Decreto 2.176 que institui o PAE como ferramenta oficial do Es-

tado para tramitação de processos eletrônicos, temos os seguintes resultados:

 649.370 Processos eletrônicos gerados no PAE até dezembro de 2019;

 Em 2019 o PAE teve adesão de mais 22 órgãos/secretaria;

 3.2 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

 3.2.1 MANUTENÇÃO DA REDE ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÃO DE DA-
DOS

Com a atuação da Prodepa sendo direcionada para o atendimento do cidadão, na medi-

da em que, disponibilizando Tecnologia de Informação e Comunicação – 95 TIC para o siste-

ma público estadual, contribuindo para que os serviços do Estado fiquem cada vez mais aces-

síveis a todos, a Prodepa teve papel fundamental na implantação dos programas governança

para resultados, infraestrutura e logística, e nas ações tecnologia da informação e comunica-

ção e implementação de tecnologia de dados, respectivamente.
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Tabela 3: Impactos dos serviços executados

Tabela 4: Disponibilidade da Rede Estadual de Telecomunicação em 2019 
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Tabela 5: Manutenção de Backbone e Metro atendidas por Fibra Ótica

Tabela 6: Manutenção de Rede de Rádio

 3.2.2 GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E MICROFILMAGEM

Em busca do melhor atendimento a grande demanda e diversidade de usuários em todo

o estado do Pará e agilizar a busca nos milhões de acervos documentais existentes, a Prodepa

oferece o gerenciamento eletrônico de documentos (GED), que se refere à tecnologia de cap-

tação, digitalização, indexação, e reconhecimento óptico de caracteres. Agregando a esses re-

cursos o sistema INDEXA, que permite a digitalização dos dados para a armazenagem e con-

sulta dos acervos microfilmados.
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Todos esses recursos, aliados ao microfilme proporcionam benefícios, que vão desde a

preservação do documento original até o atendimento das pesquisas em tempo real, trazendo

inúmeros benefícios ao cidadão.

A melhor forma de armazenar e proteger a memória documental das instituições é

através de sistema eletrônico de dados por estar apoiado em legislação federal que regula essa

atividade, confirmando que o microfilme possui o mesmo valor legal que os documentos ori-

ginais.

A Prodepa conta com o Indexa, sistema de controle e acompanhamento do processo de

microfilmagem, digitalização de documentos e trazendo como um dos benefícios a facilidade

para localização de acervos, com consulta de imagens digitais, via web. A empresa tornou-se

referência na região no desenvolvimento e disponibilização de mais esse recurso. Executando

o processo de digitação e microfilmagem processo com qualidade e excelência.

No ano de 2019 foram a realizados um total de 4.389.32 documentos digitalizados/mi-

crofilmados para os clientes abaixo:

Tabela 7: Volumes de digitalização/microfilmagem
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 3.2.3 AMPLIAÇÃO DE SAÍDA DE INTERNET

A partir da implantação da Metrobel e das infovias, com o aumento das unidades e do

tráfego agregado, foi necessário expandir a capacidade de saída para internet, com isso foi

planejado o crescimento gradativo da sua saída para a internet, criando uma conexão de alta

velocidade. O cenário atual compreende links que agregam alta capacidade de trafego, dispo-

nibilidade e segurança.

Tabela 8: Dados históricos da Ampliação do link de internet

 3.2.4 AMPLIAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS

O Governo do Estado do Pará, em 2019, ampliou a rede de comunicação de dados, por

meio  de  investimentos  diretos  e  da  formalização de  convênios  com várias  instituições,  a

exemplo do Banpará, conectando novos municípios – Curionópolis, Parauapebas e Canaã dos

Carajás, e melhorando a economia de forma direta e imediata para os diversos setores e ór-

gãos  do  estado.  Esses  investimentos  alcançaram,  aproximadamente,  2.500 novos  clientes,

atendidos pela rede de estadual de comunicação, a exemplo das áreas de segurança pública,

justiça, saúde, educação, financeira e social, que são de extrema importância para o desenvol-

vimento do Pará.

Entre as principais realizações, ressalta-se a expansão da rede de fibra óptica.

 3.3 BALANÇO DAS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – 2019

Nas regiões: Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Lago do Tucuruí, Marajó, Rio Cae-

té, Rio Capim, Tapajós, Tocantins e Xingú, não houve novos municípios conectados em virtu-

de de visão estratégica, foi mais vantajoso pro Governo do estado do Pará e para a Prodepa

desenvolverem uma politica de ampliação dos
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Municípios já conectados com 60 novas unidades, melhorando a conexão da rede, conectando

postos de saúde, segurança, centros educacionais, financeiros, jurídicos, melhorando muito a

vida da população das regiões.

A logística de conectar um novo município requer várias etapas e uma quantidade de

verba,  que em determinado momento  se torna inviável  conectar  1  município  apenas  para

constar na meta PPA, as etapas de implantação nem sempre seguem em harmonia com os pra-

zos dos processos.

Os municípios restantes iniciaram sua implantação em 2019, porém não foram conclu-

ídos no mesmo ano, ficando para serem implantados em 2020.

Estes projetos estão sendo executados através de parcerias, a meta da Prodepa é entregar 20

novos municípios em 2020. Os municípios que estão em fase de finalização para este semestre

é:

1. Belterra;

2. Almeirim;

3. Alenquer;

4. Floresta do Araguaia;

5. Mauná;

6. Curralinho;

7. Óbidos;

8. Oriximiná;

9. São Sebastião da Boa Vista; 

10. Porto de Moz;

11. Gurupá.

Tabela 9: Indicadores: Municípios Conectados à Rede De Telecomunicações
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 3.3.1 ANÁLISE POR REGIÃO DE INTEGRAÇÃO

  ARAGUAIA: a rede GEPA (rede metropolitana do governo do estado do pará) co-

nectou 05 dos 15 municípios da região (33,33%), são eles: Sapucaia, Rio Maria, Pau

d'arco, Redenção e Xinguara, com um backbone (rede de transmissão) de rádio e finali-

zou um backbone em fibra óptica. Dando a segurança necessária para o uso da rede nes-

ta região.

Além disso, foram lançadas redes metropolitanas de última milha, totalizando 37 km de

fibra óptica, beneficiando a população da Região de Integração Araguaia. Com a conso-

lidação do backbone (Rede de Transmissão) na região, outros projetos de expansão já

estão saindo do papel, como a conexão de Floresta do Araguaia que estava aguardando

liberação do terreno para implantação da torre, como também se iniciou um plano de

conexão de São Félix do Xingu.

  BAIXO AMAZONAS: apenas um dos onze municípios da região está conectado, é o

município de Santarém, onde há uma imensa rede metropolitana em parceria com RNP

(rede nacional de pesquisas), que atende aos principais órgãos estaduais, além de outras

esferas e outros poderes. Na região do Baixo Amazonas há um importante projeto em

parceria com o Governo do Amapá e Exército Brasileiro, que foi iniciado em 2015, em

função de ser um conjunto de esforços, só teve seu início efetivo no final de 2019. Há

projetos aprovados e em fase de implantação, enquanto outros estão em fase de licitação

e/ou contratação para implantarmos a rede GEPA (Rede Metropolitana do Governo do

estado do Pará) em Almeirim, Belterra, Alenquer, Oriximiná, Óbidos e Mojuí dos Cam-

pos.

  CARAJÁS: A região de Carajás possui 05 dos 12 municípios conectados desde 2017,

são eles: Marabá, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás e Parauape-

bas. Esta região também teve a sua infraestrutura toda reforçada, com enlaces de rádio

frequência e fibra óptica, dando a robustez necessária para prover conexão as regiões do

Sul do Pará.

Em Marabá, há atendimento a clientes via rádio frequência e via rede metropolitana em

parceria com a RNP (Rede Nacional de pesquisas), similar a Santarém, atendendo a to-

dos os órgãos estaduais, além de órgãos de outras esferas e poderes.
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Há projetos de expansão para o atendimento da região em andamento através de parceri-

as que estão em consolidação, para atender a novos municípios próximos a Marabá.

  GUAJARÁ: A região do Guajará e a região onde está localizada a capital e todos os 5

municípios (100%) estão conectados à rede Estadual, no entanto, continuam recebendo

investimentos para ampliar as vias de acesso e a capacidade, possibilitando atendimento

a todas as outras regiões do Estado.

  GUAMÁ: A região do Guamá é outra região totalmente atendida por enlaces de rádio

frequência e fibra óptica. Todos os 18 municípios (100%) estão conectados. Além de

contar com cidades digitais via rádio e a redes metropolitanas em Castanhal, Santa Isa-

bel do Pará e Santa Maria do Pará.

  LAGO DO TUCURUÍ: A região do Lago de Tucuruí está com 4 de 7 municípios co-

nectados (57,14%) a rede GEPA (rede Metropolitana do Governo do estado do Pará) é

muito importante, pois é o ponto de partida das linhas de transmissão OPGW (cabo

para-raios com um núcleo de fibra ópticas) da Eletronorte e da ISOLUX. A partir de Tu-

curuí que conseguimos alcançar as regiões mais distantes como: a Calha Norte, Baixo

Amazonas e chegar até Belém.

Já estão em andamento projetos para o atendimento dos 3 municípios restantes que são:

Breu Branco, Goianésia do Pará e Nova Ipixuna, além de um novo backbone (Rede de

Transmissão) para Novo Repartimento que atualmente é atendido através de parceria.

  MARAJÓ:  A região do Marajó possui 5 de 16 municípios (31,25%) conectados à

rede GEPA (rede Metropolitana do Governo do estado do Pará). Sendo: Ponta de Pedras

atendida por Fibra Óptica e os outros 4 atendidos por rádio frequência. Breves é uma re-

gional muito importante para o Governo do Estado e para a Ilha do Marajó.

Além disso, estão previstas as conexões de Cachoeira do Arari, Muaná, Curralinho e

São Sebastião da Boa Vista, com processos de implantação em andamento.

  RIO CAETÉ:  A região  Rio  Caeté  conta  com 12 dos  15  municípios  conectados

(80%). Esses municípios são atendidos por redes de rádio de alta capacidade e por info-

vias de fibra óptica. Com destaque para os municípios de Capanema, Bragança e Sa-

linópolis, que contam com atendimento via rádio frequência e atendimento por fibra

óptica através de uma rede metropolitana local.
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  RIO CAPIM: A Região de Rio Capim conta com 11 dos 16 municípios conectados

(68,75%). Esta região conta com projetos de expansão que interligara Paragominas a

Marabá, contemplando os municípios restantes para que toda região esteja conectada.

Destaque na região para o município de Paragominas que possui dois backbone (Rede

de Transmissão) em fibra óptica e atendimento última milha em rádio e fibra óptica, co-

nectando todos os órgãos estaduais, além de outras esferas e poderes.

  TAPAJÓS: A região Tapajós possui 2 dos 6 municípios conectados (33,33%) que são

Itaituba e Rurópolis, ressaltando que os dois municípios também são atendidos com

rede de rádio de alta capacidade e que estas redes foram melhoradas e expandidas, além

de uma rede de fibra óptica no município de Itaituba.

  TOCANTINS:  A região  do  Tocantins  possui  9  dos  11  municípios  conectados

(81,81%), sendo que destes, sete são atendidos com redes de rádio de alta capacidade,

enquanto Abaetetuba e Barcarena possuem rede óptica no município, onde foram im-

plantados 42 km de fibra óptica.

  XINGU: A região do Xingu possui 9 dos 10 municípios conectados (90%), a única

exceção e o município de Porto do Moz, que deve ser integrado a Rede GEPA (rede me-

tropolitana do governo do estado do Pará) em 2020.

O destaque na região é o município de Altamira que por sua localização privilegiada no

centro do Estado, recebe duais linhas de transmissão com fibra OPGW (cabo para-raios

com um núcleo de fibra óptica), as linhas da Eletronorte e ISOLUX. Além disso a regi-

ão foi beneficiada pela aprovação do Projeto Xingu, Conectado no PDRS-Xingu, geren-

ciado pelo Governo Federal que propiciou a conexão de 06 novos municípios (Brasil

Novo, Medicilândia, Anapú, Vitória do Xingu, Placas e Senador José Porfírio).

Tabela 10: Execução Orçamentária – Área Infraestrutura e. Logística
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 4 AÇÕES PROMOVIDAS  NA BUSCA PELO  CUMPRIMENTO  DA MISSÃO
INSTITUCIONAL E DESEMPENHO DA GESTÃO

Figura 2: Missão Prodepa

O uso sustentável dos recursos naturais, essencial para a preservação do planeta em

que vivemos, deve fazer parte do dia-a-dia de cada um de nós, quer na nossa vida pessoal,

quer em nosso ambiente de trabalho.

A Prodepa, por estar localizada numa área que possui mais de 9.400 hectares de mata

em seu entorno, com fauna e flora expressivas, que dependem de esforços para serem conser-

vadas, não poderia deixar, em seu programa da qualidade, de contribuir para a conservação e

preservação do meio ambiente.

Neste sentido, a Prodepa desenvolve projetos cujas ações visam conservar a mata de

seu entorno colaborando com o papel social da empresa e mantendo-se fiel ao seu valor “res-

ponsabilidade social”.

O programa da qualidade criou cartilhas que abordassem assuntos relacionados a con-

servação e a preservação do meio ambiente, contribuindo, mesmo que modestamente, para o

desafio que é o desenvolvimento sustentável, neste século.

No ano de 2019 foi elaborada a cartilha nº 7 prodepinho e a fauna – descobrindo os

animais invertebrados.

Também em 2019, com o início de nova gestão governamental, chegaram à empresa

muitos colaboradores novos. Para sintonizá-los com o cuidado que a empresa tem com o meio

ambiente, foi promovido um trote ecológico com os novos gestores, onde eles foram convida-

dos a plantar uma muda de árvore na área verde e ficar responsável por ela.

O programa da qualidade na gestão, no ano de 2019 retomou o programa dos 5S na

empresa. Foram indicados representantes setoriais e sogras setoriais para cada uma das seis

20



áreas da empresa e constituídas as seis equipes setoriais para conduzirem o programa em cada

setor da empresa.

O planejamento da empresa constituído pelos instrumentos planejamento estratégico –

PE, plano de melhoria da gestão e plano plurianual – PPA estão direcionados para o cumpri-

mento de sua missão institucional, para o desempenho da gestão e, finalmente, contribuir para

“reduzir a pobreza e a desigualdade social através do desenvolvimento sustentável”, estratégia

prioritária do governo.

“Prover soluções  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação   ao   estado do Pará

em benefício do cidadão”.

O planejamento estratégico da Prodepa para o período 2016/2019 é constituído por 8

(oito) temas estratégicos e 11 (onze) objetivos estratégicos retratados no mapa estratégico da

Prodepa, vinculados a 3 (três) dimensões: recursos, processos e resultados. Para cada objetivo

estratégico  foram estabelecidos  Indicadores  estratégicos,  com fórmulas,  conteúdos,  status,

metas e demais atributos definidos no cadastro de indicadores estratégicos. Os indicadores es-

tratégicos são monitorados no decorrer do período do planejamento.

O alinhamento do plano estratégico da Prodepa ao plano estratégico do estado prevê

dois links. O primeiro dentro da perspectiva de meios, na dimensão “promover a inclusão so-

cial”, com o objetivo estratégico “ampliar a mobilidade e acessibilidade no estado”, dentro do

programa “infraestrutura e logística”, com a ação: “ampliação da rede estadual de telecomuni-

cação de dados” com indicador estratégico “municípios conectados à rede de comunicação de

dados do estado”.

O segundo dentro da perspectiva de base, na dimensão “fortalecer a gestão e gover-

nança com transparência” com o objetivo estratégico “promover a agilidade e a melhoria da

gestão pública otimizando o perfil do gasto”, dentro do programa “governança para resulta-

dos”, com a ação: “gestão de tecnologia da informação e comunicação”, com o indicador es-

tratégico “sistemas com base de informação integrada”.

O conjunto dessas ferramentas alinhadas ao planejamento estratégico do governo, a

partir da conexão de 84 municípios à rede corporativa de telecomunicação do estado possibili-

tou a inclusão social superior a cinco milhões de paraenses. Nesse processo, dentro do progra-

ma “infraestrutura e logística”, na ação: “ampliação da rede estadual de telecomunicação de

dados”, com o indicador estratégico “municípios conectados à rede de comunicação de dados
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do estado” a mobilidade e acessibilidade do cidadão aos serviços prestados pelos órgãos esta-

duais foram ampliados significativamente.

A seguir imagens dos seguintes planos:

  Plano Estratégico do Governo do Estado;

 Alinhamento do Planejamento Estratégico da Prodepa ao do Estado;

 Mapa Estratégico da Prodepa;

 Mapa de Estrutura de Controle;

 Organograma.

 4.1 PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DO ESTADO (2016 – 2019)

Figura 3: Plano Estratégico do Governo do Estado
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Figura 4: Plano Estratégico da Prodepa alinhado ao do Governo do Estado

Figura 5: Mapa de Estrutura de Controle
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Figura 6: Mapa Estratégico da Prodepa alinhado ao do Governo do Estado
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Figura 7: Organograma
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 5 MENSAGEM DOS ADMINISTRADORES

O empreendedorismo em Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) tem se

tornado um componente relevante na construção dos arranjos econômicos regionais e um for-

te antídoto à crise financeira. A adoção contínua de novas tecnologias cria oportunidades para

catalisar e coordenar o desenvolvimento econômico e social, inclusive nas economias de regi-

ões já consolidadas e comunidades locais.

O Pará desfruta de posição privilegiada nesse campo, seja pela qualidade dos progra-

mas de fomento e incentivos, seja pela capacidade em obter financiamentos e parcerias para

os seus projetos, inclusive na área de TIC com a ação estado conectado e com consolidação da

rede estadual de comunicação de dados, com o fortalecimento infraestrutura computacional

corporativa e o desenvolvimento de sistemas e soluções para o governo e a sociedade.

Em 2019, a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará

(Prodepa), casa da tecnologia do governo do estado, retomou o rumo para consolidar iniciati-

vas de sucesso, como o estado conectado e seu antecessor NAVEGAPARÁ. Em suas essên-

cias, esses programas preconizam a ciência, a tecnologia e a inovação como um dos eixos es-

truturantes do desenvolvimento econômico e social do estado e constroem uma estratégia para

o setor serviços de TIC, buscando a inclusão social com a disponibilização do selo cidade di-

gital com internet gratuita em, pelo menos, uma praça ou local público, em cada cidade aten-

dida.

Apesar de todas as dificuldades decorrentes de um orçamento comprometido, falta de

recursos tecnológicos e até humanos, a Prodepa reorganizou a casa, trabalhou problemas in-

ternos e recuperou suas três áreas finalísticas que são a infraestrutura computacional com foco

em data center e nuvem computacional; a área de desenvolvimento de sistemas com sistemas

corporativos e soluções que cabem na palma da mão de qualquer cidadão paraense. 

Não podemos esquecer-nos da nova área de telecomunicações que implanta, expande e

mantém a rede estadual de comunicação de dados, que hoje conecta mais de 3.000 unidades e

está presente em todas as regiões de integração do estado democratizando o acesso à Internet

e disponibilizando a tecnologia a todos que precisam.

A informação tem um papel fundamental para a nossa sociedade e saber lidar com ela

é tão importante quanto conseguir acessá-la ou produzi-las. No mundo atual, tão importante

quanto transportar pessoas ou objetos, é transportar informação. Esta informação que, quando
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trabalhada, se transforma em conhecimento e fortalece o desenvolvimento do estado em di-

versas áreas de conhecimento. E uma das maneiras mais práticas de fazer isso, é através do

uso das ferramentas e tecnologias da informação e comunicação.

A Prodepa, seguindo as orientações do governo do estado em dar resultados imediatos

que transformem a nossa sociedade, se organizou e buscou solucionar problemas internos,

sem deixar de trabalhar projetos importantes e necessários para o Executivo e para a socieda-

de, como a elaboração de um novo e moderno projeto para um data center que vai possibilitar

o desenvolvimento de soluções e sistemas de forma ágil, vantajosa e segura econômica e tec-

nicamente.

Além de se preocupar com a carência de infraestrutura computacional e com o desen-

volvimento de soluções, a Prodepa também lidera projetos em parceria com grandes órgãos e

empresas que atuam na nossa região, executando projetos como a rede de integração entre

Pará e Amapá que será utilizada pelo exército brasileiro e outras instituições. Há também ou-

tros grandes projetos como a expansão da rede corporativa através do projeto CAF que bene-

ficiará mais de 20 novos municípios ainda não conectados à rede corporativa.

Sempre com o intuito de alavancar a área de ciência e tecnologia no estado do Pará e

ajudar a região Norte a se posicionar como protagonista e emergente no setor a nível nacional,

a Prodepa impulsionou o desenvolvimento econômico e social, o posicionamento nacional,

inovação e empreendedorismo, produção científica, tecnológica e inovação, e a competitivida-

de.

O ano de 2019 passou e com ele diversas dificuldades foram superadas, algumas ainda

persistem, mas não faltará por parte da Prodepa o total comprometimento com o governo do

estado do Pará, com o governador Hélder Barbalho e toda a sua equipe, para disponibilizar in-

fraestrutura computacional, levar soluções e sistemas estratégicos as diversas regiões do esta-

do, além de expandir e democratizar o acesso à Internet, à informação e ao conhecimento,

aproximando cada vez mais os cidadãos paraenses as políticas públicas do nosso estado.

A PRODEPA continuará em 2020 a sua caminhada para fortalecer as ações de ciência

e tecnologia, ampliar o número de soluções como o NavegaAqui e o KDABerlinda, aplicati-

vos de grande impacto social, além de continuar combatendo a exclusão digital e entregando

ao governo do estado o melhor possível na área de tecnologia, como sistemas corporativos

como o processo administrativo eletrônico (PAE) 4.0, que trará uma economia de tempo e de

dezenas de toneladas de papel por ano pela tramitação eletrônica dos processos. 
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