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1. O Programa Centelha



O Programa Centelha

O Programa Centelha visa estimular a
criação de empreendimentos inovadores, a partir
da geração de novas ideias, e disseminar a cultura
do empreendedorismo inovador em todo território
nacional, incentivando a mobilização e a articulação
institucional dos atores nos ecossistemas locais,
estaduais e regionais de inovação do país.



O Programa Centelha

O Programa Centelha oferecerá recursos de
subvenção econômica, bolsas e capacitações para
incentivar empreendedores a transformarem suas ideias
em negócios de sucesso. O Programa visa contribuir para
a ampliação da quantidade e melhoria da qualidade das
propostas de empreendimentos de base tecnológica
submetidas aos ambientes promotores de inovação

existentes no país.



O Programa Centelha em Alagoas

Em Alagoas, serão criadas 50 startups de base
tecnológica, por meio do aporte de R$ 2.000.000,00 da
Finep e R$ 666.700,00 da FAPEAL. O Estado de Alagoas
ainda está em negociação com a Sudene, na tentativa de
captar mais R$ 583 mil reais, o que permitiria a
contratação de mais 11 empresas.

Total: 61 startups

R$ 3.200.000,00 em subvenção 
econômica. 



Delineamento Estratégicos



2. Objetivos do Programa



Objetivos do Programa

Estimular a criação de empreendimentos inovadores, a partir da geração de novas 
ideias, e disseminar a cultura do empreendedorismo inovador em todo território 
nacional, incentivando a mobilização e a articulação institucional dos atores nos 

ecossistemas locais, estaduais e regionais de inovação do país.

Objetivo Geral



Objetivos do Programa

GERAR NOVAS EMPRESAS prioritariamente a partir do conhecimento 
gerado nas ICTIs

Principais Pontos

GERAR INOVAÇÕES de interesse direto da sociedade e de empresas

FORMAR CULTURA E FORTALECER ECOSSISTEMA de 
empreendedorismo inovador 



3. Etapas



Etapas



4. Público-Alvo



Quem pode participar?

PESSOAS   
FÍSICAS

▪ Maiores de  18 anos, 
residentes em 
Alagoas;

▪ Maiores de  16 anos, 
com emancipação  
comprovada, 
residentes em 
Alagoas;

EMPRESAS

▪ Com faturamento anual 
bruto de até R$ 
4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos 
mil reais);

▪ Criadas e formalizadas 
a partir do Programa 
ou com até 12 meses 
da criação da empresa, 
contados a partir do 
lançamento do edital.

SERVIDORES 
PÚBLICOS

▪ Com ou sem 
dedicação exclusiva, 
como proponentes, 
desde que 
permitido pela 
legislação regente 
de sua instituição 
de vínculo.



5. Benefícios do Programa



Benefícios Oferecidos

Cada projeto selecionado receberá:

• Até R$ 53 mil   em subvenção econômica

• Até  R$ 27 mil   em bolsas

• Capacitações para a sua formação empreendedora

R$ 53 mil

R$ 27 mil

Capacitações



6. Rede de Parceiros



Quem são os Parceiros?



A Importância e Papel dos Parceiros



Formalização da Parceria 

❖ Os parceiros (instituições) irão receber um Termo de Parceria.

❖ O Termo de Parceria – pessoa jurídica é um documento simples
utilizado para formalizar o compromisso assumido pelos
parceiros com o programa.

❖ Ainda neste termo, deverá ser feita a indicação de um
representante, que auxiliará no desenvolvimento das
atividades do Programa Centelha AL na instituição.



www.programacentelha.com.br

/programacentelha

@programacentelha / @fapeal.br

/programacentelha

@centelhabr

https://www.facebook.com/sinapseinovacao/
https://www.instagram.com/sinapsedainovacao/
https://www.linkedin.com/company/sinapse-da-inova-o?trk=biz-companies-cym
https://twitter.com/sinapseinovacao

