
“Espaço de inovação voltado ao desenvolvimento da região 
trinacional do Iguassu, por meio da geração de emprego e 

renda, a geração e a distribuição do conhecimento, o 
desenvolvimento e a transferência de tecnologias, com foco em 
água, energia e turismo, proporcionando trocas de experiências 
e integração entre seus atores, para uma melhor compreensão 

e transformação da realidade regional.”

CONCEITO DO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU



Objetivo da FPTI-BR: Manter e operar o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), 
contribuindo para o desenvolvimento regional, de forma sustentada, por 

meio de atividades que propiciem o desenvolvimento institucional, 
científico, tecnológico e inovação, a difusão do conhecimento, a capacitação 
profissional, e a geração de empresas, emprego e renda, interagindo, para 

esses fins, com entidades públicas e privadas, acadêmicas e de pesquisa, de 
fomento e de produção.

A FUNDAÇÃO 
considerará como 
temas relevantes a 
ÁGUA, ENERGIA E 

TURISMO.

A FUNDAÇÃO 
buscará incorporar 

entre seus 
objetivos 

estratégicos o 
atendimento às 

demandas de base 
tecnológica da 

instituidora

Desenvolvimento 
Regional

ESTATUTO FPTI



• Articular
• Fomentar
• Compartilhar
• Executar através de parceiros

Conceber e gerir relações e programas e projetos que estruturem o PTI, que dêem continuidade e
longevidade aos resultados, que promovam o retorno à mantenedora e o fortalecimento dos parceiros,
pressupõe a utilização de um modelo de governança amplo que seja efetivo e que, dado as características do
ambiente, seja inovador.

O modelo de governança contemplará vários módulos, que integrados permitirão a gestão das atividades
estratégicas e operacionais dos programas/projetos do parque e das relações com todos os parceiros:

•Estatuto;
•Planejamento Estratégico;
•Modelo de Sustentabilidade;
•Gestão de portfólio;
•Plano Diretor de Ocupações;
•Regimento interno, Normas e Regulamentos;
•Planos Trabalhos e Contratos;

MODELO DE GOVERNANÇA

Aprovado pela Resolução do Conselho Administração da ITAIPU – RCA 034/09



ÁREAS DE ATUAÇÃO

Aprovado pela Resolução do Conselho Administração da ITAIPU – RCA 034/09



INDICADORES

Aprovado pela Resolução do Conselho Administração da ITAIPU – RCA 034/09

















Algunos números de nuestro PTI:

3 Instituciones de enseñanza
25 cursos
1700 alumnos en educación formal
1000 alumnos en educación no formal
40 Empresas, de las cuales 20 Incubadas
Más de 500 Empleos
Más de 3000 habitantes en el Parque
Más de 50 Proyectos
Más de 300.000 turistas..... 




