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O Seminário  Nacional  de  TIC  para  a Gestão  Pública  (SECOP)  é o principal encontro 
de tecnologia para Governo do País, com  presença  maciça  de  representantes  de 
TIC das esferas Federal, Estadual e Municipal.

Com  o surgimento  da  pandemia  da  COVID-19,  excepcionalmente,  o SECOP  2020  foi 
adiado  para  dezembro de  2021  e será  realizada  uma  única  edição de 08 a 10/12.
Atendendo  a todas  as  normas  e orientações  definidas  pelas  autoridades  de  saúde
do Estado  do Espirito  Santo,  esta  edição  do evento  será  dimensionada  para  receber 
até 600 participantes.

Com  48  anos  de  existência,  o SECOP  se  posiciona  como  gerador  de  tendências  e 
discussões  sobre  a TIC  pública:  são 2 dias inteiros de  networking,  novas  ideias  e 
produtos,  com  foco  na  qualidade  do serviço  prestado  ao  cidadão  e no  avanço  da 
tecnologia de governo como alavanca de desenvolvimento do país. 

O SECOP  é uma  iniciativa  da  Associação  Brasileira  de  Entidades  Estaduais  e Públicas 
de  TIC  (ABEP),  entidade  que  congrega  as  empresas  de  TIC  estaduais  em  todo  o 
território nacional.
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O Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (SECOP) é o principal encontro 
de tecnologia para Governo do País, com presença maciça de representantes de 
TIC das esferas Federal, Estadual e Municipal.

Com o surgimento da pandemia da COVID-19, excepcionalmente, o SECOP 2020 foi 
adiado para abril de 2021 e será realizada uma única edição 20/21. Atendendo a 

Espirito Santo, esta edição do evento será dimensionada para receber até 600 
participantes.

Com 48 anos de existência, o SECOP se posiciona como gerador de tendências e 
discussões sobre a TIC pública: são 2 dias inteiros de networking, novas ideias e 
produtos, com foco na qualidade do serviço prestado ao cidadão e no avanço da 
tecnologia de governo como alavanca de desenvolvimento do país. 

O SECOP é uma iniciativa da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas 
de TIC (ABEP), entidade que congrega as empresas de TIC estaduais em todo o 
território nacional.
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O Seminário  Nacional  de  TIC  para  a Gestão  Pública  (SECOP)  é o principal encontro 
de tecnologia para Governo do País, com  presença  maciça  de  representantes  de 
TIC das esferas Federal, Estadual e Municipal.

Com  o surgimento  da  pandemia  da  COVID-19,  excepcionalmente,  o SECOP  2020  foi 
adiado  para  abril  de  2021  e será  realizada  uma  única  edição  29/09 a 01/10.
Atendendo  a todas  as  normas  e orientações  definidas  pelas  autoridades  de  saúde
do Estado  do Espirito  Santo,  esta  edição  do evento  será  dimensionada  para  receber 
até 600 participantes.

Com  48  anos  de  existência,  o SECOP  se  posiciona  como  gerador  de  tendências  e 
discussões  sobre  a TIC  pública:  são 2 dias inteiros de  networking,  novas  ideias  e 
produtos,  com  foco  na  qualidade  do serviço  prestado  ao  cidadão  e no  avanço  da 
tecnologia de governo como alavanca de desenvolvimento do país. 

O SECOP  é uma  iniciativa  da  Associação  Brasileira  de  Entidades  Estaduais  e Públicas 
de  TIC  (ABEP),  entidade  que  congrega  as  empresas  de  TIC  estaduais  em  todo  o 
território nacional.
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