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Tivemos nesse mês de junho importante conquista para as empresas de 
Tecnologia Nacional. A FINEP lançou o Programa de Apoio à Aquisição 
de Equipamentos de Telecomunicações com Tecnologia Nacional, 
exclusivo para produtos e modelos desenvolvidos no país, reconhecidos 
pela Portaria MCTIC 950/2006, NCM 8517, com recursos disponibilizados 
via Funttel.

Antonio Carlos Porto
Presidente do Conselho

01/06/2017 - Para secretário, parceria com União Europeia em TICs é estratégica para o 
país
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2305/para-secretario,-parceria-com-uniao-europeia-em-tics-e-estrategica-para-o-pais

02/06/2017 - Ministro propõe força-tarefa contra cortes nos fundos de ciência e 
telecomunicações
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2306/ministro-propoe-forca_tarefa-contra-cortes-nos-fundos-de-ciencia-e-telecomunicacoes

07/06/2017 - Relator, Cristovam reanalisará projeto que destina para ciência recursos 
de loterias
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2309/relator,-cristovam-reanalisara-projeto-que-destina-para-ciencia-recursos-de-loterias

08/06/2017 - Primeira rede de IOT do país entra em operação em agosto
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2313/primeira-rede-de-iot-do-pais-entra-em-operacao-em-agosto

09/06/2017 - Pequenos negócios terão R$ 20 milhões para investir em inovações
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2310/pequenos-negocios-terao-r$-20-milhoes-para-investir-em-inovacoes

12/06/2017 - Mapa Brasileiro de IoT
https://esurveydesigns.com/wix/p48871844.aspx

13/06/2017 - Mais de 80 mil pessoas ficarão sem emprego se MP for aprovada, diz setor de TI
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2315/mais-de-80-mil-pessoas-ficarao-sem-emprego-se-mp-for-aprovada,-diz-setor-de-ti

19/06/2017 - Finep abre comemorações de seus 50 anos em evento no Museu do Amanhã
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2318/finep-abre-comemoracoes-de-seus-50-anos-em-evento-no-museu-do-amanha

19/06/2017 - Finep lança edital para startups e programa inédito no setor de telecom
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2319/finep-lanca-edital-para-startups-e-programa-inedito-no-setor-de-telecom

19/06/2017 - Finep vai financia equipamentos de telecomunicações
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2320/finep-vai-financiar-equipamentos-de-telecomunicacoes

22/06/2017 - Aberta consulta pública sobre serviços de tecnologia
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2322/aberta-consulta-publica-sobre-servicos-de-tecnologia

22/06/2017 - Brasil e China discutem parceria em energias renováveis e indústria 4.0
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2323/brasil-e-china-discutem-parceria-em-energias-renovaveis-e-industria-4.0

23/06/2017 - Embrapii assina contratos com sete novas unidades em cerimônia na cidade de 
São Paulo
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2325/embrapii-assina-contratos-com-sete-novas-unidades-em-cerimonia-na-cidade-de-sao-paulo

24/06/2017 - Marcos Pereira visita Israel, Portugal e Espanha com agenda focada na Indústria 
4.0
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2324/marcos-pereira-visita-israel,-portugal-e-espanha-com-agenda-focada-na-industria-4.0

26/06/2017 - Fundo Brasil-China entra em operação nesta segunda-feira (26)
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2332/fundo-brasil_china-entra-em-operacao-nesta-segunda_feira-(26)

26/06/2017 - Brasil e Israel ampliam leque de financiamentos para projetos de inovação
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2330/brasil-e-israel-ampliam-leque-de-financiamentos-para-projetos-de-inovacao

28/06/2017 - Portal Único de Comércio Exterior passa a valer para exportações feitas nos modais 
marítimo e rodoviário
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2331/portal-unico-de-comercio-exterior-passa-a-valer-para-exportacoes-feitas-nos-modais-maritimo-e-rodoviario

28/06/2017 - Comissão aprova reoneração, mas TIC e CALL CENTER se mantêm de fora
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2328/comissao-aprova-reoneracao,-mas-tic-e-call-center-se-mantem-de-fora

29/06/2017 - Finep apresenta novas iniciativas e oportunidades de financiamento a empresas 
do Nordeste
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2333/finep-apresenta-novas-iniciativas-e-oportunidades-de-financiamento-a-empresas-do-nordeste

RIO DE JANEIRO

PROGRAMA DE APOIO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
COM TECNOLOGIA NACIONAL

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2302/produtos-telecom-com-ncm-8517 SAIBA MAIS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDSgmmA5QTiAfrRXMOGOD2dZInCSzOMpPnDUwh6fGXldYeAg/viewform?c=0&w=1 SAIBA MAIS

Curta a página da P&D Brasil no Facebook

Acesse as notícias no site da Associação P&D Brasil
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Confira as principais notícias das associadas P&D Brasil. 

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticias-associados

AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA CIDADES INTELIGENTES

SAIBA MAIS

Acompanhe as publicações semanais da agenda legislativa da P&D Brasil, com a 
programação de audiências públicas e matérias de interesse pautadas para discussão ou 
deliberação no Poder Legislativo.

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2259/agenda-legislativa-da-ped-brasil
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FINEP lançou o Programa de Apoio à 
Aquisição de Equipamentos de 
Telecomunicações com Tecnologia 
Nacional. Esta nova linha de 
financiamento da Finep é exclusiva 
para empresas brasileiras (entre 
operadoras, provedores de internet e 
empresas de energia) adquirirem 
equipamentos certificados pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), 
conforme exposto na Portaria MCT Nº 
950 de 12/12/2006, NCM 8517. O 
valor mínimo para aquisição dos equipamentos é R$ 500 mil. Acesse a relação das empresas 
com seus produtos e modelos de Telecom com Portaria 950 passíveis de financiamento.

EVENTOS

Acesse a lista completa de notícias da P&D Brasil
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticias-e-eventos

P&D Brasil está apoiando institucionalmente o FUTURECOM 2017.
https://pt.futurecom.com.br/pt/home.html

A P&D Brasil está apoiando institucionalmente 
e compõe o Comitê Consultivo do Ambiente de 
Demonstração de Tecnologias para Cidades 
Inteligentes, elaborado pela ABDI e INMETRO, 
por considerarem que as tecnologias para 
Cidades Inteligentes são estratégicas para o 
desenvolvimento da indústria de Tecnologia da 
Informação e Comunicações (TIC) no país.
Nesta etapa inicial do projeto, a ABDI e o 
Inmetro buscam identificar as empresas e 
soluções existentes ou em fase de 
desenvolvimento, pré-comercial ou comercial, 
passíveis de testes e qualificação, bem como os 

fornecedores de materiais e serviços associados às soluções para Cidades Inteligentes e 
ainda os institutos tecnológicos e demais entidades atuantes no tema. [...]

ABRINT 2017
Palestra P&D Brasil Painel Fundo garantidor e as alternativas de financiamento para os 
provedores / Estande Parceiro P&D Brasil / FINEP

Reunião Secretaria de Comércio Exterior / MDIC
Apresentação institucional da associação, internacionalização e regras de origem

01/06

14/06

02/06

Reunião P&D Brasil / MCTIC-SETEC Departamento de Inclusão Digital
Apresentação Projeto CIDHADE 2020 / Cidades Inteligentes

9ª Reunião da Câmara de IoT – MCTIC
P&D Brasil/ABDI – Coordenadores Vertical Cidades Inteligentes 
Término da fase 2 do estudo 
Apresentação dos trabalhos realizados e resultados obtidos durante a fase 2 do estudo

Reunião Diretor do Departamento de Políticas e Programas de Apoio a Inovação
Lei do Bem

19/06

26/06

27/06

28/06

Audiência Senador Dalirio Beber
Projeto de lei sobre a convalidação do ICMS (SCD 005/2017)

Audiência Pública OMC
Organização Mundial do Comércio - avanços recentes e oportunidades para o Brasil

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2335/ped-brasil-participa-da-9%C2%AA-reuniao-da-camara-de-iot-do-mctic

BRASÍLIA

9ª REUNIÃO DA CÂMARA DE IOT / MCTIC

SAIBA MAIS

P&D Brasil participou da 9ª reunião da Câmara de 
Internet das Coisas (IoT) do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 
realizada em Brasília. Na pauta foram discutidos a 
avaliação dos critérios qualitativos e quantitativos 
da Pesquisa IoT e reflexões sobre a estratégia de 
priorização das verticais. O 10º encontro está 
agendado para acontecer dia 26 de setembro.


