
O Presidente da P&D Brasil Antonio Carlos 
Porto e, Conselheiro do COPIN – Conselho 
Temático Permanente de Política Industrial 
e Desenvolvimento Tecnológico da CNI, 
participou da 1ª Reunião Ordinária 2018, 
convocada para discutir o Plano de C,T&I 
para Manufatura Avançada no Brasil; 
Oportunidades para a Indústria 4.0: 
Aspectos da demanda e oferta no Brasil; 
Agenda Legislativa CNI 2018. [...]

CLIQUE AQUI E CONFIRA!

associadosassociadosassociadosassociados

legislativa
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

Confira as principais notícias das associadas P&D Brasil.

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE FEVEREIRO 2018

Acesse            a lista completa de notícias da P&D BrasilAQUI

29/01 06/02 07/02 08/02

Reunião ForumCTIE
Fórum de Assessorias 
Parlamentares de 
Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Educação

21/02 21/02
Projeto Indústria 2027 
com o setor TICs
Riscos e Oportunidades 
para o Brasil diante de 
Inovações Disruptivas

22/02
Workshop: Certificação de 
produtos eletroeletrônicos 
para os mercados interno e 
externo (Marcação CE)
Visão e ações do governo 
em torno da Certificação 
ROHS brasileira

1ª Reunião Câmara 
Temática P&D Brasil 
Diretiva ROHS 
Norma ROHS para a 
sustentabilidade do 
processo fabril brasileiro

27/02
Audiência Dep 
Zenaide Maia
PL 8096/2017 
(margem de preferência) 
Lei 13.303/2016 
Compras Públicas

28/02
1ª Reunião Ordinária 
COPIN / CNI 2018
Conselho Temático 
Permanente de Política 
Industrial e 
Desenvolvimento 
Tecnológico

Reunião Ministério 
Planejamento 
Lei 13.303/2016 -  
Compras Públicas 

Reunião SERPRO - 
Consultoria Jurídica 
Lei 13.303/2016 -  
Compras Públicas
Regulamento de 
Licitações e Contratos 
do Serpro

Reunião FINEP
Operação de 
financiamento para 
produtos com 
desenvolvimento 
tecnológico nacional 

27/02/2018
Anatel prorroga consulta sobre homologação de produtos para telecom

27/02/2018 
BNDES anuncia em março financiamento para arranjo produtivo de IOT

26/02/2018
Câmara quer votar dia 28 projeto que muda desoneração da folha

08/02/2018
Publicado decreto que regulamenta o marco legal de CT&I.

05/02/2018
CCT analisa uso de recursos de loterias para financiar inovação e pesquisa

02/02/2018
Fazenda fixa limite de importação incentivada de bens para pesquisa tecnológica

02/01/2018
MDIC lança VI Catálogo de Oportunidades de Investimentos

associado
“A P&D é importante para a WEG por acreditar e lutar pelo desenvolvimento 

tecnológico no Brasil. Em um mundo de tão velozes transformações, somente a 
inovação e a tecnologia, combinadas com uma verdadeira presença global, 

poderão conduzir o Brasil e as empresas brasileiras a um futuro próspero. A WEG 
acredita, defende e pratica a mesma bandeira, tendo na P&D Brasil uma Casa ideal”.  

Daniel Godinho, Diretor de Estratégias Corporativas da Associada WEG S.A.

Acesse as notícias no site da Associação P&D Brasil

facebook.com/pedbrasilwww.pedbrasil.org.br

CLIQUE AQUI E CONFIRA!
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Compras Públicas

SAIBA + 

P&D Brasil reuniu-se com a Deputada Zenaide Maia (PR/RN) autora do PL 
8096/2017, que dispõe da obrigatoriedade de adoção de margem de 
preferência nas licitações realizadas por empresas públicas, sociedades de 
economia mistas e suas subsidiárias, alterando a Lei nº 13.303/2016, para 
debater sobre o direito de preferência nas compras públicas em prol das 
indústrias de desenvolvimento tecnológico nacional. 

SAIBA + 

COPIN / CNI 
BRASÍLIA

BRASÍLIA

SAIBA + 

Programa 
de Apoio à 
Aquisição Inovadora
P&D Brasil, MCTIC e Finep se unem para 
discussões quanto a proposta de ampliação de 
financiamento ao mercado, das soluções com 
reconhecimento de bem desenvolvido no país 
por meio da Portaria 950/MCTIC. Ficou 
programado uma próxima reunião para 
Março/18 na sede da Finep no Rio de Janeiro 
com a Área de Inovação em Defesa, Energia e 
Tecnologia da Informação e representantes das 
indústrias de desenvolvimento tecnológico 

SAIBA + 

Regulamento 
de Licitações 
e Contratos SERPRO
P&D Brasil reuniu-se com a Superintendência de 
Engenharia de Infraestrutura e de Aquisições e 
Contratos, com a Consultoria Jurídica e Assessoria 
da Presidência do SERPRO, para discussões sobre o 
Regulamento de Licitações e Contratos do órgão, 
no qual não está sendo contemplada a aplicação do 
direito de preferência para os bens e serviços de 
tecnologias da informação e comunicação.

SAIBA + 

Representantes das empresas 
associadas P&D Brasil 
reuniram-se para constituição da 
Câmara Temática DIRETIVA 
ROHS, com o propósito de 
contribuir, de forma conjunta 
com o setor, para o 
estabelecimento do normativo 
brasileiro que está em processo 
de construção pelo Ministério do 

Meio Ambiente. [...]

Normativo 
ROHS 

Brasileira
PORTO ALEGRE

BRASÍLIA


