
Em audiência com Maximiliano Martinhão, 
Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação do MCTIC, integrantes da Câmara 
Temática de Energia da P&D Brasil, apresentaram 
proposta para o Programa Finep de Apoio à 
Aquisição Inovadora de produtos com 
desenvolvimento tecnológico nacional para energia 
limpa e sustentável.  A P&D Brasil vem discutindo 
com a Área de Inovação em Defesa, Energia e 
Tecnologia da Informação da Finep, programa nos 
mesmos moldes para os produtos de Telecom.

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 ABRIL 2018

Acesse            a lista completa de notícias da P&D BrasilAQUI

03/04 03/04 04/04 04/04
Reunião MDIC - 
Secretaria de 
Comércio Exterior - 
Dpto de Negociações 
Internacionais 
Acordo Canadá (acesso 
a mercados)

04/04 09/04
Reunião MDIC - 
Secretário de Inovação e 
Novos Negócios
II de produtos com 
fabricação nacional

10/04

Reunião MCTIC - 
Secretário de 
Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação 
Operação de financiamento 
para produtos com 
desenvolvimento 
tecnológico nacional 
(Produtos de Energia)

Reunião MDIC - 
Secretaria de Comércio 
Exterior - Coordenação 
Geral Mercosul
NCMs Mercosul

10/04

Reunião Comissão Mista 
MP 810/2017 (RDA/Lei 
de Informática)
Votação do Relatório 
(Relator Dep. Thiago 
Peixoto)

26/04

Palestra P&D Brasil – 
Evento Federação das 
Indústrias de Minas 
Gerais FIEMG - 
Investment Experience 
Day 
Oportunidades de 
Investimentos em MG

10/04

Reunião Anatel – 
Gerência de Fiscalização 
Comercialização de 
Produtos não Certificados 
/ Contrabando

12/04

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

26/04

Reunião BNDES - Área 
de Operações Indiretas - 
Gerência de 
Credenciamento de 
Máquinas, Equipamentos 
e Sistemas
Metodologia 
Cadastramento FINAME     

Reunião Comissão Mista 
MP 810/2017 (RDA/Lei 
de Informática)
Apreciação de Relatório 
(Relator Dep. Thiago 
Peixoto) 

Reunião Ministério da 
Justiça - Diretoria do 
Departamento de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor
Comercialização de 
Produtos não 
Certificados/Contrabando
Portal Consumidor.gov.br

Reunião Dep. Celso 
Pansera – PL 
9317/2017
Proposta P&D Brasil 
de Aprimoramento Lei 
de Informática  

27/04/2018 
Roberto Martins assume diretoria na Telebras 

26/04/2018 
Brasil e Suíça firmam plano de ação para fortalecer cooperação científica até 2020

24/04/2018
Investimentos federais em pesquisas são fundamentais para o país, diz ministro

24/04/2018
Brasil e Emirados Árabes discutem cooperação em energia e inovação 

12/04/2018 
Luis Felipe Salin Monteiro é o novo secretário de TIC no Planejamento

10/04/2018
Lei de Telecom sai da 'gaveta' e volta a tramitar no Senado

09/04/2018
Estratégia de governança digital do governo está em consulta pública

09/04/2018
Finep corta juros de seus financiamentos

03/04/2018
CNI defende abertura comercial, redução de barreiras às exportações

02/04/2018 
Palácio confirma mudanças nas titularidades do Ministério do Planejamento e BNDES

associado
A P&D Brasil promove o desenvolvimento da tecnologia nacional sem discriminar 

a origem e o porte do capital, com a experiência de quem faz tecnologia. É uma 
entidade inovadora, comprometida e ágil que minimiza o risco do investimento em 

tecnologia no Brasil. A Engetron tem muito orgulho de ser associado fundador da 
P&D Brasil.

Aluísio de Oliveira - Presidente da Associada Engetron

Acesse as notícias no site da Associação P&D Brasil

facebook.com/pedbrasilwww.pedbrasil.org.br
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Acesse as notícias no site da Associação P&D Brasil
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EDIÇÃO 58

RIO DE JANEIRO

Finame BNDES

SAIBA + 

P&D Brasil e representantes das empresas 
associadas Datacom, Furukawa e WEG, 
reuniram-se com a gerência do Departamento 
de Credenciamento de Fornecedores de 
Máquinas, Equipamentos e Sistemas e a área 
de Apoio a TICs do BNDES, para discussões em 
torno do novo regulamento para 
credenciamento FINAME (CFI) que entra em 
vigor a partir de 03 de dezembro de 2018.               
O objetivo do novo regulamento é criar 
diferentes mecanismos de credenciamento, 
com critérios de habilitação calculados na 
forma de índices e qualificadores, com a 
manutenção do cadastro de produtos que 

cumpram PPB. 

SAIBA + 

Programa 
de Apoio à 
Aquisição Inovadora 

BRASÍLIA

BRASÍLIA

SAIBA + 

MP Reinvestimentos
P&D Lei de Informática  
P&D Brasil tem acompanhado todas audiências 
públicas para aprovação do texto da MPV 810/2017, 
que altera a Lei de Informática e cria o plano de 
reinvestimento dos demonstrativos de cumprimento 
das obrigações em pesquisa e desenvolvimento. O 
relatório do Deputado Thiago Peixoto foi aprovado 
pela Comissão Mista e a medida provisória precisa 
ser votada até 20 de maio pelos Plenários da 
Câmara e do Senado ou perderá a validade.

SAIBA + 

Investment
Experience Day
Palestrou pela P&D Brasil o Conselheiro Wagner 
Barbosa, Diretor da associada Clamper, no evento
Investment Experience Day, realizado pela FIEMG – 
Federação das Indústrias de Minas Gerais, Amcham 
Brasil - Câmara de Comércio Americana e Agência 
de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior 
de Minas Gerais. O objetivo do evento é divulgar o
potencial da cidade e do estado para o mundo e
ampliar a participação de MG no mercado global.

SAIBA + 

Em agendas com o Ministério da 
Justiça e Anatel, a P&D Brasil tem 
compartilhado informações 
levantadas junto as associadas 
quanto a comercialização de 
produtos não certificados e 
ingressados no país com indícios 
de contrabando, o que impacta 
negativamente a competitividade 
das empresas. Os órgãos já buscam 
medidas em combate à prática, que 
causa não somente prejuízos ao 
mercado brasileiro como 
sonegação fiscal e delitos contra 

a propriedade intelectual.

Fiscalização
de Produtos

BRASÍLIA

MINAS GERAIS

Grupos de Trabalho 
do Conselhão

Rosilda Prates, Diretora Executiva da P&D Brasil e 
Conselheira do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social (CDES), participou do 3º Ciclo de 
Atividades dos Grupos de Trabalho do Conselhão. O 
primeiro dia foi dedicado ao debate sobre “Revolução 
Digital”, as diferentes nuances sobre questões 
relacionadas às “Profissões do Futuro” foram 
abordadas no segundo dia de reunião e o tema 
“Pacto Federativo” foi amplamente discutido no 
último dia de debates. Durante os três dias de 
trabalho, os grupos formularam propostas ao 
governo federal para aperfeiçoamento de políticas 

públicas sobre os temas.

BRASÍLIA

SAIBA + 


