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Medidas Governamentais
Covid-19

A P&D Brasil tem compartilhado com seus associados, semanalmente,
informativo com o compilado das principais medidas editadas pelo Governo
que visem minimizar os impactos da crise da pandemia do Covid-19 no
Brasil, para facilitar o monitoramento das empresas associadas quanto as
medidas implementadas até o momento.

O informativo tem o propósito de destacar as principais medidas que
impactam diretamente o setor produtivo, bem como subsidiar as empresas
associadas com informações relevantes que impactam suas decisões
estratégicas dentro das organizações.

Acompanhe todas as nossas publicações!

BRASÍLIA

Regulamentação Lei de Informática

P&D Brasil promoveu encontro por videoconferência entre os associados e
o MCTIC, representado pelo Diretor do Departamento de Ciência,
Tecnologia e Inovação Digital da Secretaria de Empreendedorismo e
Inovação, Sr. José Gontijo, o Coordenador-Geral de Ciência, Tecnologia e
Inovação Digital, Sr. Hamilton Mendes e o Coordenador-Geral de Estímulo
ao Desenvolvimento de Negócios Inovadores, Sr. Henrique Miguel.

O propósito da agenda foi debater sobre a publicação da Portaria 1.294 de
26/03/2020 do MCTIC, que regulamenta a apresentação da declaração de
investimento de recursos financeiros em atividades de PD&I e a emissão do
certificado de reconhecimento de crédito financeiro previstos na
reformulação da Lei de Informática (Lei 13.969/2019) que passou a vigorar
a partir de 01 de abril de 2020.

BRASÍLIA

Conselho P&D Brasil 

Os membros do Conselho Deliberativo, Fiscal e Diretoria da P&D Brasil
reuniram-se virtualmente, para compartilhar as oportunidades e
experiências de cada empresa diante desse momento de calamidade
pública devido à pandemia da Covid-19.

Os conselheiros puderam externar as medidas adotadas por cada
empresa no que tange as operações de crédito disponibilizadas pelo
governo, renegociação de contratos com clientes e fornecedores,
processos produtivos, logística, recursos humanos, dentre outros
aspectos que impactam diretamente o ambiente de negócios de suas
organizações.

BRASÍLIA

FINEP - Medidas Emergenciais 
Covid-19 

A P&D Brasil pleiteou junto ao Conselho de Administração da Finep, a
implementação de standstill do pagamento das parcelas de
financiamentos contratados junto à Financiadora, para dar um fôlego aos
caixas das empresas nesse momento de crise devido à pandemia do
coronavírus. O pleito teve sua homologação no dia 29 de abril com a
publicação do programa emergencial de renegociação de crédito
destinado a empresas que receberam financiamento para o
desenvolvimento de projetos de inovação e que apresentam dificuldades
para honrar os seus compromissos em meio à pandemia da Covid-19.

Rede Conectada MCTIC - Covid-19 

A P&D Brasil representada por sua Diretora Executiva, Rosilda Prates,
compõe o Comitê REDE CONECTADA MCTIC, que foi criado com o objetivo
de preservar a integridade do setor de Comunicações e garantir a
continuidade dos serviços e acesso de qualidade a seus usuários, durante o
período de pandemia da Covid-19 no país.

Uma das ações do Comitê é viabilizar a conectividade de 16.202 unidades
de saúde, de várias partes do país, que ainda não têm acesso à internet.
Desta forma, a implementação da conectividade para o enfrentamento da
Covid-19 se firma como legado para o Programa que permitirá aos
profissionais de saúde e gestores, mais eficiência no atendimento e
continuidade ao cuidado do paciente em qualquer tempo e lugar.

SAIBA +

CNCP - Conselho Nacional de 
Combate à Pirataria e Delitos 

contra a Propriedade Intelectual

A P&D Brasil participou, via videoconferência, da 2ª reunião de 2020 do
CNCP – Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a
Propriedade Intelectual do Ministério da Justiça. Dentre os temas em
pauta foram apresentados os principais pontos do Guia de Boas Práticas
de e-commerce e meios de pagamento e a a criação de uma Comissão de
Acompanhamento da efetividade dos Guias; também foram
apresentados os planos de ações da Comissão Especial de Hardware, a
qual a P&D Brasil faz parte, da Comissão Especial de Contrabando e da
Comissão Especial de Saúde.

SAIBA +

Mobilização Empresarial pela 
Inovação 

A Diretora Executiva, Rosilda Prates, representou a P&D Brasil na
reunião virtual do Grupo de Debates da MEI - Mobilização
Empresarial pela Inovação, que teve como pauta a discussão sobre a
importância dos indicadores de inovação para tomada de decisão
empresarial; a apresentação dos resultados da PINTEC 2015-2017 e
os indicadores da PINTEC como oportunidades para políticas de
ciência, tecnologia e inovação.

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

27 a 30/04

Brasília/DF – MCTIC

Videoconferência Reunião Diária 
da REDE CONECTADA MCTIC

29/04

Brasília/DF – P&D Brasil

Videoconferência Câmara 
Temática TELECOM - P&D Brasil

17/04

Brasília/DF – CNI/MEI

Reunião Virtual do Grupo de 
Trabalho MEI - Indicadores de 
Inovação

16/04

Brasília/DF – CNI/MEI

Diálogos Virtual da MEI -
Mobilização Empresarial pela 
Inovação

16/04

Brasília/DF – P&D Brasil

Videoconferência Conselho P&D 
Brasil – Medidas Emergenciais

14/04

Brasília/DF – BNDES

Videoconferência BNDES -
Medidas Emergenciais Covid-19

15/04

Brasília/DF – Ministério da 
Justiça

Videoconferência CNCP -
Conselho Nacional de Combate à 
Pirataria e Delitos contra a 
Propriedade Intelectual

08/04

Brasília/DF – MCTIC/FINEP

Videoconferência com Secretário-
Executivo Adjunto MCTIC e 
Presidente do Conselho de 
Administração da FINEP - Medidas 
Emergenciais

01 a 09/04

Brasília/DF – MCTIC

Videoconferência Reunião Diária 
da REDE CONECTADA MCTIC

SAIBA +

CLIQUE AQUI E CONFIRA!

30/04/2020
Governo Federal zera Imposto de Importação de mais 81 produtos para combate à Covid-19
Medida inclui insumos para a produção de ventiladores pulmonares e materiais e equipamentos de uso médico-hospitalar

27/04/2020
Guia de Boas Práticas - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Proteção de dados, LGPD, Guia

17/04/2020
Receita dilata prazo para apresentação de Certificado de Origem nas importações
Instrução Normativa também amplia rol de produtos com desembaraço prioritário

17/04/2020
Recursos previstos em medidas provisórias contra a pandemia de Covid-19 já somam R$ 226,6 bi
Veja a distribuição dos recursos de crédito extraordinário para combater a Covid-19 e os efeitos da crise na economia

09/04/2020
Anatel disponibiliza espaço com informações sobre alertas de desastres
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou, nesta quarta-feira (8/4), em seu portal na internet, o painel de dados (dashboard) com
informações sobre Notificação de Alertas de Desastres.

08/04/2020
BNDES disponibiliza crédito para folha de pagamentos
Recursos são para Programa Emergencial de Suporte e Empregos

03/04/2020
Maia reafirma importância das reformas, mas diz que o foco no momento é o combate à crise
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia), reafirmou a importância das reformas, sobretudo a tributária e administrativa, para reorganizar o
gasto público brasileiro, mas ressaltou que essa agenda deve ficar para o segundo semestre.

02/04/2020
Unidades de saúde serão 100% conectadas à internet até o fim de abril, diz ministro
Chamadas públicas no valor de R$ 100 milhões para desenvolvimento de vacinas, testes diagnósticos, testes clínicos e outros projetos também foram
anunciados em coletiva de imprensa

Acesse                 a lista completa de notícias da P&D BrasilAQUI!

Connected Smart Cities 2020

A P&D Brasil apoia institucionalmente o evento Connected Smart Cities
2020, que será realizado no Centro de Convenções Frei Caneca em São
Paulo nos dias 09 e 10 de setembro.

O evento é inovador, multiplataforma e pioneiro no campo da
discussão acerca de tecnologias, investimentos e inovações que
transformam cidades e conferem a elas o título de Cidades
Inteligentes. Reunindo os mais diversos setores para discutir,
apresentar e construir ideias que têm o potencial de revolucionar a
relação estabelecida com as cidades brasileiras.

Associados P&D Brasil têm desconto na inscrição. Nos contate caso
tenha interesse.

01/04

Brasília/DF – MCTIC

Videoconferência SEMPI/MCTIC 
Diretor do Departamento de 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
Digital – Regulamentação Lei de 
Informática (13.969/2019)

20 a 24/04

Brasília/DF – MCTIC

Videoconferência Reunião Diária 
da REDE CONECTADA MCTIC

13 a 17/04

Brasília/DF – MCTIC

Videoconferência Reunião Diária 
da REDE CONECTADA MCTIC

BNDES - Medidas Emergenciais 
Covid-19 

A Diretoria Executiva da P&D Brasil promoveu Webinar com o Chefe
do Departamento de Indústrias de TIC do BNDES, Ricardo Rivera, que
apresentou aos associados as Medidas de Apoio do Banco ao Setor
de TIC e as Ações Emergenciais contra os impactos da Covid-19.

Ricardo Rivera destacou que, tanto Telecom quanto TICs, estão na
lista dos segmentos que terão linhas diretas de operação de capital
de giro direto com o BNDES e que uma das medidas aprovadas pelo
Banco, em caráter emergencial, é a possibilidade de concessão da
suspensão temporária por prazo de até seis meses de amortizações
de empréstimos contratados junto ao BNDES, nas modalidades direta
e indireta às empresas afetadas pela crise – medida conhecida no
mercado como standstill.

BRASÍLIA

SAIBA +

BRASÍLIA

Brasília

BRASÍLIA

BRASÍLIA

SÃO PAULO

Câmara Temática TELECOM 
P&D Brasil 

Os integrantes da Câmara Temática Telecom da P&D Brasil reuniram-se,
por videoconferência, para iniciar os debates para construção de uma
proposta consenso entre as empresas associadas, para atualização do
PPB de bens de informática aplicados ao segmento de
Telecomunicações, ao encontro da metodologia de pontuação já
implementada para a política de informática.

BRASÍLIA

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

http://pedbrasil.org.br/news-ped/
http://pedbrasil.org.br/contra-o-covid-19-a-pd-brasil-compoe-comite-rede-conectada-do-mctic-para-preservar-e-garantir-servicos-de-comunicacoes/
http://pedbrasil.org.br/pd-brasil-no-lancamento-da-frente-parlamentar-mista-para-o-programa-espacial-brasileiro/
http://pedbrasil.org.br/cncp-conselho-nacional-de-combate-a-pirataria-e-delitos-contra-a-propriedade-intelectual-foto-video-cncp/
http://pedbrasil.org.br/conteudo/
http://pedbrasil.org.br/regulamentacao-lei-de-informatica/
http://pedbrasil.org.br/conselho-pd-brasil/
http://pedbrasil.org.br/agenda-legislativa-ped/
http://pedbrasil.org.br/agenda/
http://pedbrasil.org.br/agenda-legislativa-ped/
http://pedbrasil.org.br/agenda-legislativa-2/
http://pedbrasil.org.br/noticias/
http://pedbrasil.org.br/news-ped/
http://pedbrasil.org.br/news-ped/
http://pedbrasil.org.br/governo-federal-zera-imposto-de-importacao-de-mais-81-produtos-para-combate-a-covid-19/
http://pedbrasil.org.br/guia-de-boas-praticas-lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/
http://pedbrasil.org.br/receita-dilata-prazo-para-apresentacao-de-certificado-de-origem-nas-importacoes/
http://pedbrasil.org.br/recursos-previstos-em-medidas-provisorias-contra-a-pandemia-de-covid-19-ja-somam-r-2266-bi/
http://pedbrasil.org.br/anatel-disponibiliza-espaco-com-informacoes-sobre-alertas-de-desastres/
http://pedbrasil.org.br/bndes-disponibiliza-credito-para-folha-de-pagamentos/
http://pedbrasil.org.br/maia-reafirma-importancia-das-reformas-mas-diz-que-o-foco-no-momento-e-o-combate-a-crise/
https://www.camara.leg.br/deputados/74693
http://pedbrasil.org.br/unidades-de-saude-serao-100-conectadas-a-internet-ate-o-fim-de-abril-diz-ministro/
http://pedbrasil.org.br/noticias/
http://pedbrasil.org.br/noticias/
http://pedbrasil.org.br/
http://pedbrasil.org.br/bndes-medidas-emergenciais-covid-19/
http://pedbrasil.org.br/mobilizacao-empresarial-pela-inovacao/
http://pedbrasil.org.br/1a-reuniao-grupos-de-trabalho-da-camara-do-agro-4-0/
http://pedbrasil.org.br/finep-medidas-emergenciais-covid-19/
https://evento.connectedsmartcities.com.br/inscricoes/
http://pedbrasil.org.br/camara-tematica-telecom-pd-brasil/

