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PROJETOS PARA A 
TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL DO BRASIL 

Listamos os principais projetos de lei essenciais para
a implementação e aceleração para Era Digital.

A Transformação Digital abre diversas oportunidades
para o uso intensivo de TIC e consequentemente a
necessidade de massificação da conectividade.
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Listamos 5 temas em tramitação no Congresso Nacional que estão pendentes de aprovação
e são essenciais para a implementação e aceleração da Transformação Digital no país.

O projeto permite o 
licenciamento temporário para a 
instalação de infraestruturas de 
telecomunicações. Essa 
proposta é essencial, pois 
acelerará e agilizará os 
protocolos de solicitação de 
instalação de infraestruturas de 
telecomunicações com prazo 
máximo de avaliação em 60 dias 
por parte dos órgãos 
concedentes.

PL 8518/17 

INFRAESTRUTURA PRA

TELECOMUNICAÇÕES

(SILÊNCIO POSITIVO) 
A proposta institui a Política 
Nacional de Educação Digital na 
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB). Os 
conceitos e a necessidade de 
aculturamento de alunos e 
alunas brasileiros nas 
ferramentas tecnológicas. Há 
uma série de ações elencadas 
no projeto desde qualificação 
básica até o fomento de 
pesquisa digital. 

PL 4513/20 

POLÍTICA NACIONAL DE

EDUCAÇÃO DIGITAL

Institui a Política Nacional de 
Incentivo à Agricultura e 
Pecuária de Precisão, com o 
objetivo de ampliar a utilização 
de técnicas digitais de produção 
agropecuária no Brasil. 

PL 149/19

AGRICULTURA DE

PRECISÃO E DIGITAL

O projeto tem como propósito a 
melhoria da qualidade de vida 
dos munícipios, e dispõe sobre 
os princípios e diretrizes que a 
nortearão, os seus objetivos, as 
ações a serem realizadas, os 
recursos alocáveis e dá outras 
providências. A aprovação desse 
PL pode ser uma oportunidade 
para geração de riqueza, de 
prestação de novos serviços e 
de inovação nas cidades 
brasileiras.

PL 976/21 

POLÍTICA NACIONAL DE

CIDADES INTELIGENTES

Os projetos autorizam e definem 
a prática da telemedicina e 
letessaúde em todo o território 
nacional. Essa transformação 
proporcionará investimentos em 
novas estruturas de 
atendimento remoto e o 
desenvolvimento de tecnologia, 
além de permitir o acesso dos 
pacientes ao sistema de saúde.

PL 1998/20 E PL 4223/21

TELEMEDICINA E

TELESSAÚDE

A Transformação Digital abre diversas novas oportunidades com o uso intensivo de TIC e consequentemente a necessidade de massificação da conectividade.
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