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Ações do PNBL a serem discutidas:

5.11. Integração e compartilhamento com o Programa de Cidades Digitais
5.12. Integração com o Programa de Inclusão Digital

Entidade: FNDC

Descrição

A sessão temática “Rede Nacional - Implementação com Programas de Governo” 
tem por  objetivo elaborar  proposta para suportar  políticas públicas de inclusão 
digital tendo como finalidade a ampliação e sustentabilidade na conectividade em 
banda larga (telecentros, cidades digitais, UCA etc.).
Os diversos programas governamentais  têm no aspecto  conectividade um dos 
pontos que podem colaborar para o seu sucesso. Essas políticas dependem de 
uma maior interação entre as entidades federativas. Ações que levem a esta troca 
de esforços juntamente com a viabilidade de interconexões dos  backbones  são 
fundamentais.

Aspirações

Rede de telecomunicações atualizada tecnologicamente, presente em todo o 
território nacional, com tarifas e políticas econômicas e sociais favoráveis ao 
acesso de toda a população brasileira, expressando-se pública e unificada 
sob a Organização Nacional de Serviços Digitais – ONSD.

Necessidades e problemas

Os programas de cidades digitais e inclusão digital envolvem toda a 
população brasileira. Contudo, detectam-se grupos populacionais em que se 
apresentam maiores atrasos na expressão das tecnologias inclusivas.

Proposta

Em  áreas  isoladas  ou  ausência  crítica  de  soluções  tecnológicas  que 
sustentem os programas de cidades digitais e de inclusão digital, o Estado 
promoverá  o  desenvolvimento  de  empreendimentos  locais,  com  suporte 
tecnológico e de infraestrutura para que as populações sejam integralmente 
atendidas.
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Os empreendimentos  locais  devem resultar  exclusivamente  em pequenas 
empresas que sejam constituídas por habitantes das comunidades em foco 
de  atendimento  e,  como  desdobramento,  incentivar  a  formação  de 
profissionais para instrução e operação técnica, bem como, para orientar a 
população  em  sua  aproximação  com  a  tecnologia  dos  computadores  e 
Internet.

Representante(s) da entidade que participará(ão) da sessão temática

Marcus Manhães
Berenice Mendes
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