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Ações do PNBL a serem discutidas:

5.6. Integração e/ou compartilhamento com as redes dos Governos Estaduais
5.7. Integração e/ou compartilhamento com as redes Municipais e Metropolitanas

Entidade: FNDC

Descrição

A sessão temática “Rede Nacional  -  Integração com entes federados”  tem por 
objetivo elaborar proposta para facilitar a interligação da Rede Nacional com as 
diversas  Redes  Federativas  existentes  em estados  e  municípios.  O objetivo  é 
ampliar a capilaridade nacional por meio da integração e/ou compartilhamento de 
infraestrutura com as redes estaduais e municipais construídas pelos governos 
das unidades da federação. Atualmente, existe pouca interação entre o Governo 
Federal  e  as  demais  entidades  Federativas.  Devemos  construir  e  estimular 
processos  que  facilitem  a  integração  da  Rede  Nacional  com  todos  os  entes 
federados. Nestes casos, o compartilhamento poderá ser de infraestrutura física 
ou mesmo capacidades próprias das redes de governos estaduais e municipais ou 
outros prestadores.

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 uma Organização Nacional de Serviços Digitais – ONSD. Constituição de 
um Backbone nacional  unificado sob o controle da ONSD, no qual  estão 
inseridas as redes Estaduais, Municipais e Metropolitanas.

Necessidades e problemas

Há carência de interconexões em âmbito nacional e muitas demandas para 
áreas carentes e regiões em que já existem redes Estaduais, Municipais e 
Metropolitanas.

Proposta

Evolução  das  redes  Estaduais,  Municipais  e  Metropolitanas,  tornando-as 
aptas ao atendimento de grandes massas populacionais regionalizadas e, 
com a preservação e evolução da capacidade específica às aplicações dos 
órgãos públicos.
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Comprometimento  com  uso  da  tecnologia  nacional  de  referência  para 
atendimento às demandas apontadas acima.

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

Sueli Schiavo
Pedro Luiz da Silveira Osório
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