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PROJETO DE LEI Nº 007, DE 2018
(Do Sr. Victor Figueredo)

Institui a “Semana
Aeroespacial”.

Nacional

do

Setor

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a “Semana Nacional do Setor Aeroespacial”.
§ 1º a ser celebrada, anualmente, na semana que compreender o dia 20 de Julho,
dia em que é comemorado o nascimento do inventor e aviador brasileiro Alberto Santos
Dumont.
§ 2º a Semana Nacional contará com os seguintes objetivos:
I – promover debates, palestras e outros eventos com estudantes, especialistas civis
e militares, centros de pesquisa universitária e empresas novas ou tradicionais, de pequeno,
médio e grande porte, que pautem seus avanços científicos e exponham agendas futuras de
desenvolvimento tecnológico;
II – estimular o desenvolvimento de políticas públicas inovadoras que aproximem
indústria, academia e governo, no sentido de criar sinergias que promovam o
desenvolvimento de novos produtos e o aumentem a produtividade do setor.
Art. 2º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto tem por finalidade pautar nacionalmente um setor tradicional da
ciência e tecnologia brasileira, que compõe o rol de elementos socialmente reconhecidos
como da mais alta importância e orgulho para a nacionalidade brasileira.
Propulsor de avanços científicos que reconfiguraram aspectos básicos do que
caracteriza a vida humana desde o século passado e apesar da longa história em nossa
República, no Brasil, a participação do setor aeroespacial na economia e no
desenvolvimento nacional ainda é tímido.
De existência e sucesso diretamente dependentes de circunstâncias próprias e
altamente demandantes em capital, pesquisa e desenvolvimento, o domínio completo de
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todos os sistemas e capacidades do setor ainda é privilégio de um pequeno clube de
governos e ainda mais seleto grupo de empresas privadas.
Esta proposição tem por objetivo iniciar um debate nacional, que possa encorajar
sinergias essenciais, a saber, entre academia, empresas privadas e governo, no sentido de
superar os obstáculos legislativos e burocráticos, as dificuldades do mercado e os riscos dos
projetos, de modo que o país venha a se inserir, nas próximas décadas, nas escalas e cadeias
produtivas que darão suporte às missões futuras de exploração espacial humana já
anunciadas por governos e empresas para a década de 2030.
Diante do aqui exposto, solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação da
presente proposição.

Sala das Sessões, em 16 de julho de 2018.
Deputado Victor Figueredo

