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Agenda
• Relatorio de Progresso da
implementacao do Plano de actividades;
• Sumario das principais questoes
relativas a apresentacao da proposta do
novo regulamento;
• Perguntas e propostas sumario;
• Proximos passos.

Relatorio de Progresso
• O Grupo de trabalho reuniu-se na Internet Solutions
a 23 de Maio de 2016, para a revisao do regulamento
de Partilha de infra-estruturas passivas;
• Do encontro, para alem de troca de pontos de vista
sobre o regulamento, acordou-se que o grupo iria
trabalhar na versao ja harmonizada pelo regulador,
para que nao se repetissem as questoes que ja
estavam enderecadas;
• Depois de recebido o draft, a o grupo nao conseguiu
voltar a reunir-se, mas foram enviadas contribuicoes
a V&A, algumas das quais foram incorpradas.

Consulta Publica de 29 de Junho
•
•

•

Foi feita uma resenha historica dos antecedents que levam a revisao do
regulamento de infra-estruturas;
Com uma boa participacao publica, a V&A apresentou os principais
pontos que alteram o regulamento de 2010, tendo incorporado muitas
das sugestoes que foram sendo apresentadas ao longo dos dois ultimos
meses;
Continua espaco aberto para novas contribuicoes

Sumario das questoes levantadas na
Consulta Publica.

• Persistem duvidas sobre o artigo 8, conceito
de capacidade adequada;
• Artigo 30, regime de remuneracao. O
equilibrio entre estimular o investimento e
a necessidade de partilha. Sugere-se a
separacao de partilha entre infraestrutura
existente, partilhada e singular;
• Artigo 34. Partilha obrigatoria de outros
elementos
• Necessidade de um artigo sobre proteccao
de investimento do operador que ja investiu

Sumario das questoes levantadas na Consulta
Publica.

• Definir regras e mecanismos que permitam que a
remuneração pelo acesso promova a partilha e, ao
mesmo tempo, admita a recuperação dos custos de
investimento

•

Definir alguns criterios que possam benefeciar ao
primeiro Operador (meses de graca, beneficios
fiscais, alguma margem de preferencia a ser definido),

Proximos Passos
• DISPONOBILIZACAO DO DOCUMENTO PARA CONSULTA POR
DUAS SEMANAS (COMPILACAO, SONIA E INCM);
• TENTATIVAMENTE SUBMISSAO PELO INCM AO GOVERNO DA
VERSAO FINAL PARA APROVACAO EM AGOSTO;
• REVISITAR O ITED/ITUR, PELO FACTO DE SE TER RETIRADO
UMA PARTE PARA O REGULAMENTO DE PARTILHA DE INFRAESTRUTURA;

