Coligação A4AI-Mozambique
Workshop sobre regulação da partilha de infraestruturas
e
Reunião Trimestral
6-7 de Outubro de 2015
Centro de Conferências – Hotel Cardoso, Maputo

Sobre a Coligação A4AI-Moçambique
A Aliança para a Internet acessível (Alliance for Affordable Internet - A4AI) reúne parceiros de
destaque do sector privado, do sector público e da sociedade civil para fornecer uma voz unificada e
coordenada na abordagem do objetivo comum de acesso acessível à Internet no mundo em
desenvolvimento. A Aliança tem como objetivo aumentar a acessibilidade tanto móvel como fixa à
Internet, com foco em alcançar o objectivo da Comissão de Banda Larga da ONU, de prover serviços
de banda larga ao preço de menos de 5% da renda média mensal.
Desde o início do seu trabalho em Moçambique, a A4AI realizou com sucesso o primeiro fórum de
Multi-Stakeholders a 19 de junho de 2014, em que foi identificada uma série de questões
prioritárias. Estas questões prioritárias minam os esforços para aumentar o acesso e acessibilidade à
banda larga em Moçambique. Desde o primeiro fórum, os parceiros moçambicanos formaram a
coligação A4AI-Moçambique e foram identificados os grupos de trabalho que estão a trabalhar em
cada uma das questões identificadas:
 Tributação e Políticas Fiscais;
 Partilha de Infraestrutura e acesso aberto;
 Pesquisa e Colecta de dados.
Em Novembro de 2014, a Coligação reuniu-se para definir o plano de trabalho para cada grupo de
trabalho estabelecido, de modo a “atacar” os aspectos prioritários acima citados. Adicionalmente, a
A4AI tem organizado varias workshops sobre os temas selecionados, incluindo partilha de
infraestrutura e acesso aberto. Estas workshops foram desenhadas para complementar e aprimorar
o trabalho da Coligação A4AI-Moçambique como um todo, e dos grupos de trabalho em particular.
Para mais informação sobre as atividades da Coligação, incluindo os planos de trabalho,
apresentações feitas nas varias workshops, e submissões ao governo, veja a página da Coligação
A4AI-Moçambique.
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Workshop sobre regulação da partilha de infraestruturas
Em parceria com a Vieira de Almeida
6 de Outubro de 2015
Agenda
08:30 – 09:00

Registro de participantes
Palavras de abertura

09:00 – 09:30

Sonia Jorge, A4AI
Sessão I: Boas práticas na regulação da partilha de infraestruturas – abordagem jurídica
/política regulatória

09:30 – 10:45

• Apresentação (45 mn)
 Análise do regime jurídico em algumas regiões do mundo (Europa, Angola, Cabo Verde,
Timor Leste e o caso específico de Portugal)
• Debate (30 mn)
Tiago Bessa, Associado Coordenador da área de TMT, Vieira de Almeida

10:45 – 11:00

Coffee-break
Sessão II: A situação da legislação Moçambicana

11:00 – 11:30
Americo Muchanga, Director Geral, INCM
Sessão III: Regime Jurídico de Partilha de Infraestruturas em Moçambique

11:30 – 12:45

12:45 – 13:45

•



•

Apresentação (45 mn)
Análise do regime jurídico Moçambicano atual e da proposta em discussão
Principais obstáculos à partilha de infraestruturas (discussão interativa)
Subsídios para a operacionalização e incentivo à partilha de infraestruturas
Debate (30 mn)
Tiago Bessa, Associado Coordenador da área de TMT, Vieira de Almeida
Almoço
Sessão IV: Discussão/Debate em plenário – Próximos passos

13:45 – 15:30
Moderadores: Tiago Bessa e Sonia Jorge
15:30

Encerramento
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Reunião da Coligação A4AI – Moçambique: actualização e sessões de trabalho
7 de Outubro de 2015
Agenda
9:00-9:30

Introdução e Objetivos da Reunião
Sónia Jorge, Directora Executiva, Alliance for Affordable Internet (A4AI)
Venâncio Massingue, Coordenador Nacional, Coligação A4AI-Moçambique

9:30-10:30

Coligação A4AI-Moçambique “Lightning Talks”
Apresentação de breves actualizações por parte dos representantes de cada grupo
de trabalho na forma de Lightning talk.
 Grupo de trabalho em Tributação: Planos, Progresso e próximos passos
Horácio Simão, Director, Agencia Tributaria
 Grupo de trabalho em Pesquisa e Colecta de dados: Planos, Progresso e
Próximos passos
Francisco Mabila, Director, CIUEM
 Grupo de trabalho em Partilha de Infraestrutura e Acesso Aberto: Planos,
Progresso e Próximos passos (inclui resultados da Workshop do dia anterior)
Salvador Adriano, CEO, MoRENet
Discussão aberta

10:30-11:00

Coffee Break

11:00 –12:30

Sessão de trabalho para cada grupo
Os membros dos grupos de trabalho, com o suporte da equipe da A4AI e
profissionais internacionais, continuarão trabalhando em seus respectivos planos de
trabalho.

12:30-13:30

Almoço

13:30-14.30

Sessão de trabalho para cada grupo (continuação)
Discussão sobre desafios e necessidades de cada grupo
Os membros dos grupos de trabalho deverão apresentar as suas atividades
prioritárias ate ao fim de 2015/inicio de 2016 e os desafios que se devem abordar
para apoiar a implementação dos seus respectivos planos de trabalho.

14:30

Breve avaliação e encerramento
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