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Agenda
• Relatorio de Progresso da implementacao do
Plano de actividades
• Sumario das propostas enviadas ao INCM sobre
Regulamentos ITED/ITUR
• Perguntas e propostas sumario do seminario
realizado dia 6/10
• Proximos passos

Relatorio de Progresso
• O Grupo de trabalho reuniu-se no CIUEM, para analisar
os regulamentos ITED/ITUR;
• Submeteu as propostas ao INCM, que tiveram
acolhimento positivo
• O Grupo nao conseguiu reunir com os operadores, por
indisponibilidade destes para um encontro conjunto
entre os operadores, tendo sugerido encontros bilaterais
(Coligacao com cada um deles), e eventualmente
encontro conjunto numa fase posterior

Relatorio de Progresso-Sugestoes
enviadas ao INCM
•
•
•
•
•

•

Necessidade de assegurar que SGIT esteja pronto (Alinea1, artigo8) antes da aprovacao
do Regulamento;
No Numero 3 do Art 9, sugere-se referencia ao arbitro que ira regular a disputa entre
dono da obra e operador Telecom;
1, Art 11, somos de sugerir salvaguarda para uso exclusive para recuperacao de
investimento (Nao incorporado)
Alinea a, numero 1, Art 12, incorporacao no glossario do termo “tecnicamente inviavel”;
Todo o texto que se refere a “fixacao de tarifario”, sugerimos incorporar
obrigatoriedade de publicacao de tarifario, bem como publicacao dos procedimentos
referidos no artigo 28;
Sugere-se que Art 17, passe para artigo 10, tendo em conta sequencia de
procedimentos

Sumario das questoes levantadas no seminario de
regulacao de partilha de infra-estrutura do dia 6 de
Outubro 2015.

•

Recomendacoes dos Grupos de participantes

•

Estado deve definir uma política de partilha de infra-estruturas para todos os
operadores com base no princípio da igualdade.(eliminado, ja esta contemplado)

•

Partilha de infra-estruturas deve ser obrigatória para operadores(Ja esta contemplado)
.

•

INCM deve avançar com a normalização de especificações técnicas e operacionais
aplicáveis à construção, edificação e instalação de infra-estruturas de
telecomunicações (Ja esta Contemplado).

Sumario das questoes levantadas no seminario de
regulacao de partilha de infra-estrutura do dia 6 de
Outubro 2015.
Recomendacoes dos Grupos de participantes

• INCM deve identificar e regular o modelo de partilha de infra-estruturas mais
apropriado para o mercado moçambicano:
– Partilha de infra-estruturas existentes deve ser remunerada a preços orientados
para os custos;
– Partilha de novas infra-estruturas deve assentar num modelo de remuneração
diferente.

• INCM deve ponderar os seguintes tópicos ao rever a partilha de infraestruturas
–
–
–
–

Mecanismos de partilha
Tipo e modelos de partilha
Normas de fiscalização
Tipos de infra-estruturas passíveis de partilha

Sumario das questoes levantadas no seminario de
regulacao de partilha de infra-estrutura do dia 6 de
Outubro 2015.
Recomendacoes dos Grupos de participantes

• Cultura de partilha deve ser promovida e incentivada através
de workshops, encontros com stakeholders, publicação de
informação, etc.
• Partilha deve ser incentivada através de isenção de taxas e
contribuições para o fundo de acesso universal.
• Deve ser criado um Comité de Coordenação (Multisectorial)
que defina standards de partilha e publique diretrizes e
orientações gerais na matéria.

Sumario das questoes levantadas no seminario de
regulacao de partilha de infra-estrutura do dia 6 de
Outubro 2015.
TEMAS EM ABERTO NA PARTILHA DE INFRA-ESTRUTURAS

Ponderar a possibilidade de separar a regulação do regime ITED e
ITUR da partilha de infra-estruturas propriamente dita,
aprovando desde já o regime ITED e ITUR no novo diploma e
integrando as matérias de construção, acesso e SGIT no
Regulamento de Partilha de Infra-Estruturas, que seria desde já
revisto para criar um regime de partilha transversal e
obrigatório.
Ponderar a existência de regras específicas para potenciar a
partilha das infra-estruturas já instaladas, criando um regime de
incentivos ou de outra natureza que motive os operadores a
partilhar estas infra-estruturas e não apenas as infra-estruturas
futuras.

Sumario das questoes levantadas no seminario de
regulacao de partilha de infra-estrutura do dia 6 de
Outubro 2015.

TEMAS EM ABERTO NA PARTILHA DE INFRA-ESTRUTURAS
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.
Procurar assegurar que as especificações técnicas para a
construção e edificação de novas infra-estruturas não
retiram incentivos para o desenvolvimento de redes em
zonas mais rurais ou remotas onde a recuperação do
investimento é mais difícil.

Proximos Passos:
• Rever Plano de Accao do grupo
• Avaliar a possibilidade da coligacao e/ou o INCM financiar o
trabalho da VdA para melhoria do regulamento ITED/ITUR.(Aqui
a ideia e aproveitar o trabalho ja feito pelaVdA, pois se o
processo for pelo regulador, e obrigado a desenhar termos de
referencia, lancer um concurso, e isso fara que percamos o
momentum).
• Em coordenacao com o SIITRI, remarcar os encontros bilaterais
com os operadores, para ouvir seus comentarios sobre
impedimentos praticos de partilha de infra-estruturas, a luz do
regulamento em vigor;
• Propor-se um adjunto para o grupo de infra-estruturasm na
proxima reuniao do grupo

