Maputo, 27 de Agosto de 2019

III CONFERÊNCIA NACIONAL DAS TELECOMUNICAÇÕES
“TELECOMUNICAÇÕES EM MOÇAMBIQUE: PRONTIDÃO
PARA IV REVOLUÇÃO INDUSTRIAL”
Realiza-se, nos dias 29 e 30 de Agosto corrente, na cidade de Maputo, Hotel Radison Blue, a
III Conferência Nacional das Telecomunicações sob o lema “Telecomunicações em
Moçambique: Prontidão para IV Revolução Industrial”. A conferência é organizada pela
Autoridade Reguladora das Comunicações de Moçambique (ARECOM).
A Sessão de abertura será pelas 09.00 horas e orientada pelo Ministro dos Transportes e
Comunicações, Carlos Alberto Fortes Mesquita. Os participantes da conferência vão avaliar o
real crescimento do mercado nacional das telecomunicações.
O formato da conferência prevê sessões sobre temas específicos, painéis e plateia (para
interacção com os participantes).
Os debates dos tópicos serão sob os seguintes prismas:
• IV Revolução Industrial: Desafios para a Regulação em Moçambique: sendo
introduzido pelo representante da UIT e moderado por Sua Excelência o Ministro dos
Transportes e Comunicações, os quatro reguladores relevantes do sector das
comunicações irão discutir sobre as responsabilidades institucionais de regulação no
contexto da IV revolução industrial.
•

Mercado Nacional das Telecomunicações: Como impulsionar o desenvolvimento?
Este painel vai abordar o passado do mercado nacional das telecomunicações,
fazendo uma avaliação do presente e propor ou recomendar estratégias para o
desenvolvimento do sector.

•

Regulação no contexto da Portabilidade Numérica e Registo de Cartões SIM. Este
cingir-se-á sobre as vantagens e desvantagens de uma possível portabilidade
numérica entre as operadoras nacionais.

•

Bónus e promoções nas telecomunicações móveis: Vantagens e Desvantagens? Este
painel irá abordar os prós e contras em torno das ofertas promovidas pelas
operadoras nacionais no contexto da livre concorrência.

•

Partilha de Infraestruturas de Telecomunicações: Desafios e Perspectivas. Tendo
sido aprovado o Regulamento sobre a partilha de infra-estruturas de
telecomunicações, convergindo as três operadoras móveis, pretende-se aferir a
sensibilidade sobre este instrumento normativo e os desafios futuros.

•

Migração Digital: Passado, Presente e Futuro. Este painel irá abordar o ponto de
situação, constrangimentos e possíveis mecanismos de aceleração do processo de
migração digital.

•

Lei das Transações Electrónicas: Impacto, Desafios e Perspectivas de Negócio. Este
painel irá discutir sobre o impacto social da Lei das Transações Electrónicas, com
particular incidência sobre o mundo empresarial e na forma de fazer negócios.

•

Interoperabilidade de Carteiras Digitais/Mobile Money. Neste painel serão
discutidas questões relacionadas aos serviços de carteira móvel, desafios impostos e
a possível interoperabilidade entre as operadoras nacionais.

•

Redes Sociais no contexto moçambicano: Prós e Contras. As redes sociais têm-se
afigurado a forma mais rápida de circulação de informação. Todavia, nem toda a
informação passada é verídica contribuindo para a erosão da personalidade dos
indivíduos e instituições. Neste painel, pretende-se discutir os benefícios e malefícios
para a classe jornalística e política, no contexto do uso massivo das redes sociais.

PS: Em anexo segue o programa completo do evento.
.
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