CURSO REGULAÇÃO NO SETOR
PORTUÁRIO INÍCIO: 26 SETEMBRO /2014
Dirigido aos profissionais do setor, nomeadamente aos decisores nos vários atores
setoriais, permitindo a apreensão, compreensão e/ou consolidação dos principais
conceitos de regulação, especialmente
aplicáveis ao setor portuário.
Os vários módulos do curso serão lecionados ao longo de quatro semanas, sextas-feiras à tarde e sábados de manhã
nas instalações da AIP, de acordo com um
calendário a divulgar oportunamente.

Local
Duração
Associados CPC e APP
Não Associados

AIP-CCI - Lisboa
42 Horas
800€
950€

Inclui: documentação, Coffee Breaks,
Almoço de encerramento e Certificado
de Participação.
Informações:
Leonor Muller / Tel: 21361115
Email: mlmuller@aip.pt

www.cpcarregadores.pt

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
José Amado da Silva | Introdução e panorâmica geral da regulação no setor portuário
Anibal Santos | Princípios gerais de regulação económica
João Confraria | Princípios e modelos de acesso a bens do domínio público
José Amado da Silva | Regulação do acesso a infraestruturas essenciais
Eduardo Cardadeiro | Teoria dos contratos e concessões portuárias
Anibal Santos | Liberalização, reestruturação e eficiência no setor portuário
Eduardo Cardadeiro | Políticas tarifárias eficientes
João Gata | Política da concorrência e o setor
Sérgio do Cabo | Quadro regulamentar do setor portuário
Luis Morais | Noções de direito da concorrência aplicado ao setor portuário
Isabel Areia | Poderes e procedimentos das autoridades reguladoras independentes
A indicar | Os riscos de contencioso administrativo

Tiago Souza d’Alte | Acesso e exercício de serviços portuários
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Várias medidas de política setorial têm sido
implementadas no sentido do reforço das funções de regulação em Portugal.
A recente criação da A.M.T., Autoridade Reguladora da Mobilidade e Transportes, que cobre
o setor portuário, é um evidente símbolo.
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A dinâmica revelada em torno do seminário
que recentemente organizado pelo CPC. sobre
Regulação no Setor Portuário e a consciencialização generalizada de que há no setor
um longo caminho a percorrer em matéria
de regulação, veio reforçar a convicção que o
CPC e a UAL já tinham de que seria importante
organizar um curso introdutório de Regulação
para o Setor Portuário.
É esse curso que agora o CPC e a UAL se
propõem organizar, dirigido aos profissionais
do Setor, nomeadamente aos decisores nos
vários atores setoriais, que permita a apreensão, compreensão e/ou consolidação dos
principais conceitos de regulação, especialmente aplicáveis ao setor portuário.
Os vários módulos do curso serão lecionados
ao longo de quatro semanas, sextas-feiras à
tarde e sábados de manhã nas instalações da
AIP, de acordo com um calendário a divulgar
oportunamente.
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