Bertil Harding, KSMD,
Bijilo, The Gambia
P.O Box 4470
+220 2330006 / 3486966
info@arcc-erca.org

CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(RECRUTAMENTO DE UM CONSULTOR INDIVIDUAL)
Período

: de

15/03/2021

a

07/04/2021

Cliente

: Autoridade Regional da Concorrência da CEDEAO (ARCC)

Tipo

: Convite à Manifestação de Interesse (CMI)

TÍTULO
: Recrutamento de um Consultor para a Elaboração de Manuais de Procedimentos,
Guias de Referência e Diretiva para a Aplicação das Regras Comunitárias da Concorrência
Referência N° ECW/ERCA-CTCF/ADM/ (DE (003) /15/03/22) kn
A Autoridade Regional da Concorrência da CEDEAO (ARCC) tenciona afetar parte do seu orçamento do
exercício financeiro de 2022 ao Recrutamento de um Consultor Individual Responsável pela
Elaboração de Manuais de Procedimentos, Guias de Referência e Diretiva para a Aplicação das
Regras Comunitárias da Concorrência.

I.

CONTEXTO E FUNDAMENTAÇÃO

O Quadro de Concorrência da CEDEAO foi adotado em 2008 através de dois (2) Atos Adicionais: o Ato
Adicional A/SA.01/12/08 que adota as Regras Comunitárias de Concorrência e as modalidades da sua
aplicação, e o Ato Adicional A/SA.02/12/08 sobre a criação, atribuições e funcionamento da Autoridade
Regional de Concorrência da CEDEAO (ARCC), que foi oficialmente inaugurada em 12 de junho de 2018 e
cujas atividades arrancaram efetivamente em janeiro de 2019.
As regras comunitárias de concorrência visam promover e estimular a concorrência na região da CEDEAO,
evitando práticas suscetíveis de impedir o bom funcionamento do mercado regional. A ARCC é encarregada
de vigiar o bom funcionamento do mercado a fim de proibir os acordos, decisões tomadas por associações
de empresas e as práticas de cartéis suscetíveis de perturbar os intercâmbios comerciais entre os Estadosmembros da CEDEAO e que têm por objetivo ou efeito impedir, restringir ou distorcer a concorrência no
mercado regional.
A fim de tornar operacionais os princípios gerais descritos nos dois textos fundadores acima mencionados,
os órgãos de decisão da CEDEAO (Conselho dos Ministros e Conferência dos Chefes de Estado e de
Governo) adotaram em dezembro de 2021 um conjunto de regulamentações subsidiárias: (i) um Ato
Adicional alterando o Ato Adicional A/SA.02/12/08 que institui, em particular, o Conselho da ARCC, (ii) um
Regulamento sobre as atribuições e composição do Conselho da ARCC, (iii) um Regulamento sobre os
procedimentos da ARCC, (iv) um Regulamento que adota as regras processuais em matéria de fusões e
aquisições, e (v) um Regulamento adotando as regras de clemência e imunidade.
Todos estes textos jurídicos constituem um importante passo em frente na implementação efetiva da Política
da Concorrência da CEDEAO. Contudo, certas disposições merecem ser completadas e especificadas
através dos manuais de procedimentos, guias de referência, formulários de informação e diretivas que, se
necessário, são especificados nas regulamentações acima mencionadas.
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II.

OBJETIVOS DA CONSULTA

O objetivo desta consulta é o de desenvolver guias de referência e/ou manuais de procedimentos, diretivas
sob a forma de um Regulamento ou de Regulamento de Execução para fornecer mais esclarecimentos e
detalhes sobre certos elementos específicos estabelecidos nos Atos Adicionais e Regulamentos relativos às
Regras Comunitárias da Concorrência e à ARCC.
A presente consulta é realizada com o objetivo de:
•

produzir um manual de procedimentos do Conselho da ARCC, que descreve a sua composição,
organização, atribuições e funcionamento, os procedimentos de tomada de decisão, as modalidades
de designação e de convocação dos seus membros e respetivos perfis, as condições de renovação
dos seus mandatos, bem como as modalidades de eleição ou de nomeação do seu Presidente e do
seu relator;

•

produzir um manual de procedimentos da Direção Executiva, as atribuições do Diretor Executivo e
outros Diretores, bem como as modalidades de criação e funcionamento do Cartório dos Registos;

•

elaborar um guia de referência sobre a taxa de competência (limiar) da ARCC em matéria de fusões
e aquisições, bem como sobre o limiar indicando uma situação de posição dominante e de monopólio,
tendo em conta as melhores práticas internacionais;

•

produzir um manual de procedimentos especificando as modalidades e os procedimentos para a
implementação do programa de clemência e imunidade;

•

desenvolver um guia que especifique a escala das sanções e indemnizações;

•

produzir um guia para as investigações, bem como os formulários adequados de notificação e de
investigação;

•

Introduzir alterações ao projeto de diretiva existente sobre a proteção dos consumidores, integrando
regras sobre a proteção dos consumidores através do direito da concorrência;

•

formar o pessoal da ARCC e os diferentes atores envolvidos na aplicação das Regras Comunitárias
da Concorrência na utilização dos vários manuais, guias e formulários.

III.

AS DIFERENTES TAREFAS DO CONSULTOR

A) A missão do Consultor consiste em produzir um documento composto pelas seguintes 7 partes:
•

Parte 1: Manual de Procedimentos do Conselho da ARCC;

•

Parte 2: Manual de procedimentos da Direção Executiva, as atribuições do Diretor Executivo e outros
Diretores, bem como as modalidades de criação e funcionamento do Cartório dos Registos;

•

Parte 3: Guia de referência sobre a taxa de competência (limiar) da ARCC em matéria de fusões e
aquisições, bem como sobre o limiar indicando uma situação de posição dominante e de monopólio,
tendo em conta as melhores práticas internacionais;

•

Parte 4: Manual de procedimentos sobre as modalidades e procedimentos de implementação do
programa de clemência e imunidade;

•

Parte 5: Guia relativo ao regime de sanções e indemnizações;

•

Parte 6: Guia dos procedimentos de investigação e Formulários de notificação e de investigação;

•

Parte 7: Diretiva alterada sobre a proteção dos consumidores, que inclui regras de proteção em caso
de prejuízo causado por uma infração ao direito da concorrência.
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B) O Consultor assegurará a formação do pessoal da ARCC e das diferentes partes intervenientes regionais
e nacionais sobre os diferentes instrumentos produzidos e adotados.
3.1.

Manual de Procedimentos do “Conselho da ARCC”

Com base no Ato Adicional A/SA.../12/21 adotado em 12 de dezembro de 2021 relativo à alteração do Ato
Adicional A/SA.2/12/08 sobre a criação, atribuições e funcionamento da ARCC, o Regulamento sobre as
atribuições e composição do Conselho da ARCC, o Consultor elaborará um manual de procedimentos para
o Conselho da ARCC.
O manual será elaborado com base nas práticas internacionais existentes, em conformidade com as
disposições legais da CEDEAO acima mencionadas.
3.2.

Manual de Procedimentos da Direção Executiva

O projeto de Manual da Direção Executiva deverá descrever o seu funcionamento, composição e atribuições
de gestão nos seguintes níveis: (a) o Diretor Executivo, (b) os Diretores, (c) os Chefes de Divisão. Os
seguintes pontos deverão ser detalhados no manual: (d) o Cartório de registos, (e) o processo completo de
investigação, e (c) a deliberação e tomada de decisões.
3.3.

Guia de referência sobre o limiar de competência da ARCC em matéria de fusão e aquisição

Com base numa análise das quotas de mercado e da concentração da atividade, o guia deverá indicar para
cada setor pertinente o limiar acima do qual a fusão ou aquisição poderá afetar negativamente a
concorrência. A exploração de estudos sobre os mercados em questão ou dados sobre estruturas de
mercado mais ou menos semelhantes ou os dados sobre as empresas recolhidos pelos Institutos Nacionais
de Estatística.
3.4.
Manual de procedimentos sobre as modalidades de implementação do programa de clemência
e imunidade
O Manual deverá descrever em pormenor as modalidades de implementação do programa de clemência e
imunidade. Trata-se de indicar (a) os potenciais beneficiários, (b) o procedimento completo, nomeadamente
as formalidades relacionadas com o pedido, a admissibilidade do pedido, o exame do pedido e (c) a decisão,
as prestações de reduções concedidas a um requerente.
3.5.

Guia relativo ao regime de sanções e indemnizações

Este guia deve fornecer um regime completo de todas as sanções e indemnizações previstas no quadro da
aplicação das regras comunitárias da concorrência e dos regulamentos conexos. O Consultor deve fornecer
detalhes sobre as sanções e indemnizações relativas a: (a) não cumprimento de uma citação para
comparecer no quadro de uma investigação, (b) quebra de confidencialidade, (c) obstáculos ao bom
andamento de uma investigação, dissimulação de equipamentos ou informações, comunicação de
informações falsas, (d) condenações por violação das Regras Comunitárias da Concorrência, (e) multas
civis proporcionais ao volume de negócios anual da empresa em causa, (f) as multas podem ser
acompanhadas de sanções pecuniárias compulsórias periódicas, sua data de cobrança e modalidades de
execução, (g) as indemnizações apresentadas por uma pessoa que sofreu danos como resultado de um
comportamento anticoncorrencial, (h) as indemnizações previstas nos Artigos 7, 8 e 9 do Ato que cria a
ARCC e no Artigo 10 das Regras Comunitárias da Concorrência, (i) as condições para a concessão de
autorizações ou isenções nos termos do Artigo 11 devem também ser especificadas.
3.6.

Formulários de notificação e de investigação

O Consultor deverá propor formulários-tipo contendo um mínimo de informações pertinentes que serão
utilizados para: (a) uma notificação/pedido de fusão/aquisição, (b) uma investigação preliminar à empresa
em causa, (c) uma investigação a uma empresa terceira e junto de uma terceira pessoa (singular).
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3.7.
Diretiva alterada sobre a proteção dos consumidores, que inclui regras de proteção através
do direito da concorrência
Com base nas disposições das regras comunitárias da concorrência, o Consultor deverá propor uma
alteração ao projeto de diretiva existente, estabelecendo certas regras necessárias para assegurar que
qualquer pessoa afetada por um prejuízo resultante de uma infração ao direito da concorrência por uma
empresa ou associação de empresas possa efetivamente exercer plenamente o seu direito de pedir a essa
empresa ou associação uma reparação integral por tal prejuízo.

IV.

ENTREGÁVEIS/RESULTADOS ESPERADOS

No termo do serviço, o Consultor disponibilizará um relatório completo com anexos, em versão impressa e
em formato eletrónico, em francês e inglês, contendo os seguintes entregáveis:
1. o Manual de Procedimentos do Conselho da ARCC;
2. o Manual de Procedimentos da Direção Executiva da ARCC;
3. o Guia sobre o limiar de competência da ARCC em matéria de fusão e aquisição;
4. o Guia relativo ao regime de sanções e indemnizações;
5. os formulários de notificação e de investigação;
6. o Manual de procedimentos sobre as modalidades de implementação do programa de clemência e
imunidade;
7. a Diretiva alterada sobre a proteção dos consumidores.
O Consultor deverá trabalhar em estreita colaboração com a ARCC e as partes intervenientes nacionais, em
particular os membros do Comité Consultivo da Concorrência (CCC). As estruturas regionais e nacionais
implicadas disponibilizarão ao Consultor os documentos úteis e contribuirão igualmente para o
estabelecimento dos contactos necessários com os vários atores envolvidos na realização da missão.

V.

CALENDÁRIO E DURAÇÃO DA MISSÃO

A missão do Consultor será levada a cabo de acordo com o seguinte calendário:

VI.

▪

o serviço terá uma duração de trinta (30) dias a contar da data de assinatura do contrato;

▪

os documentos produzidos deverão ser submetidos à ARCC para apreciação e comentários antes
de serem enviados aos atores dos Estados-membros para validação;

▪

o Consultor terá então duas (02) semanas para integrar os comentários e sugestões da reunião
regional de validação nos diferentes documentos;

▪

a versão final dos documentos deve estar disponível em formato eletrónico após a tomada em
consideração efetiva das observações Espera-se que o relatório apresente claramente os elementos
que tratam dos objetivos da missão, tal como mencionado acima.

PERFIL DO CONSULTOR

O Consultor deve ter um diploma de ensino superior (no mínimo um Mestrado) em direito ou economia ou
uma qualificação equivalente/pertinente para a missão. O Consultor deverá ter pelo menos 10 anos de
experiência na formulação e implementação das regras da concorrência, em particular em África. Ele/ela
deve ter referências nas áreas de elaboração de manuais de procedimentos das organizações e de guias.
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Competências linguísticas
O Consultor individual deve ser capaz de ler, escrever e falar fluentemente pelo menos uma (1) das línguas
oficiais da CEDEAO, nomeadamente inglês, francês ou português. O conhecimento prático de uma das
outras duas línguas (leitura, escrita, fala) constituiria uma mais-valia.
NB: A Autoridade Regional da Concorrência da CEDEAO (ARCC) gostaria de chamar, em particular, a
atenção dos consultores interessados para o Artigo 118 do Código de Aquisições da CEDEAO referente a
"Infrações cometidas pelos candidatos, proponentes e adjudicatários", que fornece informações sobre as
práticas de fraude ou de corrupção em matéria de concorrência ou de execução de contratos. Além disso,
eles são convidados a tomar conhecimento das informações específicas relativas aos conflitos de interesses
ligados a esta missão, em conformidade com o Artigo 119 do Código de Aquisições revisto da CEDEAO.
O recrutamento do Consultor deve ser feito em conformidade com os Critérios de Seleção de um consultor
individual, estabelecidos nas Diretrizes relativas aos Consultores. Todos os candidatos pré-selecionados
serão submetidos a uma entrevista antes da sua confirmação.
Os consultores interessados podem obter mais informações entrando em contacto com a Divisão
Administração e Recursos Humanos no endereço e-mail abaixo durante as horas e dias úteis, ou seja, de
segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00 (hora da Gâmbia, GMT).
Email: knkuako@ecowas.int com cópia para kkoffi@ecowas.int
As manifestações de interesse (1 original e 3 cópias) podem ser submetidas em envelopes selados
ostentando claramente a menção "Recrutamento de um Consultor Responsável pela Elaboração de
Manuais de Procedimentos, Guias de Referência e Diretiva para a Aplicação das Regras Comunitárias
da Concorrência. Abrir apenas na presença do Comité de Avaliação" para o endereço abaixo, o mais tardar
até 07 de abril de 2022 às 11h00 (hora da Gâmbia, GMT).
A Autoridade Regional da Concorrência da CEDEAO (ARCC) com sede em Bertil Harding, KSMD, Bijilo,
The Gambia, P.O Box 4470, Tel: +220 2330006 / 3486966.
Chama-se a atenção dos candidatos para o facto de que as submissões eletrónicas são igualmente aceites
e devem ser enviadas para knkuako@ecowas.int com cópia para kkoffi@ecowas.int.
O presente convite à manifestação de interesse está igualmente publicado nos sítios Web da ARCC:
info@arcc-erca.org e da CEDEAO no seguinte endereço: http://www.ecowas.int/doing-business-inecowas/ecowasprocurement.

Diretor Executivo Interino, Autoridade Regional da Concorrência da CEDEAO (ARCC)
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