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SECÇÃO I: CARTA CONVITE

26 de Agosto de 2022

Estimados candidatos,

Ref: CONSULTOR PARA PROPOSTA DE QUANTIFICAÇÃO DAS PERDAS
TARIFÁRIAS E IDENTIFICAÇÃO DE DIRECTRIZES OPERACIONAIS PARA
CONTRIBUIÇÃO NO ÂMBITO DO FUNDO DE BASE DO FUNDO DE
AJUSTAMENTO DA ZCLCA

1. O Secretariado da ZCLCA e o Afreximbank convidam agora os Consultores
interessados a submeter a sua proposta de atribuição de acordo com os Termos de
Referência (TdRS) em anexo.

2. A proposta deve ser entregue por e-mail ou em cópia impressa ao Secretariado da
ZCLCA, Africa Trade House, Ambassadorial Enclave, Liberia Road, Ridge,
Acra

3. O título da Contratação deve aparecer como assunto de envio de correio electrónico
ou no envelope para envio de cópias impressas.

4. A Data-limite para a apresentação de propostas é dia 09 de Setembro até às 17:00
horas, hora de Acra.  As candidaturas tardias não serão consideradas.

Este convite à apresentação de propostas compreende o seguinte:
Secção I – Esta Carta Convite
Secção II -Termos de Referência

Com os melhores cumprimentos,
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SECÇÃO II: TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO
DE BASE DO FUNDO DE AJUSTAMENTO DA ZCLCA

1. CONTEXTO:

O Secretariado da Zona de Comércio Livre Continental Africana, estabelecido como um
organismo continental pan-africano único, está encarregado de liderar a implementação do
Acordo que estabelece a Zona de Comércio Livre Continental Africana. A sua sede está
localizada em Acra, na República do Gana.

O Banco Africano de Exportação-Importação (AFREXIMBANK) é uma instituição
financeira comercial multilateral pan-africana, estabelecida em Abuja, Nigéria, em 1993, sob
os auspícios dos governos africanos e do Banco Africano de Desenvolvimento, com o
mandato de promover e financiar o comércio intra e extra-africano. O Banco, que tem sede
no Cairo, República Árabe do Egipto. O Banco tem sucursais regionais em Abuja, Abidjan,
Harare, Kampala e Yaoundé.

O Afreximbank e o Secretariado da ZCLCA convidam a sua firma a apresentar uma proposta
ao Afreximbank para prestar serviços de consultoria para quantificar as perdas tarifárias
estimadas que os Estados-Parte na ZCLCA deverão sofrer como resultado da implementação
da ZCLCA e identificar orientações operacionais para o Fundo de Ajustamento para
mobilizar e aceder a fundos ao abrigo do Fundo de Base do Fundo de Ajustamento para
consideração pelo Conselho de Ministros da ZCLCA. 

2. COTAÇÕES DE PREÇOS

Queira fornecer-nos o seu orçamento em dólares norte-americanos para o trabalho, prestando
especial atenção ao Âmbito do Trabalho (estabelecido no ANEXO I). Queira indicar o total
estimado das despesas próprias e desembolsos. Espera-se que estas estimativas sejam
estimativas firmes, salvo qualquer desenvolvimento inesperado durante o curso do projecto.
Os desembolsos devem ser efectuados ao custo real. Os acordos de taxas serão fundamentais
na avaliação da sua cotação, como controlo dos custos.

3. CONFLITO DE INTERESSES

Confirme que a sua firma não terá qualquer conflito de interesses no que diz respeito à
representação proposta para este projecto.

4. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

O Secretariado da ZCLCA e o AFREXIMBANK terão direito a todos os direitos de
propriedade intelectual, incluindo mas não limitados a patentes, direitos de autor e marcas
registadas, no que respeita ao material criado pelo Consultor que tenha uma relação directa
com, ou seja feito para executar, este contrato. O Consultor ajudará a garantir esses direitos
de propriedade e a transferi-los para o Secretariado da ZCLCA e AFREXIMBANK, em
conformidade com os requisitos da lei que rege esses direitos.

5. COMPOSIÇÃO DAS EMPRESAS SELECCIONADAS

3



Ao concorrer à missão, esperamos que tenha as bases e a experiência necessárias no
continente africano, conhecimentos técnicos em redacção legislativa internacional, direito
comercial internacional e conhecimento da ZCLCA e de Ajustamento e mobilização de
recursos. A sua firma deverá ter peritos jurídicos, económicos e financeiros com a
experiência necessária sobre o assunto.

6. SUBMISSÃO

As propostas devem ser recebidas até ao final do dia 09 de Setembro de 2022. Quaisquer
pedidos de esclarecimento devem ser enviados para os endereços de correio electrónico
abaixo mencionados. Por favor, envie a sua proposta para os Serviços requeridos nos TdR e
cumprindo todos os requisitos acima mencionados, preparados em inglês para:

AfCFTA Secretariat
TO: Trade in goods directorate  / Joyce Letswalo
Email: Goods@au-afcfta.org
joyce.letswalo@au-afcfta.org

CC:
Name: Bethlehem Arega
Email: Bethlehem.Arega@au-afcfta.org

Name: Mohamed Goukoye Karimou
Email: Mohamed.Karimou@au-afcfta.org mailto:@afreximbank.com

Endereço:
Africa Trade House
Ambassadorial Enclave
Liberia Road, Ridge,
Accra, Ghana

7. CONTRATAÇÃO

As propostas recebidas constituirão a base de futuras negociações e um contrato vinculativo
com a sua empresa (com a melhor proposta avaliada comercialmente). A sua proposta deve
ser válida por pelo menos 30 dias a partir da data de apresentação e durante esse período de
validade, a empresa deve comprometer-se a manter sem alterações, o pessoal proposto
(incluindo o pessoal nomeado) e as condições comerciais. Após a avaliação, a empresa que
apresentar a primeira proposta classificada para as propostas técnicas e financeiras
combinadas será convidada a negociar um contrato vinculativo. O seu representante para as
negociações deve ter autoridade para negociar os termos financeiros e outros termos e para
celebrar um contrato vinculativo. Caso não se chegue a um acordo sobre os termos do
contrato, reservamo-nos o direito de convidar outras empresas para negociações (e assim
sucessivamente, se necessário, até à conclusão de um acordo).
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ANEXO 1
ÂMBITO DOS TRABALHOS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A

IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE BASE DO FUNDO DE AJUSTAMENTO DA
ZCLCA

1. Contexto da Solicitação de Oferta (RfP)

A decisão de criar a ZCLCA, que é um projecto emblemático da Agenda 2063 da União
Africana: a África que Queremos, foi adoptada durante a 18ª Sessão Ordinária da Assembleia
de Chefes de Estado e de Governo da União Africana realizada em Adis Abeba em Janeiro de
2012. Em 2018, os líderes africanos deram um passo importante para impulsionar o comércio
regional e a integração económica, estabelecendo a Zona de Comércio Livre Continental
Africana (ZCLCA). Concordaram em liberalizar o comércio e eliminar os direitos aduaneiros
sobre até 97% das mercadorias, abordar os obstáculos não pautais ao comércio intra-regional,
estabelecendo uma plataforma para o estabelecimento da União Aduaneira Continental e a
eventual criação de um mercado comum e de uma comunidade económica, tal como previsto
no Tratado que institui a Comunidade Económica Africana (Tratado de Abuja).

A ZCLCA, que entrou em vigor a 30 de Maio de 2019, cria um mercado único integrado de
mais de 1,3 mil milhões de pessoas, com um PIB de mais de 3,5 triliões de dólares. Até à data
54 dos 55 Estados-Membros da UA assinaram o Acordo, enquanto 42 países ratificaram e
depositaram os seus instrumentos de ratificação do Acordo junto da Comissão da União
Africana, tornando-se assim Estados-Parte no Acordo.

O comércio ao abrigo da ZCLCA começou a 01 de Janeiro de 2021 e foram feitos progressos
significativos no sentido da implementação do Acordo. Espera-se que a ZCLCA crie
benefícios significativos a longo prazo em todo o continente e estimule a transformação
estrutural. Um Relatório do Banco Mundial de 2020, mostra que a ZCLCA representa uma
grande oportunidade para os países impulsionarem o crescimento, reduzirem a pobreza, e
alargarem a inclusão económica. Se implementado integralmente, o pacto comercial poderia
aumentar o rendimento regional em 7% ou U$450 mil milhões, acelerar o crescimento
salarial das mulheres, e tirar 30 milhões de pessoas da pobreza extrema e outros 70 milhões
da pobreza moderada e tornar os países africanos mais competitivos.

Contudo, como acontece com qualquer regime importante de liberalização do comércio, a
ZCLCA irá provavelmente introduzir perturbações a curto prazo. A liberalização do comércio
no âmbito da ZCLCA cria o risco de muitas economias africanas (especialmente as que
dependem dos impostos sobre o comércio) poderem experimentar um episódio de
instabilidade fiscal e macroeconómica provocado pela diminuição das receitas fiscais, o
aumento dos défices fiscais, a deslocação de indústrias domésticas e o declínio das reservas à
medida que as importações aumentam e as taxas de câmbio desvalorizam, com consequências
adversas para os investimentos e o crescimento económico. A CNUCED estima que a
ZCLCA poderá custar entre 3,2 a 4,1 mil milhões de dólares em perdas de receitas
comerciais. Quedas súbitas e acentuadas nas receitas aduaneiras podem ter efeitos
significativos nos saldos orçamentais do governo e podem afectar negativamente a
capacidade dos governos para apoiar o investimento em infra-estruturas, sectores de
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exportação, educação e programas sociais que são cruciais para permitir ao sector privado
explorar as oportunidades oferecidas no âmbito da ZCLCA.

O FMI considera que dadas as tarifas existentes e as ligações comerciais regionais, as perdas
de receitas em alguns países podem ser significativas, excedendo 1 a 2% do PIB e atingindo,
em alguns casos, até 3 a 5% do PIB. A diminuição das receitas fiscais e o aumento dos
défices fiscais também têm implicações importantes no risco do país, no custo a que um país
é capaz de contrair empréstimos para financiar investimentos, e na capacidade de servir a
dívida.

De acordo com o estudo da CEA (2021), a liberalização tarifária ao abrigo da ZCLCA
poderia resultar em perdas de receitas de cerca de 1,9 mil milhões de dólares. No entanto, a
perda concentra-se em dez dos quarenta e nove países que representam 74% da perda total de
receitas de importação do continente. Em termos absolutos, é provável que a República
Democrática do Congo (RDC), os Camarões e Angola sofram a maior perda de receitas
(Figura 1).

Figura 1: Perda de receitas tarifárias de importação ao abrigo da ZCLCA (milhões de
dólares)

Estimativa de perda de receitas (CEA 2021)

Perdas de receitas no âmbito da
ZCLCA (milhões de dólares)

Perdas de receitas como parte das
receitas totais do governo

País Montante País Proporção (%)

R.D. Congo
-

337.2 Gâmbia -7.8%

Camarões
-

224.6 R.D. Congo -5.6%

Angola
-

213.6 Camarões -3.9%

Argélia
-

150.5 Serra Leoa -3.5%

6



Nigéria
-

104.6
Rep.
Centro-Africana -2.8%

Etiópia
-

88.7 Madagáscar -2.8%

Gana
-

82.6 Guiné-Bissau -2.0%

África do Sul
-

78.7 Zâmbia -1.9%

Zâmbia
-

72.3 Djibuti -1.6%

Tunísia
-

72.0 Mauritânia -1.3%

Costa do Marfim
-

54.1 Gabão -1.3%

Quénia
-

41.9 Angola -1.2%

Madagáscar
-

40.8 Benim -1.2%

Senegal
-

37.7 Mali -1.1%

Gabão
-

30.3 Gana -1.1%

Rep.Congo
-

30.0 Rep.Congo -1.1%

Serra Leoa
-

28.9 Senegal -1.0%

Mali
-

28.9 Seychelles -0.8%

Rep. Árabe Egipto
-

27.0 Costa do Marfim -0.8%

Uganda
-

21.4 Tunísia -0.8%

Mauritânia
-

19.3 Etiópia -0.7%

Gâmbia
-

18.3 Burquina Faso -0.7%

Burquina Faso
-

16.2 Togo -0.7%

Benim
-

15.5 Uganda -0.6%

Marrocos
-

12.9 Nigéria -0.5%

Zimbabué
-

12.3 Guiné -0.5%

Djibuti
-

7.8 Chade -0.5%

Ruanda
-

7.0 Burundi -0.4%
Rep.
Centro-Africana

-
6.8 Cabo Verde -0.4%
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Guiné
-

6.8 Níger -0.4%

Togo
-

6.3 Ruanda -0.4%

Chade
-

6.2 Argélia -0.3%

Tanzânia
-

5.7 Quénia -0.3%

Níger
-

5.7 Eritreia -0.2%

Guiné-Bissau
-

4.6 Comores -0.1%

Seychelles
-

4.2 África do Sul -0.1%

Guiné Equatorial
-

3.2 Tanzânia -0.1%

Burundi
-

1.8 Guiné Equatorial -0.1%

Moçambique
-

1.8 Moçambique -0.1%

Cabo Verde
-

1.6 Rep. Árabe Egipto. -0.05%

Namíbia
-

1.3 Marrocos -0.05%

Eritreia
-

0.8 Namíbia -0.04%

Comores
-

0.3 Malawi -0.02%

Malawi
-

0.2 Eswatini -0.01%

Eswatini
-

0.1 Maurícis -0.003%

Botsuana
-

0.1 Botsuana -0.002%

Maurícias
-

0.1 Lesoto 0.0000%

Lesoto
-

0.0003 Líbia  
Líbia - Zimbabué ..

Para os países que dependem fortemente dos impostos sobre o comércio, para além de se
debruçarem sobre a perda de receitas pautais, os Estados-Parte na ZCLCA precisam também
de financiamento para poderem implementar os vários protocolos e anexos ao abrigo da
ZCLCA. Espera-se que algum apoio para a implementação das disposições da ZCLCA venha
através de subvenções e assistência técnica dos parceiros de desenvolvimento. É também
importante notar que o apoio ao ajustamento da ZCLCA incluiria, de um modo geral, os
custos relacionados com o desenvolvimento de cadeias de valor regionais, industrialização, e
desenvolvimento de infra-estruturas de transporte de comércio para melhorar a conectividade
e a mobilidade. Há também necessidade de recursos para apoiar o sector privado, as pequenas
e médias empresas (PME), as mulheres e os jovens a fim de lhes permitir beneficiar da
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ZCLCA. Isto significa que o Fundo de Ajustamento da ZCLCA deve ser capaz de atrair
financiamento em condições favoráveis bem como comercial para responder a estas
necessidades de ajustamento mais amplas.

Para assegurar uma adesão alargada e que os benefícios da ZCLCA sejam partilhados por
todos, devem ser criados mecanismos para fazer face aos custos de ajustamento a curto prazo
que possam surgir durante a implementação. Os programas de assistência ou ajustamento
comercial proporcionam um desses mecanismos. Os programas de assistência ou ajustamento
comercial são respostas políticas institucionais concebidas para compensar e/ou ajudar os
trabalhadores e/ou empresas que são adversamente afectados pela liberalização do comércio.
Tais esquemas de compensação ou de assistência são frequentemente instrumentos para
maximizar os benefícios da liberalização do comércio. Os programas de assistência ao
ajustamento comercial podem também incluir assistência para as empresas se tornarem mais
competitivas, tais programas são frequentemente referidos como assistência para superar as
restrições de oferta. Estes programas podem desempenhar um papel político importante para
permitir que os acordos comerciais sejam ratificados e plenamente implementados.

Existem alguns exemplos de programas de assistência que visam explicitamente os
trabalhadores ou empresas afectados pelo comércio. Em 2000, o programa norte-americano
de Assistência ao Ajustamento Comercial do Acordo de Comércio Livre proporcionou
benefícios aos trabalhadores deslocados que incluíram 255 milhões de dólares em apoio ao
rendimento e cerca de 104 milhões de dólares em apoio à formação. O programa foi
financiado principalmente através de subsídios estatais. O Mecanismo de Ajustamento da UE
identificou as obrigações que tinham de ser implementadas por cada país entre 1985-1992
para ser membro da união aduaneira e do mercado único. O apoio prestado ajudou os
Estados-Membros da UE a implementar o projecto de integração a tempo e a alcançar o
crescimento económico para toda a região. Os custos de ajustamento foram financiados pela
Comissão Europeia a partir do seu orçamento que foi pago pelos seus Estados-Membros. Em
África, o Fundo COMESA trata dos efeitos da liberalização do comércio que podem exigir
ajustamentos, bem como da construção de infra-estruturas para consolidar o mercado
regional. O Fundo COMESA funciona através de duas vertentes: um Mecanismo de
Ajustamento destinado a apoiar os esforços dos Estados-Membros em reformas económicas
no contexto da integração, e um Fundo de Infra-estruturas para facilitar o desenvolvimento de
projectos de infra-estruturas regionais relacionadas com o comércio na região. O Fundo de
Ajustamento do COMESA foi financiado pela UE no âmbito do Fundo Europeu de
Desenvolvimento num montante superior a 111 milhões de euros e os Estados-Membros do
COMESA fizeram contribuições nominais de 5%.

No entanto, embora os exemplos de programas de ajustamento acima salientados forneçam
lições muito úteis, é necessário um Fundo de Ajustamento inovador e mais amplo para apoiar
a implementação da ZCLCA. Por exemplo, são necessárias subvenções e assistência técnica
para ajudar os Estados-Parte na ZCLCA a implementar os vários protocolos e anexos ao
abrigo da ZCLCA.

São necessários financiamentos favoráveis e comerciais para abordar questões relacionadas
com perdas de receitas tarifárias, desenvolvimento de cadeias de valor regionais, apoio à
industrialização, desenvolvimento de infra-estruturas de transporte de comércio, abordagem
de necessidades específicas enfrentadas pelo sector privado, PMEs, mulheres e jovens para
lhes permitir beneficiar da ZCLCA. O Fundo de Ajustamento da ZCLCA permitirá ao Banco
e ao Secretariado da ZCLCA trabalhar com parceiros de desenvolvimento, instituições
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financeiras de desenvolvimento, ECAs, fundos de pensões, bancos comerciais, e outros
investidores para mobilizar recursos de uma forma transparente e sustentável para fazer face
aos custos de ajustamento ao abrigo da ZCLCA.

O objectivo do Fundo de Ajustamento da ZCLCA é de facilitar e prestar apoio através de
financiamento, assistência técnica, subvenções e financiamento de compensação aos
Estados-Parte na ZCLCA e a entidades e pessoas privadas, incluindo mulheres, jovens e
micro, pequenas e médias empresas, a fim de se adaptarem e participarem efectivamente no
novo ambiente comercial estabelecido ao abrigo do Acordo da ZCLCA.

O Fundo de Ajustamento da ZCLCA permitirá aos Estados-Parte de continuar a implementar
os seus compromissos comerciais que, por sua vez, conduzirão a um aumento do comércio
intra-africano, criando assim mais oportunidades de financiamento do comércio intra-africano
e implementando uma série de intervenções e produtos do Banco relacionados com a
industrialização e desenvolvimento das exportações, financiamento de projectos, assessoria e
inteligência comercial.

Definição do Produto e Estrutura do Fundo de Ajustamento da ZCLCA

O Fundo de Ajustamento da ZCLCA é um produto financeiro concebido para facilitar a
integração económica em África, disponibilizando financiamento, assistência técnica,
subvenções e financiamento de compensação aos Estados-Parte na ZCLCA e a entidades e
pessoas privadas, incluindo mulheres, jovens e micro, pequenas e médias empresas.

Após a aprovação pelo Chefe de Estados da UA para o Afreximbank e o Secretariado da
ZCLCA de estabelecer o Fundo de Ajustamento da ZCLCA, o Secretariado da ZCLCA e o
Banco finalizaram a estrutura do Fundo de Ajustamento que consiste num Fundo de Base,
num Fundo Geral e num Fundo de Crédito.

O Fundo de Base receberá contribuições dos Estados-Parte, subvenções e assistência técnica
e outras contribuições e será utilizado para fazer face à perda de receitas tarifárias e apoiar os
Estados-Parte na implementação dos vários protocolos e anexos ao abrigo da ZCLCA. O
Fundo de Base será criado e gerido pelo Secretariado da ZCLCA com o apoio do
Afreximbank. A 09 de Março de 2022, o Afreximbank e o Secretariado da ZCLCA assinaram
o Acordo de Gestão do Fundo de Base, que rege a forma como as doações e outras
contribuições ao abrigo do Fundo de Base serão mobilizadas e desembolsadas.

O Fundo Geral irá mobilizar e desembolsar fundos concessionais para projectos/transacções
elegíveis, de acordo com os termos e condições da estrutura do fundo. O Fundo de Crédito
mobilizará e desembolsará fundos comerciais para projectos/transacções elegíveis, de acordo
com os termos e condições da estrutura do fundo.

As funções do Fundo de Ajustamento da ZCLCA incluem:

1. receber contribuições financeiras dos Estados-Parte e parceiros de desenvolvimento
para a criação, manutenção e crescimento do Fundo de Base.

2. criar fundos, tais como o Fundo Geral, o Fundo de Crédito e quaisquer outros que de
tempos a tempos possam ser considerados necessários para o cumprimento do seu
objectivo.
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3. servir de veículo para mobilizar, e quando necessário, implementar subvenções,
financiamento de assistência técnica, financiamentos concessionais e comerciais
destinados a abordar o objectivo do Fundo de Ajustamento.

4. desenvolver e operar um mecanismo de compensação destinado a mitigar o impacto
fiscal a curto prazo das perdas de receitas tarifárias dos Estados-Parte decorrentes da
implementação do Acordo da ZCLCA.

5. fornecer financiamento directo aos Estados-Parte para financiar iniciativas sectoriais,
na medida do necessário, a fim de reforçar a competitividade do ambiente comercial
estabelecido.

6. facilitar o financiamento de projectos comerciais para os Estados-Parte que aumentem
a sua capacidade produtiva para o comércio.

7. apoiar iniciativas e projectos destinados a melhorar e diversificar a capacidade
produtiva dos Estados-Parte, incluindo a melhoria das competências da sua
mão-de-obra/trabalho e a permitir-lhes captar uma maior quota de mercado para uma
maior variedade de produtos.

8. prestar assistência técnica para permitir aos Estados-Parte desenvolverem a sua
capacidade de comércio.

9. ajudar a desenvolver iniciativas e programas de financiamento e assistência técnica
para melhorar as capacidades técnicas e produtivas das entidades privadas para
participar no comércio intra-africano.

10. prestar serviços de gestão de fundos.
11. realizar operações bancárias.
12. realizar quaisquer outras actividades e prestar outros serviços que sejam incidentais

ou conducentes à consecução do objectivo do Fundo de Ajustamento.

Na sequência das decisões da Cimeira da UA e do Conselho de Ministros do Comércio da
ZCLCA, o Afreximbank e o Secretariado da ZCLCA concluíram os trabalhos sobre o Acordo
de Gestão do Fundo relativo ao Fundo de Base do Mecanismo de Ajustamento da ZCLCA e
actualmente em processo de contratação de parceiros de desenvolvimento e instituições
financeiras para a concessão de subsídios, bem como de recursos técnicos e financeiros que
permitam aos Estados-Parte na ZCLCA enfrentar as perdas de receitas tarifárias e
empreender as reformas necessárias para implementar o Acordo da ZCLCA.

O Afreximbank e o Banco desejam contratar um(s) consultor(es) para executar algum do
trabalho pendente necessário à implementação do Fundo de Ajustamento da ZCLCA,
conforme orientado pela Cimeira e pelas decisões do Conselho.

2. Objectivo da Consultoria

O objectivo da RfP é solicitar propostas de consultores para assistir o Banco e o Secretariado
da ZCLCA na implementação das decisões da Cimeira e do Conselho sobre a
operacionalização do Fundo de Base do Fundo de Ajustamento, quantificando as perdas
tarifárias a sofrer pelos Estados-Parte na ZCLCA em resultado da implementação do Acordo
e identificando directrizes operacionais para a contribuição e acesso a fundos ao abrigo do
Fundo de Base do Fundo de Ajustamento para consideração pelos órgãos políticos da UA.
O(s) consultor(es) também prestará(ão) apoio à implementação do Fundo de Base. Além
disso, será necessário apoio em termos de mobilização de recursos e preparação de
documentos e procedimentos operacionais relevantes para o processamento de pedidos e
desembolso de fundos ao abrigo dos fundos relevantes.
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3. Âmbito da Missão

O(s) consultor(es) é(são) obrigado(s) a realizar as seguintes actividades durante a duração do
projecto:

a. Avaliar o impacto da ZCLCA nas receitas governamentais.
b. Desenvolver o trabalho existente e desenvolver metodologia para quantificar a perda

de receitas tarifárias estimada com base nas Ofertas Tarifárias apresentadas pelos
Estados-Parte e consideradas conformes com as modalidades estabelecidas pelo
Secretariado e com os calendários de desmantelamento tarifário.

c. Com base no acima exposto, fornecer uma estimativa apropriada do quantum das
necessidades de financiamento e visar as necessidades de recursos para o Fundo de
Base. Isto poderia ser fornecido em módulos, com base numa abordagem de
implementação faseada.

d. Com base neste montante, desenvolver uma fórmula ideal para as contribuições dos
Estados-Parte para o Fundo de Base.

e. Desenvolver orientações e critérios operacionais para que os Estados-Parte tenham
acesso ao financiamento do Fundo de Base.

f. Desenvolver critérios para priorizar intervenções para determinados países em
detrimento de outros, quando necessário.

g. Preparar documentos relevantes e participar em reuniões relacionadas com o Fundo
de Base do Fundo de Ajustamento.

h. Elaborar um plano de implementação detalhado, delineando as tarefas e actividades a
serem realizadas com prazos claros.

4. Abordagem e Metodologia

O consultor pode empregar as seguintes abordagens, métodos e fontes de dados:

a. Realizar uma revisão de literatura para estudos semelhantes.
b. Efectuar uma extensa revisão e análise dos mecanismos de ajustamento regional e

continental relevantes.
c. Analisar os instrumentos legais e estruturas existentes de mecanismos

semelhantes.
d. Analisar os planos e iniciativas existentes de mobilização de recursos, bem como

as directrizes para mecanismos semelhantes.

5. Resultados esperados

a. Um relatório inicial apresentado ao Secretariado da ZCLCA e ao Afreximbank
para revisão e entrada duas (2) semanas após o início da missão;

b. Apresentação do projecto de fórmula para as contribuições dos Estados-Parte
para o Fundo de Base, bem como orientações operacionais e critérios de acesso
ao financiamento cinco (5) semanas após o início da cessão, para consideração
inicial e revisão; e

c. Apresentação do projecto de fórmula para as contribuições dos Estados-Parte
para o Fundo de Base, bem como orientações operacionais e critérios de acesso
ao financiamento (1) semanas após a contribuição do Secretariado da ZCLCA e
do Afreximbank.
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6. Requisitos

Para além dos antecedentes profissionais económicos e financeiros, o(s) consultor(es)
deve(m) ter as seguintes qualificações e experiência:

Educação
● Licenciatura avançada e/ou pós-graduação em economia,

finanças, comércio internacional, direito internacional, ou
áreas afins.

Experiência
Profissional

● Muito boa compreensão das questões do comércio e
desenvolvimento económico africanos, em particular em
torno da ZCLCA e desafios com capacidade demonstrada
para fornecer apoio técnico relacionado. Um mínimo de 10
anos de experiência em questões comerciais, económicas,
bancárias e financeiras é um pré-requisito.

● Conhecimento profundo e experiência com aplicação das
políticas, regras e regulamentos da UA.

● Experiência comprovada na prestação de apoio negocial na
ZCLCA ou noutras negociações da CER, seria uma vantagem
adicional.

● Experiência em Facilidades de Ajustamento, incluindo o
desenvolvimento de planos de mobilização de recursos de
subvenção e financiamento concessional e o estabelecimento
de mecanismos de coordenação e implementação.

● Experiência em matéria de financiamento público e cálculo de
perdas de receitas.

● Experiência em matéria de financiamento de subvenções e
mobilização de assistência técnica de doadores e parceiros de
desenvolvimento.

Língua
● Fluência em inglês ou francês, ou ambos. Excelentes

capacidades de escrita e de análise em qualquer uma das
línguas.

Conhecimento/Com
petências

● Conhecimento especializado do Modelo de Equilíbrio Geral.
● Sólida compreensão das estratégias e políticas relacionadas

com África.
● Network extenso e activo com funcionários governamentais

em toda a África.
● Capacidade comprovada de influenciar e fazer networking ao

mais alto nível do governo e do sector privado, para alcançar
os resultados desejados.

7. Duração da Missão

A missão será realizada durante um período de oito (8) semanas, com início após a
assinatura do contrato de consultoria. O Secretariado da ZCLCA, o Afreximbank e a
empresa podem concordar em prolongar a consultoria para além das oito (8) semanas,
com base nas necessidades operacionais.
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ANEXO 2

Actividades Detalhadas

Objectivo da
Consultoria

O objectivo da RfP é solicitar propostas de consultores para ajudar o
Afreximbank e o Secretariado da ZCLCA a implementar as decisões da
Cimeira e do Conselho sobre a operacionalização do Fundo de Base do
Fundo de Ajustamento, quantificando as perdas tarifárias a sofrer pelos
Estados-Parte na ZCLCA em resultado da implementação do Acordo e
identificando directrizes operacionais para a contribuição e acesso a
fundos ao abrigo do Fundo de Base do Fundo de Ajustamento para
consideração pelos órgãos políticos da UA. O(s) consultor(es) também
prestará(ão) apoio à implementação do Fundo de Base. Além disso, será
necessário apoio em termos de mobilização de recursos e preparação de
documentos e procedimentos operacionais relevantes para o
processamento de pedidos e desembolso de fundos ao abrigo dos fundos
relevantes.

Âmbito do Serviço

O(s) consultor(es) é(são) obrigado(s) a realizar as seguintes actividades
durante a duração do projecto:

i. Avaliar o impacto da ZCLCA nas receitas governamentais.
ii. Desenvolver o trabalho existente e desenvolver metodologia

para quantificar a perda de receitas tarifárias estimada com base
nas Ofertas Tarifárias apresentadas pelo Estado-Parte e
consideradas conformes com as modalidades estabelecidas pelo
Secretariado e os calendários de desmantelamento tarifário.

iii. Com base no acima exposto, fornecer uma estimativa apropriada
do quantum das necessidades de financiamento e visar os
requisitos de recursos para o Fundo de Base. Isto poderia ser
fornecido em baldes, com base numa abordagem de
implementação faseada.

iv. Com base neste quantum, desenvolver uma fórmula ideal para as
contribuições dos Estados-Parte para o Fundo de Base.

v. Desenvolver orientações e critérios operacionais para que os
Estados-Parte tenham acesso ao financiamento do Fundo de
Base.

vi. Desenvolver critérios para priorizar intervenções para
determinados países em detrimento de outros, quando
necessário.

vii. Preparar documentos relevantes e participar em reuniões
relacionadas com o Fundo de Base do Fundo de Ajustamento.

viii. Desenvolver um plano de implementação detalhado, delineando
as tarefas e actividades a levar a cabo com prazos claros.

Principais resultados
e prazos

i. Um relatório inicial apresentado ao Secretariado da ZCLCA
e ao Afreximbank para revisão e entrada duas (2) semanas
após o início da missão;

ii. Apresentação do projecto de fórmula para as contribuições
dos Estados-Parte para o Fundo de Base, bem como
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orientações operacionais e critérios de acesso ao
financiamento cinco (5) semanas após o início da cessão,
para consideração inicial e revisão; e

iii. Apresentação do projecto de fórmula para as contribuições
dos Estados-Parte para o Fundo de Base, bem como
orientações operacionais e critérios de acesso ao
financiamento (1) semanas após a contribuição do
Secretariado da ZCLCA e do Afreximbank.

Relatórios e
Comunicação Secretariado da ZCLCA e Afreximbank

Requisitos
linguísticos O domínio de uma das línguas de trabalho da UA é obrigatório.

Duração da
Consultoria

A missão será realizada durante um período de oito (8) semanas,
com início após a assinatura do contrato de consultoria. O
Secretariado da ZCLCA, o Afreximbank e a empresa podem
concordar em prolongar a consultoria para além das oito (8)
semanas, com base nas necessidades operacionais.
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