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1. Introdução  

 

A UNCTAD é o organismo das Nações Unidas responsável por lidar com os assuntos económicos 

e relacionados com o desenvolvimento sustentável com enfoque nos temas do Comércio, Finanças, 

Investimento e Tecnologia. A UNCTAD é ainda o ponto focal para as Políticas de Concorrência e 

de Proteção do Consumidor no sistema da ONU.  

 

No âmbito do seu eixo de actuação no domínio da cooperação técnica, a UNCTAD pretende 

desenvolver actividades de assistência técnica e de capacitação institucional em matéria de 

Políticas de Concorrência e de Proteção do Consumidor nos países em desenvolvimento lusófonos, 

em função das necessidades e interesses identificados.  

 

Estas actividades são implementadas graças à colaboração técnica com a Direção-Geral do 

Consumidor e a Autoridade da Concorrência de Portugal, e à contribuição voluntária de Portugal 

para a UNCTAD (2019/ 2020). 

 

2. Apresentação do Seminário sobre a Defesa da Concorrência  

A partir dos contatos realizados com as Autoridades da Concorrência nos países em causa, 

foram-lhes submetidas  as seguintes perguntas:  

 
1. Quais são os principais desafios atuais na aplicação do Direito da Concorrência? 
2. Quais são os principais desafios que a Autoridade da Concorrência enfrenta atualmente no 
contexto das investigações? 
3. Quais são os principais tópicos que escolheria para um seminário de formação na área da 
Concorrência? 
 

Foram assim identificados temas-chave comuns no âmbito da defesa da concorrência dos países 

lusófonos, que requerem especial atenção. Ademais, considerando os desafios impostos em 

consequência da pandemia causada pelo novo-coronavírus (2020-2021), o seminário tem ainda 

por objetivo identificar boas práticas e iniciativas de cooperação internacional a desenvolver entre 

os países lusófonos beneficiärios. 
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2.2 Audiência 

- Pontos focais em matéria de política de Concorrência nos países lusófonos 

- Representantes dos Ministérios responsáveis pelas atividades económicas 

- Peritos das Entidades Reguladoras setoriais: telecomunicações, energia, etc. 

- Representantes de entidades da sociedade civil, por exemplo, associações de consumidores 

- Representantes do Secretariado da Comunidade dos Paises de Língua Portuguesa (CPLP) 

- Representantes da UNCTAD 

 

 

2.3 Agenda  

A reunião terá lugar tentativamente no dia 10 de Setembro de 2021 das 14h00 – 15h45m  por meio 

da plataforma Zoom e será conduzida em Português. 

   

Abertura  

14h00 

- Teresa MOREIRA, Chefe do Serviço 

das Políticas de Concorrência e de 

Proteção do Consumidor da 

UNCTAD – 5 min 

- Philip Baverstock, Secretariado 

CPLP  – 5 min 

 

Painel (50 min)  

14h10 

 - O Conjunto de Princípios e Regras 

Acordados Multilateralmente para o 

Controlo das Práticas Comerciais Restritivas 

(“Unted Nations Set on Competition”) 

 

- Apresentação da UNCTAD 

 

- Os desafios da defesa da 

Concorrência nos países de 

desenvolvimento (apresentação dos 

países em desenvolvimento 

lusófonos)  

o Angola, Nelson Lembe, 

Administrador, Conselho da 

Administração, Autoridade 

Reguladora da Concorrência, 

ARC.  

o Cabo Verde, Benvindo dos 

Reis, técnico da Direção 
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Nacional de Indústria, 

Comércio e Energia, no sector 

do Comércio. MEE / DGIC e 

Rakeline da Costa Teixeira, 

Assistente Administrativo 

MEE / DGIC 

o Moçambique, Iacumba Ali 

Aiuba, Presidente do 

Conselho de Administração, 

ARC-Moçambique 

o São Tomé e Príncipe, Jorge 

Bonfim, Diretor do Comércio 

Interino, Direção do 

Comércio  

o Timor Leste, Cosme Fatima 

Baptista da Silva, Director-

Geral para o Comércio  

 

15h-15h35m  

Intervenções  

Brasil - Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica-CADE (Ana Sofia Cardoso 

Monteiro, Chefe de Assessoria da 

Presidência) 

 

Portugal – Ana Sofia Rodrigues, Economista-

Chefe da AdC e Diretora do Gabinete de 

Estudos e Acompanhamento de Mercados da 

AdC 

 

Dr. Gonçalo Coelho - Advogado e Consultor 

especialista em Direito e Política de 

Concorrência. 

 

Diálogo com os participantes: Q&A 

 

15h35-15h45m Encerramento (10 min) 

Teresa MOREIRA, UNCTAD  

 

 


