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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA A REALIZAÇÃO DA 

TIPOLOGIA DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS RESULTANTE DA FALSIFICAÇÃO 

ELETRÓNICA E ROUBO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (IP)  
 

1. Nos últimos anos, a prevalência da falsificação eletrônica e roubo de propriedade intelectual (IP) 

na África Ocidental têm sido mais acentuado.  Não obstante a falta de dados definitivos, os dois 

fenômenos, especialmente a pirataria eletrónica, geram rendimentos ilícitos substanciais na 

região. Em todas as capitais dos países da África Ocidental bem como nas principais cidades e 

vilas, os artigos eletrónicos pirateados são vendidos comumente nas ruas, especialmente nas 

principais vias de tráfego intenso.    

2. Os recursos ilícitos substanciais gerados através da falsificação eletrónica e do roubo de 

propriedade intelectual apresentam um sério desafio para os esforços de combate ao 

branqueamento de capitais (ABC) na África Ocidental. Mais especificamente, esses recursos 

fornecem aos grupos criminosos não só rendimentos complementares, mas também recursos 

adicionais para investirem em outros crimes graves.  

3. Tendo em conta os riscos de branqueamento de capitais associados à falsificação eletrónica e ao 

roubo de propriedade intelectual, e considerando o mandato do GIABA de apoiar os seus 

Estados membros na luta contra o branqueamento de capitais, há necessidade de se ter uma 

compreensão mais aprofundada desses crimes em termos da sua extensão e suas manifestações 

na África Ocidental.   

4. O GIABA pretende recrutar Consultores Individuais para a realização de estudos de tipologia 

dos riscos de Branqueamento de Capitais associados á falsificação eletrónica e ao roubo de 

propriedade intelectual.  

Natureza da Tarefa 

5. A tarefa envolve a realização de um estudo de tipologias que deve produzir os resultados 

seguintes: 

 



 A visão abrangente da extensão da falsificação eletrónica e roubo de propriedade 

intelectual no país; 

 Um mapeamento e análise abrangente das estruturas jurídicas, reguladoras, de supervisão 

e institucionais de combate à falsificação eletrónica e ao roubo de propriedade intelectual 

e o branqueamento de capitais associado no país; 

 Um mapeamento abrangente dos quadros de cooperação internacional contra a 

falsificação eletrónica e o roubo de propriedade intelectual;  

 Uma compreensão das manifestações dos dois fenómenos através da análise de casos / 

exemplos específicos e a identificação dos tipos de pessoas envolvidas e os métodos e 

técnicas que utilizam;  

 A compreensão geral dos fatores que minam os esforços contra os dois fenómenos; e  

 Recomendações práticas de política e operacionais de ações efetivas contra os dois 

fenómenos e o branqueamento de capitais associado.  

6. O GIABA convida os consultores individuais a manifestarem interesse para a prestação destes 

serviços. Os Consultores interessados deverão fornecer informações indicando que estão 

qualificados para executar os serviços (folhetos, descrição de trabalhos similares, experiência 

em condições similares, etc.).    

7. Os consultores serão selecionados através do método de Aquisições sobre a Qualificação de 

Consultores e serão aplicados os honorários e as taxas de ajudas de custo da CEDEAO.   

8. As manifestações de interesse deverão ser entregues por e-mail ao endereço abaixo até ao meio-

dia (GMT) do dia 9 de Março de 2015, uma segunda-feira, com o título da consultoria 

claramente identificado.  
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