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ANEXO I

ELIMINAÇÃO DOS DIREITOS ADUANEIROS

SECÇÃO A

1. Para a Parte UE, a eliminação dos direitos aduaneiros descrita nas categorias de 

escalonamento estabelecidas nas alíneas a), b), c), e), f), l), m), n), o), p), q) e r) do n.º 3 infra

aplica-se às taxas de base indicadas na respetiva lista constante do presente Anexo.

2. Para cada República da Parte AC, a eliminação dos direitos aduaneiros descrita nas categorias 

de escalonamento estabelecidas nas alíneas a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), e q) do n.º 3 infra

aplica-se para cada ano do período de eliminação dos direitos aduaneiros do seguinte modo: 

a) se, ao aplicar as categorias de escalonamento à taxa de base AC, se obtiver um direito 

mais elevado do que a taxa de base de uma das Repúblicas da Parte AC, o direito 

aplicável a essa República deve ser a sua taxa de base; 

b) se, ao aplicar as categorias de escalonamento à taxa de base AC, se obtiver um direito 

inferior ou igual à taxa de base de uma das Repúblicas da Parte AC, o direito aplicável a 

essa República deve ser o resultado da aplicação da categoria de escalonamento à taxa 

de base AC; 
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3. Salvo especificação em contrário nas notas gerais da lista de cada Parte, as categorias 

seguintes aplicam-se à eliminação dos direitos aduaneiros por cada Parte em conformidade 

com o artigo 83.º (Eliminação dos direitos aduaneiros) do Capítulo 1 do Título II (Comércio 

de mercadorias) da Parte IV do presente Acordo: 

a) os direitos sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de escalonamento A 

da lista de uma Parte são totalmente eliminados e essas mercadorias são isentas de 

direitos na data de entrada em vigor do presente Acordo; 

b) os direitos sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de escalonamento B 

da lista de uma Parte são eliminados em três etapas anuais iguais com início na data de 

entrada em vigor do presente Acordo e essas mercadorias são isentas de direitos a partir 

de 1 de janeiro do ano três;

c) os direitos sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de escalonamento C 

da lista de uma Parte são eliminados em cinco etapas anuais iguais com início na data de 

entrada em vigor do presente Acordo e essas mercadorias são isentas de direitos a partir 

de 1 de janeiro do ano cinco;
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d) os direitos sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de escalonamento C1 

da lista de uma Parte são eliminados em seis etapas anuais iguais com início na data de 

entrada em vigor do presente Acordo e essas mercadorias são isentas de direitos a partir 

de 1 de janeiro do ano seis;

e) os direitos sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de escalonamento D 

da lista de uma Parte são eliminados em sete etapas anuais iguais com início na data de 

entrada em vigor do presente Acordo e essas mercadorias são isentas de direitos a partir 

de 1 de janeiro do ano sete;

f) os direitos sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de escalonamento E 

da lista de uma Parte são eliminados em dez etapas anuais iguais com início na data de 

entrada em vigor do presente Acordo e essas mercadorias são isentas de direitos a partir 

de 1 de janeiro do ano dez;

g) os direitos sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de escalonamento E1 

da lista de uma Parte permanecem na sua taxa de base do ano um ao ano cinco. Os 

direitos sobre estas mercadorias são eliminados em cinco etapas anuais iguais com 

início em 1 de janeiro do ano seis e essas mercadorias são isentas de direitos a partir 

de 1 de janeiro do ano dez; 
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h) os direitos sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de escalonamento E2 

da lista de uma Parte são eliminados em dez etapas anuais. Na data de entrada em vigor 

do presente Acordo, os direitos são reduzidos em dois por cento da taxa de base e em 

1 de janeiro do ano dois em dois por cento adicionais. A partir de 1 de janeiro do ano 

três, são reduzidos em oito por cento adicionais da taxa de base; e, em seguida, em oito 

por cento adicionais da taxa de base cada ano até ao ano seis. A partir de 1 de janeiro do 

ano sete, os direitos são reduzidos em 16 por cento adicionais da taxa de base, em 

seguida em 16 por cento adicionais cada ano até ao ano nove e essas mercadorias são 

isentas de direitos a partir de 1 de janeiro do ano dez. O processo de redução dos 

direitos para esta categoria é pormenorizado no quadro que se segue:

Redução anual 

(percentagem)
Ano

Redução 

cumulativa

Reduções dos direitos na categoria E2

5 % 10 % 15 % 20 %

2 %
1 2 % 4,9 % 9,8 % 14,7 % 19,6 %

2 4 % 4,8 % 9,6 % 14,4 % 19,2 %

8 %

3 12 % 4,4 % 8,8 % 13,2 % 17,6 %

4 20 % 4,0 % 8,0 % 12,0 % 16,0 %

5 28 % 3,6 % 7,2 % 10,8 % 14,4 %

6 36 % 3,2 % 6,4 % 9,6 % 12,8 %

16 %

7 52 % 2,4 % 4,8 % 7,2 % 9,6 %

8 68 % 1,6 % 3,2 % 4,8 % 6,4 %

9 84 % 0,8 % 1,6 % 2,4 % 3,2 %

10 100 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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i) os direitos sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de escalonamento F 

da lista de uma Parte permanecem na sua taxa de base55, sob reserva do disposto na 

alínea c) do artigo 84.º (Standstill) do capítulo 1 do título II (Comércio de mercadorias) 

da Parte IV do presente Acordo. Estas mercadorias são excluídas da eliminação ou 

redução dos direitos;

j) os direitos sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de escalonamento G 

da lista de uma Parte são eliminados em 13 etapas anuais iguais com início na data de 

entrada em vigor do presente Acordo e essas mercadorias são isentas de direitos a partir 

de 1 de janeiro do ano 13;

k) os direitos sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de escalonamento H 

da lista de uma Parte são eliminados em 15 etapas anuais iguais com início na data de 

entrada em vigor do presente Acordo e essas mercadorias são isentas de direitos a partir 

de 1 de janeiro do ano 15;

l) os direitos ad valorem sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de 

escalonamento I da lista de uma Parte são eliminados e essas mercadorias são isentas de 

direitos ad valorem com início na data de entrada em vigor do presente Acordo. Os 

direitos específicos sobre estas mercadorias, aplicáveis ao abrigo do mecanismo de 

"preços de entrada" permanecem nas taxas de base, como indicado no ponto 4, Secção 

A do presente Anexo;

                                                
55 Para as Repúblicas da Parte AC, trata-se da taxa de base de cada República, como indicada na 

lista pertinente.
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m) os direitos ad valorem sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de 

escalonamento J da lista de uma Parte são eliminados e essas mercadorias são isentas de 

direitos ad valorem com início na data de entrada em vigor do presente Acordo. Os 

direitos específicos sobre estas mercadorias permanecem nas taxas de base;

n) os direitos ad valorem sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de

escalonamento K da lista de uma Parte são eliminados e essas mercadorias são isentas 

de direitos ad valorem com início na data de entrada em vigor do presente Acordo. Os 

direitos específicos sobre estas mercadorias são eliminados em três etapas anuais com

início na data de entrada em vigor do presente Acordo e essas mercadorias são isentas 

de direitos a partir de 1 de janeiro do ano três;

o) os direitos ad valorem sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de 

escalonamento L da lista de uma Parte são eliminados em três etapas anuais com início 

na data de entrada em vigor do presente Acordo e essas mercadorias são isentas de 

direitos ad valorem a partir de 1 de janeiro do ano três. Os direitos específicos sobre 

estas mercadorias, aplicáveis ao abrigo do mecanismo de "preços de entrada"

permanecem nas taxas de base, como indicado no ponto 4, Secção A do presente 

Anexo;
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p) os direitos ad valorem sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de 

escalonamento M da lista de uma Parte são eliminados e essas mercadorias são isentas 

de direitos ad valorem com início na data de entrada em vigor do presente Acordo. Os 

direitos específicos sobre estas mercadorias são eliminados em dez etapas anuais com 

início na data de entrada em vigor do presente Acordo e essas mercadorias são isentas 

de direitos a partir de 1 de janeiro do ano dez;

q) os direitos sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de escalonamento Q 

da lista de uma Parte são aplicados como se indica no Apêndice 1 (Contingentes pautais 

de importação das Repúblicas da Parte AC) e no Apêndice 2 (Contingentes pautais de 

importação da Parte UE) do presente Anexo;

r) os direitos sobre as mercadorias visadas nas rubricas da categoria de escalonamento ST 

da lista de uma Parte são aplicados como se indica no apêndice 3 (Tratamento especial 

referente às bananas) do presente Anexo. 

4. Salvo disposição em contrário no presente Acordo, a União Europeia pode aplicar os direitos 

aduaneiros do sistema de preços de entrada fixados no Anexo 2 do Regulamento (CE) 

n.º 1549/2006 da Comissão, de 17 de outubro de 2006.

5. Salvo disposição em contrário no presente Acordo, as menções "EA", "AD S/Z" e "AD F/M"

incluídas nas taxas de base da lista da Parte UE referem-se a direitos aduaneiros fixados no 

Anexo 1 do Regulamento (CE) n.º 1549/2006 da Comissão, de 17 de outubro de 2006.
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6. Para efeitos da eliminação dos direitos aduaneiros em conformidade com o artigo 83.º 

(Eliminação dos direitos aduaneiros) do Capítulo 1 do Título II (Comércio de mercadorias) da 

Parte IV do presente Acordo, as taxas escalonadas intercalares são arredondadas pelo menos 

ao décimo de ponto percentual mais próximo ou, se a taxa do direito for expressa em unidades 

monetárias, pelo menos ao décimo mais próximo da unidade monetária oficial da Parte.

7. Para efeitos do presente Anexo e da lista de uma Parte, por ano um entende-se o ano em que o 

presente Acordo entra em vigor, como disposto no artigo 353.º (Entrada em Vigor), n.º 4, da 

Parte V do presente Acordo.

8. Para efeitos do presente Anexo e da lista de uma Parte, com início no ano dois, cada etapa 

anual da redução dos direitos produz efeitos em 1 de janeiro do ano pertinente.

9. Para efeitos do n.º 3, alínea q), do presente Anexo, se a data de entrada em vigor do presente 

Acordo for uma data posterior a 1 de janeiro e anterior a 31 de dezembro do mesmo ano, a 

quantidade dentro do contingente será calculada proporcionalmente para a parte restante do 

referido ano civil.



EU/CENTR-AM/Anexo I/pt 9

SECÇÃO B

NOTAS GERAIS DA LISTA DAS REPÚBLICAS DA PARTE AC

1. Em conformidade com o Decreto n.º. 902 de 9 de janeiro de 2006, Salvador aplica um direito 

de 15 % a todas as importações de barras de ferro e de aço de secção inferior ou igual a 16 

mm, com teor de carbono inferior a 0,4 % do seu peso, classificadas na linha pautal 

7214.99.90 do SAC de 2007. Estes produtos encontram-se atualmente classificados na linha 

pautal 7214.99.30, criada pelo Salvador a nível nacional, pelo decreto acima referido. 

2. Para as mercadorias classificadas na linha pautal 0808.10.00 do SAC de 2007, a Guatemala 

continua a aplicar as disposições enunciadas na Ley del Fondo de Cooperación a la 

Fruticultura Decidua Nacional, Decreto n.º 15-2007 do Congreso de la República de 

Guatemala e suas alterações, no que diz respeito aos direitos de importação e à produção de 

maçãs. 

3. Em caso de emergência fiscal, a Guatemala pode aumentar temporariamente e 

automaticamente os direitos aduaneiros aplicados às mercadorias classificadas nas linhas 

pautais 2709.00.10, 2709.00.90, 2710.11.20, 2710.11.30, 2710.19.11, 2710.19.21, 2710.19.22 

do SAC de 2007. Neste caso, os direitos aduaneiros não são superiores aos aplicados a todos 

os países durante o período de emergência que justifica a adoção do aumento dos direitos.
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4. Para as mercadorias classificadas nas linhas pautais 1005.90.20, 1005.90.30, 1007.00.90, 

1102.20.00, 1103.13.10, 1103.13.90 e 1104.23.00 do SAC de 2007, as Honduras mantêm a 

aplicação do Decreto n.º 31-92 de 5 de março de 1992, e seus regulamentos do Acuerdo 

n.º 105-93 e respetivas alterações. 

5. Para as mercadorias classificadas nas linhas pautais 0402.91.10, 0402.99.10, 2002.90.10 do 

SAC de 2007, o Panamá aplica a categoria F, em conformidade com a Secção A, ponto 3, 

subalínea i), do presente Anexo. 

6. Para as mercadorias classificadas nas linhas pautais 2208.30.10, 2208.30.90 do SAC de 2007, 

o Panamá aplica a categoria A, em conformidade com a Secção A, ponto 3, alínea a), do 

presente Anexo. 

7. Para as mercadorias classificadas na linha pautal 2106.90.99 do SAC de 2007, o Panamá 

aplica a categoria F, em conformidade com a Secção A, ponto 3, alínea i), do presente Anexo. 

8. Os sucedâneos do queijo são produtos com a aparência física do queijo, que são 

razoavelmente considerados como sendo utilizados como queijo e que não satisfazem 

simultaneamente os três critérios enunciados na nota 3 do capítulo 4 do Sistema 

Harmonizado. De um modo geral, estes produtos satisfazem, pelo menos, um dos critérios 

mencionados.
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APÊNDICE 1

CONTINGENTES PAUTAIS DE IMPORTAÇÃO

DAS REPÚBLICAS DA PARTE AC

1. O presente apêndice inclui contingentes pautais de importação para as mercadorias originárias 

da Parte UE ao abrigo da categoria de escalonamento "Q" na lista das Repúblicas da Parte 

AC. Cada República da Parte AC administra estes contingentes pautais em conformidade com 

os seus regulamentos internos.

2. As importações abrangidas pelos contingentes pautais indicados nos pontos 3, 5 e 7 do 

presente apêndice estão subordinadas à apresentação de um certificado de exportação emitido 

pela autoridade competente da Parte UE.

3. Presuntos curados e entremeada:

a) As Repúblicas da Parte AC concedem à Parte UE um contingente comum de 900 

toneladas por ano, com um crescimento anual de 45 toneladas para as mercadorias 

entradas em conformidade com a alínea c). A quantidade entrada nos limites do 

contingente beneficia de isenção de direitos aduaneiros em qualquer momento do ano 

civil. 

b) Os direitos aduaneiros sobre as mercadorias entradas em quantidades agregadas que 

excedem o contingente indicado na alínea a) são eliminados em conformidade com as 

disposições da categoria H do ponto 3, alínea k), da Secção A do Anexo I.
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c) As alíneas a) e b) aplicam-se às seguintes linhas pautais da lista das Repúblicas da Parte 

AC: 0210.11.00, 0210.12.00 e 0210.19.00 do SAC de 2007.

4. Leite em pó:

a) Cada República da Parte AC concede à Parte UE um contingente para as mercadorias 

entradas em conformidade com as alíneas b) e d). Especifica-se em seguida o volume 

para o ano um e o crescimento anual sucessivo com início no ano dois para cada 

República da Parte AC:

Toneladas

Ano um

Crescimento por ano em

toneladas

Costa Rica 200 10

Salvador 200 10

Guatemala 400 20

Honduras 400 20

Nicarágua 200 10

Panamá 500 25

b) Ao abrigo deste contingente, a quantidade agregada das mercadorias entradas sob as 

linhas pautais indicadas na alínea d) beneficia de isenção de direitos aduaneiros em 

qualquer ano civil e não deve exceder os montantes especificados no quadro da alínea a) 

para a Parte UE, para cada ano.
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c) Os direitos aduaneiros sobre as mercadorias entradas em quantidades agregadas que 

excedem os montantes indicados na alínea a) são aplicados em conformidade com as 

disposições da categoria F do ponto 3, alínea i), da Secção A do Anexo I.

d) As alíneas a), b) e c) aplicam-se às seguintes linhas pautais da lista das Repúblicas da 

Parte AC: 0402.10.00, 0402.21.11, 0402.21.12, 0402.21.21, 0402.21.22 e 0402.29.00 do 

SAC de 2007.

5. Soro de leite:

a) As Repúblicas da Parte AC concedem à Parte UE um contingente comum de 100 

toneladas por ano, com um crescimento anual de 10 toneladas para as mercadorias 

entradas em conformidade com a alínea c). A quantidade entrada nos limites do 

contingente beneficia de isenção de direitos aduaneiros em qualquer momento do ano 

civil. 

b) Os direitos aduaneiros sobre as mercadorias entradas em quantidades agregadas que 

excedem o contingente indicado na alínea a) são eliminados em conformidade com as 

disposições da categoria B do ponto 3, alínea b), da Secção A do Anexo I.

c) As alíneas a) e b) aplicam-se às seguintes linhas pautais da lista das Repúblicas da Parte 

AC: 0404.90.00 (exceto leite sem lactose) do SAC de 2007.
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6. Queijo:

a) Cada República da Parte AC concede à Parte UE um contingente para as mercadorias 

entradas em conformidade com as alíneas b) e d). Especifica-se em seguida o 

contingente para o ano um e o crescimento anual sucessivo com início no ano dois para 

cada República da Parte AC:

Toneladas

Ano um

Crescimento por ano em

toneladas

Costa Rica 317 16

Salvador 583 29

Guatemala 600 30

Honduras 500 25

Nicarágua 400 20

Panamá 600 30

b) Ao abrigo deste contingente, a quantidade agregada das mercadorias entradas sob as 

linhas pautais indicadas na alínea d) beneficia de isenção de direitos aduaneiros em 

qualquer ano civil e não deve exceder os montantes do contingente especificados no 

quadro da alínea a) para a Parte UE, para cada ano.

c) Os direitos aduaneiros sobre as mercadorias entradas em quantidades agregadas que 

excedem os montantes indicados na alínea a) são aplicados em conformidade com as 

disposições da categoria F do ponto 3, alínea i), da Secção A do Anexo I.
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d) As alíneas a), b) e c) aplicam-se às seguintes linhas pautais da lista das Repúblicas da 

Parte AC: 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90.10, 0406.90.20 e 0406.90.90 do SAC 

de 2007.

7. Preparações e conservas de carne de porco:

a) As Repúblicas da Parte AC concedem à Parte UE um contingente comum de 900 

toneladas por ano, com um crescimento anual de 45 toneladas para as mercadorias 

entradas em conformidade com a alínea c). A quantidade entrada nos limites do 

contingente beneficia de isenção de direitos aduaneiros em qualquer momento do ano 

civil.

b) Os direitos aduaneiros sobre as mercadorias entradas em quantidades agregadas que 

excedem o contingente indicado na alínea a) são eliminados em conformidade com as 

disposições da categoria H do ponto 3, alínea k) da Secção A do Anexo I.

c) As alíneas a) e b) aplicam-se às seguintes linhas pautais da lista das Repúblicas da Parte 

AC: 1602.41.00, 1602.42.00 e 1602.49.90 do SAC de 2007.
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APÊNDICE 2

CONTINGENTES PAUTAIS DE IMPORTAÇÃO DA PARTE UE

1. O presente apêndice inclui contingentes pautais de importação para as mercadorias originárias 

da América Central ao abrigo da categoria de escalonamento "Q" na lista da Parte UE. A 

Parte UE administra estes contingentes pautais em conformidade com os seus regulamentos 

internos. 

2. As importações abrangidas pelos contingentes pautais indicados nos pontos 8 a 11 do presente 

apêndice estão subordinadas à apresentação de um certificado de exportação emitido pela 

autoridade competente da República pertinente da Parte AC, em conformidade com as 

disposições do ponto 3 infra.

3. As Repúblicas da Parte AC acordam na distribuição dos contingentes pautais regionais 

indicados nos pontos 8 a 11 do presente apêndice e, nessa base, cada República da Parte AC 

emite os certificados de exportação correspondentes. 

4. Alhos: 

a) A Parte UE concede às Repúblicas da Parte AC um contingente de 550 toneladas por 

ano para as mercadorias entradas em conformidade com a alínea c). A quantidade 

entrada nos limites do contingente beneficia de isenção de direitos aduaneiros em 

qualquer momento do ano civil. 
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b) Os direitos aduaneiros sobre as mercadorias entradas em quantidades agregadas que 

excedem o contingente indicado na alínea a) são aplicados em conformidade com as 

disposições da categoria F do ponto 3, alínea i), da Secção A do Anexo I (Eliminação 

dos direitos aduaneiros). 

c) As alíneas a) e b) aplicam-se à seguinte linha pautal da lista da Parte UE: 0703 20 00.

5. Fécula de mandioca: 

a) A Parte UE concede às Repúblicas da Parte AC um contingente de 5000 toneladas por 

ano para as mercadorias entradas em conformidade com a alínea c). A quantidade 

entrada nos limites do contingente beneficia de isenção de direitos aduaneiros em 

qualquer momento do ano civil. 

b) Os direitos aduaneiros sobre as mercadorias entradas em quantidades agregadas que 

excedem o contingente indicado na alínea a) são aplicados em conformidade com as 

disposições da categoria F do ponto 3, alínea i), da Secção A do Anexo I (Eliminação 

dos direitos aduaneiros). 

c) As alíneas a) e b) aplicam-se à seguinte linha pautal da lista da Parte UE: 1108 14 00.
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6. Milho doce: 

a) As Repúblicas da Parte AC concedem à Parte UE um contingente comum de 1440 

toneladas por ano, com um crescimento anual de 120 toneladas, para as mercadorias 

entradas em conformidade com a alínea c). A quantidade entrada nos limites do 

contingente beneficia de isenção de direitos aduaneiros em qualquer momento do ano 

civil.

b) Os direitos aduaneiros sobre as mercadorias entradas em quantidades agregadas que 

excedem o contingente indicado na alínea a) são aplicados em conformidade com as 

disposições da categoria J do ponto 3, alínea m), da Secção A do Anexo I (Eliminação 

dos direitos aduaneiros).

c) As alíneas a) e b) aplicam-se às seguintes linhas pautais da lista da Parte UE: 

0710 40 00, 0711 90 30, 2001 90 30, 2004 90 10 e 2005 80 00.

7. Cogumelos: 

a) A Parte UE concede às Repúblicas da Parte AC um contingente de 275 toneladas por 

ano para as mercadorias entradas em conformidade com a alínea c). A quantidade 

entrada nos limites do contingente beneficia de isenção de direitos aduaneiros em 

qualquer momento do ano civil.
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b) Os direitos aduaneiros sobre as mercadorias entradas em quantidades agregadas que 

excedem o contingente indicado na alínea a) são aplicados em conformidade com as 

disposições da categoria J do ponto 3, alínea m), da Secção A do Anexo I (Eliminação 

dos direitos aduaneiros).

c) As alíneas a) e b) aplicam-se às seguintes linhas pautais da lista da Parte UE: 

0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

8. Carne de bovino:

a) A Parte UE concede exclusivamente à Nicarágua um contingente de 500 toneladas (em 

equivalente peso carcaça) por ano, com um crescimento anual de 25 toneladas. A 

quantidade entrada nos limites do contingente beneficia de isenção de direitos 

aduaneiros em qualquer momento do ano civil.

b) Além disso, a Parte UE concede às Repúblicas da Parte AC um contingente regional 

de 9500 toneladas (em equivalente peso carcaça) por ano, com um crescimento anual 

de 475 toneladas. A quantidade entrada nos limites do contingente beneficia de isenção 

de direitos aduaneiros em qualquer momento do ano civil.

c) Os direitos aduaneiros sobre as mercadorias entradas em quantidades agregadas que 

excedem os contingentes indicados nas alíneas a) e b) são aplicados em conformidade 

com as disposições da categoria F do ponto 3, alínea i), da Secção A do Anexo I 

(Eliminação dos direitos aduaneiros).
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d) As alíneas a), b) e c) aplicam-se às seguintes linhas pautais da lista da Parte UE: 

0201 10 00, 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 10 00, 

0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90.

9. Açúcares, incluindo açúcar biológico, e mercadorias com elevado teor de açúcares:

a) A Parte UE concede exclusivamente ao Panamá um contingente de 12 000 toneladas de 

equivalente de açúcar em bruto56 por ano, com um crescimento anual de 360 toneladas. 

A quantidade entrada nos limites do contingente beneficia de isenção de direitos 

aduaneiros em qualquer momento do ano civil.

b) Além disso, a Parte UE concede às Repúblicas da Parte AC, exceto ao Panamá, um 

contingente regional de 150 000 toneladas de equivalente de açúcar em bruto57 por ano, 

com um crescimento anual de 4500 toneladas. A quantidade entrada nos limites do 

contingente beneficia de isenção de direitos aduaneiros em qualquer momento do ano 

civil.

c) Os direitos aduaneiros sobre as mercadorias entradas em quantidades agregadas que 

excedem o contingente indicado nas alíneas a) e b) são aplicados em conformidade com 

as disposições da categoria F do ponto 3, alínea i), da Secção A do Anexo I (Eliminação 

dos direitos aduaneiros), para as linhas pautais indicadas na alínea d), subalínea i); e em 

conformidade com as disposições da categoria J do ponto 3, alínea m), da Secção A do 

Anexo I (Eliminação dos direitos aduaneiros), para as linhas pautais indicadas na 

alínea d), subalínea ii).

                                                
56 O açúcar bruto da qualidade-tipo é um açúcar com um rendimento de 92 por cento de açúcar 

branco.
57 O açúcar bruto da qualidade-tipo é um açúcar com um rendimento de 92 por cento de açúcar 

branco.
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d) As alíneas a), b) e c) aplicam-se às seguintes linhas pautais da lista da Parte UE:

i. 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 30 10, 

1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 30, 

1702 90 50, 1702 90 71, 1702 90 75, 1702 90 79, 1702 90 80 e 1702 90 99.

ii. 1702 50 00, 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 1806 20 95ex2, 1806 90 90ex2, 

1901 90 99, 2006 00 31, 2006 00 38, 2007 91 10, 2007 9920, 2007 99 31, 

2007 99 33, 2007 99 35, 2007 99 39, 2009 11 11ex2, 2009 11 91, 2009 19 11ex2, 

2009 19 91, 2009 29 11ex2, 2009 29 91, 2009 39 11ex2, 2009 39 51, 2009 39 91, 

2009 49 11ex2, 2009 49 91, 2009 80 11ex2, 2009 80 35ex2, 2009 80 61, 

2009 80 86, 2009 90 11ex2, 2009 90 21ex2, 2009 90 31, 2009 90 71, 2009 90 94, 

2101 12 98ex2, 2101 20 98ex2, 2106 90 98ex2 e 3302 10 29.
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10. Arroz:

a) A Parte UE concede às Repúblicas da Parte AC um contingente regional de 20 000 

toneladas por ano, com um crescimento anual de 1000 toneladas. A quantidade entrada 

nos limites do contingente beneficia de isenção de direitos aduaneiros em qualquer 

momento do ano civil.

b) Os direitos aduaneiros sobre as mercadorias entradas em quantidades agregadas que 

excedem o contingente indicado na alínea a) são aplicados em conformidade com as 

disposições da categoria F do ponto 3, alínea i), da Secção A do Anexo I (Eliminação 

dos direitos aduaneiros).

c) As alíneas a) e b) aplicam-se às seguintes linhas pautais da lista da Parte UE: 

1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 

1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96, 1006 30 98.

11. Rum a granel: 

a) A Parte UE concede exclusivamente ao Panamá um contingente de 1000 hl (em 

equivalente de álcool puro) por ano, com um crescimento anual de 50 hl. A quantidade 

entrada nos limites do contingente beneficia de isenção de direitos aduaneiros em 

qualquer momento do ano civil.
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b) Além disso, a Parte UE concede às Repúblicas da Parte AC, exceto ao Panamá, um 

contingente regional de 7000 hl (em equivalente de álcool puro) por ano, com um 

crescimento anual de 300 hl. A quantidade entrada nos limites do contingente beneficia 

de isenção de direitos aduaneiros em qualquer momento do ano civil.

c) Os direitos aduaneiros sobre as mercadorias entradas em quantidades agregadas que 

excedem os contingentes indicados nas alíneas a) e b) são aplicados em conformidade 

com as disposições da categoria F do ponto 3, alínea i), da Secção A do Anexo I 

(Eliminação dos direitos aduaneiros).

d) As alíneas a), b) e c) aplicam-se às seguintes linhas pautais da lista da Parte UE: 

2208 40 51 e 2208 40 99.
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APÊNDICE 3

TRATAMENTO ESPECIAL EM RELAÇÃO ÀS BANANAS

1. Para os produtos agrícolas originários da América Central, abrangidos pelo código 0803 00 19 

da Nomenclatura Combinada (Bananas frescas, excluindo os plátanos) e enumeradas na 

categoria "ST" na lista da Parte UE, aplicam-se os seguintes direitos aduaneiros preferenciais:

Ano

Direito 
aduaneiro 

preferencial

Volume de importação de desencadeamento, em toneladas

(EUR/t) Costa Rica Panamá Honduras Guatemala Nicarágua Salvador

Até 
31 de dezembr

o de 2010

145 1 025 000 375 000 50 000 50 000 10 000 2 000

1.1-31.12.2011 138 1 076 250 393 750 52 500 52 500 10 500 2 100

1.1-31.12.2012 131 1 127 500 412 500 55 000 55 000 11 000 2 200

1.1-31.12.2013 124 1 178 750 431 250 57 500 57 500 11 500 2 300

1.1-31.12.2014 117 1 230 000 450 000 60 000 60 000 12 000 2 400

1.1-31.12.2015 110 1 281 250 468 750 62 500 62 500 12 500 2 500

1.1-31.12.2016 103 1 332 500 487 500 65 000 65 000 13 000 2 600

1.1-31.12.2017 96 1 383 750 506 250 67 500 67 500 13 500 2 700

1.1-31.12.2018 89 1 435 000 525 000 70 000 70 000 14 000 2 800

1.1-31.12.2019 82 1 486 250 543 750 72 500 72 500 14 500 2 900

1.1.2020 e 
períodos 
seguintes

75
não se 
aplica

não se 
aplica

não se 
aplica

não se 
aplica

não se 
aplica

não se 
aplica

2. Os direitos aduaneiros preferenciais indicados no quadro supra aplicam-se a partir da data de 

entrada em vigor do Acordo. Os direitos não são reduzidos retroativamente. 
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3. Em 2019, as Partes devem examinar a melhoria da liberalização pautal das bananas.

4. Com base nos seguintes elementos deve ser estabelecida uma cláusula de estabilização:

a) Estabelece-se um volume de importação de desencadeamento para as importações 

provenientes das Repúblicas da Parte AC para cada um dos anos durante o período de 

transição, como se indica no quadro supra. O volume de desencadeamento aplica-se a 

cada República da Parte AC como estipulado no quadro supra58;

b) Uma vez atingido o volume de desencadeamento durante o ano civil, a Parte UE pode 

suspender temporariamente o direito aduaneiro preferencial indicado no quadro supra 

por um período não superior a três meses e sem ultrapassar o final do ano civil;

c) Caso suspenda o referido direito aduaneiro preferencial, a Parte UE aplica a taxa de 

base mais reduzida (como se indica na lista) ou o direito NMF que será aplicado no 

momento em que esta medida seja tomada;

d) Caso tome as medidas referidas nas alíneas b) e c), a Parte UE enceta imediatamente 

consultas com as Repúblicas da Parte AC para analisar e avaliar a situação com base 

nos dados factuais disponíveis;

e) As medidas referidas nas alíneas b) ou c) apenas são aplicáveis durante o período de 

transição.

                                                
58 Para efeitos do registo das importações a considerar para os volumes de desencadeamento 

definidos no n.º 1, a Parte UE deve exigir a apresentação de um certificado de exportação 
emitido pela autoridade competente da República de exportação da Parte AC.


