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ANEXO X

LISTAS DE COMPROMISSOS EM MATÉRIA DE ESTABELECIMENTO

SECÇÃO A

PARTE UE

1. A lista de compromissos a seguir apresentada indica as atividades económicas liberalizadas 

nos termos do artigo 166.º do presente Acordo e, mediante reservas, as limitações em matéria de 

acesso ao mercado e de tratamento nacional aplicáveis aos estabelecimentos e investidores das 

Repúblicas da Parte AC nessas atividades. As listas são compostas dos seguintes elementos:

a) uma primeira coluna que indica o setor ou subsetor em que o compromisso é assumido pela 

Parte e o âmbito de liberalização a que se aplicam as reservas.

b) uma segunda coluna que descreve as reservas aplicáveis.
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Quando a coluna referida em b) apenas incluir reservas específicas de um Estado-Membro, os

Estados-Membros nela não mencionados assumem compromissos no setor em causa sem reservas 

(N.B.: a ausência de reservas específicas de um Estado-Membro num dado setor não prejudica as 

reservas horizontais ou as reservas setoriais a nível da UE que possam ser aplicáveis).

Os setores ou subsetores não mencionados na lista infra não são objeto de compromissos.

2. Ao identificar os setores e subsetores individuais:

a) por ISIC rev 3.1 entende-se a Classificação Internacional Tipo, por Atividades, de todos os 

Ramos de Atividade Económica, tal como estabelecida no Serviço de Estatística das Nações 

Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 4, ISIC REV 3.1, 2002;

b) por CPC entende-se a Classificação Central de Produtos, tal como estabelecida no Serviço 

de Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 77, CPC prov., 1991;

c) por CPC ver. 1.0, entende-se a Classificação Central de Produtos, tal como estabelecida no 

Serviço de Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 77, CPC ver. 1.0, 

1998.
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3. A lista a seguir apresentada não inclui medidas referentes a requisitos e procedimentos em 

matéria de qualificação, normas técnicas e requisitos e procedimentos em matéria de 

licenciamento, sempre que não constituírem uma limitação em matéria de acesso ao mercado ou 

de tratamento nacional na aceção dos artigos 164.º e 165.º do presente Acordo. Tais medidas (por 

exemplo, necessidade de obter uma licença, obrigações de serviço universal, necessidade de obter 

o reconhecimento de qualificações em setores regulados, necessidade de passar exames 

específicos, incluindo exames linguísticos, requisito não discriminatório de que certas atividades

não podem ser exercidas em zonas ambientais protegidas ou zonas de particular interesse histórico 

e artístico), mesmo que não listadas, são aplicáveis em qualquer caso aos investidores da outra 

Parte.

4. Em conformidade com o artigo 159.º, n.º 3, do presente Acordo, a lista infra não inclui 

medidas referentes a subsídios concedidos pelas Partes.

5. Em conformidade com o artigo 164.º do presente Acordo, na lista infra não são incluídos 

requisitos não discriminatórios no que respeita aos tipos de forma jurídica de um estabelecimento.

6. Os direitos e obrigações resultantes da presente lista de compromissos não têm um efeito 

auto-executório, pelo que não conferem diretamente quaisquer direitos a pessoas singulares ou a 

pessoas coletivas específicas.
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7. São utilizadas as seguintes abreviaturas na lista infra:

AT Áustria

BE Bélgica

BG Bulgária

CY Chipre

CZ República Checa

DE Alemanha

DK Dinamarca

EU Parte UE

ES Espanha

EE Estónia

FI Finlândia

FR França

EL Grécia

HU Hungria

IE Irlanda

IT Itália

LV Letónia

LT Lituânia

LU Luxemburgo

MT Malta

NL Países Baixos

PL Polónia

PT Portugal

RO Roménia

SK República Eslovaca

SI Eslovénia

SE Suécia

UK Reino Unido
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

TODOS OS SECTORES Bens imóveis

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Limitações na aquisição de terrenos e bens imóveis por investidores 
estrangeiros168.

TODOS OS SECTORES Serviços públicos

UE: As atividades económicas consideradas como serviços públicos a nível nacional ou local podem estar sujeitas a monopólios públicos ou ser objeto
de direitos exclusivos concedidos a operadores privados169. 

TODOS OS SECTORES Tipos de estabelecimento

UE: O tratamento concedido a filiais (de empresas de países terceiros) constituídas em conformidade com a legislação de um Estado-Membro, que 
tenham a sua sede social, administração central ou sede principal na UE, não é extensivo a sucursais ou agências estabelecidas num Estado-Membro 
por uma sociedade de um país terceiro. 

BG: O estabelecimento de sucursais está sujeito a autorização.

EE: Pelo menos metade dos membros do conselho de administração deve ter a sua residência na UE.

FI: Os estrangeiros que pretendam exercer atividades comerciais como sócios de sociedades em comandita simples ou em nome coletivo finlandesas 
devem solicitar uma licença de comércio e ter residência permanente na UE. Para todos os setores, exceto serviços de telecomunicações, condição de 
nacionalidade e requisito de residência para, pelo menos, metade dos membros ordinários e suplentes do conselho de administração. Está, no entanto, 
prevista a possibilidade de derrogações nesta matéria. Se uma organização estrangeira pretender exercer uma atividade empresarial ou comercial 
estabelecendo uma sucursal na Finlândia, deve solicitar uma autorização de comércio. Para acuar como fundador de uma sociedade de responsabilidade 
limitada, uma organização estrangeira ou um particular, não cidadão da UE, precisa de uma autorização. Para os serviços de telecomunicações, 
residência permanente para metade dos fundadores e metade dos membros do conselho de administração. Se o fundador é uma pessoa coletiva, requisito 
de residência para essa pessoa coletiva.

                                                
168 No que respeita aos setores de serviços, estas limitações não vão além das limitações refletidas nos compromissos do GATS em vigor.
169 Dado que existem frequentemente serviços públicos a nível descentralizado, não se afigura praticável apresentar listas pormenorizadas e exaustivas por setor. Para facilitar a compreensão, a 

presente lista de compromissos inclui notas de rodapé específicas que, de uma forma ilustrativa e não exaustiva, indicam os setores em que os serviços públicos desempenham um papel 
importante.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

IT: O acesso a atividades industriais, comerciais e artesanais está sujeito a uma autorização de residência e a uma autorização específica para o exercício
dessa atividade.

BG, PL: As atividades de uma representação apenas podem incluir a publicidade e a promoção da companhia mãe estrangeira representada.

PL: Com exceção dos serviços financeiros, não consolidado para sucursais. Os investidores não UE apenas podem estabelecer e exercer uma atividade
económica sob a forma de uma parceria limitada, parceria limitada por ações, sociedade de responsabilidade limitada e sociedade por ações (no caso 
de serviços jurídicos, apenas sob a forma da parceria registada e de parceria limitada).

RO: O administrador único ou o presidente do conselho de administração, bem como metade do número total de administradores das sociedades 
comerciais, devem possuir a nacionalidade romena, salvo disposição em contrário prevista no contrato de sociedade ou nos respetivos estatutos. A 
maioria dos auditores das sociedades comerciais e seus adjuntos devem ser cidadãos romenos.

SE: As sociedades estrangeiras (que não tenham constituído uma entidade jurídica na Suécia) devem realizar as suas atividades comerciais por 
intermédio de uma sucursal estabelecida na Suécia, com administração independente e contabilidade separada. Os projetos de obras de construção com 
duração inferior a um ano beneficiam de uma derrogação à regra de estabelecimento de uma sucursal ou de designação de um representante residente. 
As sociedades de responsabilidade limitada (ou sociedades por ações) podem ser constituídas por um ou mais fundadores. Um fundador deve residir na 
Suécia ou ser uma entidade jurídica sueca. Uma sociedade de pessoas só pode ser um membro fundador se cada um dos sócios residir na Suécia. A 
constituição dos restantes tipos de pessoas coletivas rege-se por condições análogas às mencionadas. Pelo menos 50 % dos membros do conselho de 
administração devem residir na Suécia. Os cidadãos estrangeiros ou suecos não residentes na Suécia, que desejem efetuar atividades comerciais na 
Suécia, devem designar um residente responsável por essas atividades registado junto da administração local. As condições de residência podem ser 
derrogadas se se puder comprovar que não são necessárias num dado caso.

SI: O estabelecimento de sucursais de sociedades estrangeiras está subordinado ao registo da sociedade-mãe junto do órgão jurisdicional competente 
no país de origem há pelo menos um ano.

SK: As pessoas singulares estrangeiras que solicitem o registo do seu nome no Registo Comercial na qualidade de pessoas habilitadas a agir em nome de 
um empresário devem apresentar um pedido de autorização de residência na República Eslovaca.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

TODOS OS SECTORES Investimento

ES: Os investimentos em Espanha por entidades estatais e públicas estrangeiras (que, além do interesse económico, pressupõem outro tipo de interesses), 
diretamente ou por intermédio de empresas ou de entidades controladas direta ou indiretamente por governos estrangeiros, estão condicionados à 
autorização prévia do governo espanhol.

BG: Nas empresas em que a participação pública (estatal ou municipal) no respetivo capital social seja superior a 30 %, a transferência dessas ações para 
terceiros está sujeita a autorização. Determinadas atividades económicas relacionadas com a exploração ou utilização de património público ou estatal 
estão sujeitas à atribuição de uma concessão nos termos da Lei sobre as concessões. Os investidores estrangeiros não podem participar na privatização. 
Os investidores estrangeiros e as pessoas coletivas búlgaras com uma participação de controlo estrangeira precisam de uma autorização para a) a 
prospeção, o desenvolvimento ou a exploração de recursos naturais das águas territoriais, da plataforma continental ou da zona económica exclusiva do 
país e b) a aquisição de uma participação de controlo em sociedades envolvidas em qualquer das atividades indicadas na alínea a).

FR: As aquisições estrangeiras em sociedades que excedam 33,33 % das quotas de capital ou dos direitos votos de uma empresa francesa existente, ou 
20 % de sociedades francesas com participação pública, estão sujeitas à seguinte regulamentação:

– os investimentos inferiores a 7,6 milhões de euros em empresas francesas com um volume de negócios não superior a 76 milhões de euros são livres, 
após um prazo de 15 dias a seguir à notificação prévia e verificação de que estes montantes são respeitados;

– após um período de um mês a seguir à notificação prévia, considera-se que a autorização é tacitamente concedida para outros investimentos, a não ser 
que o ministério da Economia, em circunstâncias excecionais, tenha exercido o seu direito de adiar o investimento.

A participação estrangeira em empresas recentemente privatizadas pode limitar-se a um montante variável, determinado pelo governo francês caso a 
caso, em relação ao capital em oferta pública. O estabelecimento em certas atividades comerciais, industriais ou artesanais está sujeito a uma autorização 
específica, se o diretor executivo não for titular de uma autorização permanente de residência.

FI: A aquisição por estrangeiros de ações que lhes assegurem mais de um terço dos direitos de voto de uma importante sociedade finlandesa ou grande 
empresa (com mais de 1 000 assalariados ou um volume de negócios superior a 168 milhões de euros ou um balanço total superior a 168 milhões de 
euros) está sujeita à aprovação pelas autoridades finlandesas; tal aprovação só pode ser recusada se estiverem em causa interesses nacionais importantes. 
Estas limitações não se aplicam aos serviços de telecomunicações.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

HU: Não consolidado para participação estrangeira em sociedades recentemente privatizadas.

IT: Podem ser concedidos ou mantidos direitos exclusivos em favor de sociedades recentemente privatizadas. Em alguns casos, os direitos de voto 
podem ser restringidos em empresas recentemente privatizadas. Durante um período de cinco anos, a aquisição de participações importantes no capital 
de sociedades que operam nos setores da defesa, serviços de transporte, telecomunicações e energia pode estar sujeita à aprovação das autoridades 
competentes.

TODOS OS SECTORES Zonas geográficas

FI: Nas Ilhas Åland, limitações no que respeita ao direito de estabelecimento para pessoas singulares, que não possuam a cidadania regional das Ilhas 
Åland, e para quaisquer pessoas coletivas sem autorização das autoridades competentes das Ilhas Åland.

1. AGRICULTURA, CAÇA E 
SILVICULTURA

A. Agricultura e caça

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 
015), excluindo serviços de 
assessoria e consultoria170

AT, HU, MT, RO: Não consolidado para atividades agrícolas.

CY: A participação não UE é permitida apenas até 49 %.

FR: O estabelecimento de empresas agrícolas por nacionais não UE e a aquisição de explorações vinícolas por investidores não UE estão sujeitos a 
autorização.

IE: O estabelecimento por residentes não UE em atividades de moagem está sujeito a autorização.

B. Silvicultura e exploração 
florestal

(ISIC rev 3.1: 020), excluindo 
serviços de assessoria e 
consultoria171

BG: Não consolidado para atividades de exploração florestal.

                                                
170 Os serviços de assessoria e consultoria relacionados com a agricultura, caça, silvicultura e pesca figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS nos pontos 6.F.f) e 6.F.g).
171 Os serviços de assessoria e consultoria relacionados com a agricultura, caça, silvicultura e pesca figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS nos pontos 6.F.f) e 6.F.g).
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

2. PESCA E AQUICULTURA

(ISIC rev 3.1: 0501, 0502), 
excluindo serviços de assessoria e 
consultoria172

AT: Pelo menos 25 % das embarcações devem estar registadas na Áustria.

BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: Os investidores estrangeiros não constituídos em sociedade e que não têm a sua sede principal na Bélgica, Finlândia, 
Irlanda, Letónia, Países Baixos, Portugal e República Eslovaca, respetivamente, não podem possuir embarcações sob bandeira belga, finlandesa, 
irlandesa, letã, neerlandesa, portuguesa e eslovaca, respetivamente.

CY, EL: A participação não comunitária é permitida apenas até 49 %.

DK: Os residentes não UE não podem deter um terço ou mais de uma empresa de pesca comercial. Os residentes não UE não podem possuir 
embarcações de bandeira dinamarquesa, exceto através de uma empresa estabelecida na Dinamarca.

FR: Os nacionais não UE não podem participar na área da propriedade pública marítima para a aquicultura de peixes, moluscos e algas. Os 
investidores estrangeiros não constituídos em sociedade e que não têm a sua sede principal na França não podem possuir mais de 50 % de um navio 
sob bandeira francesa.

DE: A licença de pesca marítima só pode ser concedida a navios autorizados de bandeira da Alemanha. Trata-se de embarcações de pesca cujo 
capital pertence maioritariamente a cidadãos da UE ou a empresas estabelecidas em conformidade com as regras da UE e com estabelecimento 
principal num Estado-Membro. A utilização das embarcações tem de ser dirigida e controlada por pessoas residentes na Alemanha. Para obter a 
licença de pesca, todos as embarcações de pesca devem estar registadas nos Estados costeiros onde se situam os portos principais dessas 
embarcações.

EE: Podem arvorar a bandeira da Estónia os navios que estiverem estabelecidos nos portos desse país e se os nacionais estónios tiverem uma 
participação maioritária, no caso de sociedades em comandita simples ou em nome coletivo, ou no caso de outras entidades jurídicas que estejam 
estabelecidas na Estónia, se os direitos de voto no conselho de administração pertencerem maioritariamente aos nacionais estónios.

BG, HU, LT, MT, RO: Não consolidado.

IT: Estrangeiros, que não os residentes na UE, não podem deter uma participação maioritária em navios de bandeira italiana ou uma participação 
dominante em companhias de navegação cuja sede principal se encontre em Itália. A pesca em águas territoriais italianas está reservada a navios de 
bandeira italiana.

                                                
172 Os serviços de assessoria e consultoria relacionados com a agricultura, caça, silvicultura e pesca figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS nos pontos 6.F.f) e 6.F.g).
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

SE: Os investidores estrangeiros não constituídos em sociedade e que não têm a sua sede principal na Suécia não podem possuir mais de 50 % de um 
navio sob bandeira sueca. A aquisição de 50 % ou mais de ações de participação em firmas que participam em atividades de pesca comercial nas 
águas suecas requer uma autorização.

SI: Os navios têm direito a arvorar o pavilhão esloveno se mais de metade do navio estiver na posse de cidadãos da UE ou de pessoas coletivas com 
sede num Estado-Membro da UE.

UK: Reserva no que respeita à aquisição de navios de bandeira de UK, exceto se pelo menos 75 % do investimento pertencer a cidadãos e/ou 
sociedades britânicas cujo capital (75 % ou mais) esteja nas mãos de cidadãos britânicos, em todos os casos residentes e domiciliados em UK. As 
embarcações devem ser administradas, dirigidas e controladas a partir do território de UK.

3. INDÚSTRIAS 
EXTRACTIVAS173

A. Extração de carvão e lenhite; 
extração de turfa

(ISIC rev 3.1: 10)

B. Extração de petróleo bruto e de 
gás natural174

(ISIC rev 3.1: 1110)

C. Extração de minérios metálicos

(ISIC rev 3.1: 13)

D. Outras indústrias extrativas

(ISIC rev 3.1: 14)

UE: Os investidores de países fornecedores de energia podem ser proibidos de obter o controlo da atividade. Não consolidado para o estabelecimento 
de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade). Não consolidado para a extração de petróleo bruto e de gás natural.

ES: Não consolidado para investimento estrangeiro em minerais estratégicos.

                                                
173 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
174 Não inclui serviços relacionados com a mineração prestados à comissão ou por contrato em jazidas de petróleo e de gás que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.A.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

4. INDÚSTRIAS 
TRANSFORMADORAS175

A. Indústrias alimentares e das 
bebidas

(ISIC rev 3.1: 15)

Nenhuma.

B. Indústria do tabaco

(ISIC rev 3.1: 16)

Nenhuma.

C. Fabricação de têxteis

(ISIC rev 3.1: 17)

Nenhuma.

D. Indústria do vestuário; 
preparação, tingimento e 
fabricação de artigos de peles com 
pêlo

(ISIC rev 3.1: 18)

Nenhuma.

E. Curtimenta e acabamento de 
peles sem pêlo; fabricação de 
artigos de viagem, marroquinaria, 
artigos de correeiro, seleiro e 
calçado

(ISIC rev 3.1: 19)

Nenhuma.

F. Indústrias da madeira e da 
cortiça e suas obras, exceto 
mobiliário; fabricação de obras de 
espartaria e de cestaria

(ISIC rev 3.1: 20)

Nenhuma.

                                                
175 Este setor não inclui os serviços de assessoria relacionados com as indústrias transformadoras que figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS no ponto 6.F.h).
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

G. Fabricação de papel e de 
artigos de papel

(ISIC rev 3.1: 21)

Nenhuma.

H. Edição, impressão e 
reprodução de suportes de 
informação gravados176

(ISIC rev 3.1: 22), excluindo 
edição e impressão à comissão ou 
por contrato177

IT: Condição de nacionalidade para o proprietário de empresas de edição e impressão.

I. Fabricação de produtos de 
coqueria

(ISIC rev 3.1: 231)

Nenhuma.

J. Fabricação de produtos 
petrolíferos refinados178

(ISIC rev 3.1: 232)

UE: Os investidores de países fornecedores de energia podem ser proibidos de obter o controlo da atividade. Não consolidado para o estabelecimento 
de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

K. Fabricação de produtos 
químicos, exceto explosivos

(ISIC rev 3.1: 24, excluindo 
fabricação de explosivos)

Nenhuma.

L. Fabricação de artigos de 
borracha e de matérias plásticas

(ISIC rev 3.1: 25)

Nenhuma.

                                                
176 O setor está limitado a atividades das indústrias transformadoras. Não inclui atividades relacionadas com o audiovisual ou com um conteúdo cultural. 
177 A edição e impressão à comissão ou por contrato figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS no ponto 6.F.p).
178 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 13

Setor ou subsetor Descrição das reservas

M. Fabricação de outros produtos 
minerais não metálicos

(ISIC rev 3.1: 26)

Nenhuma.

N. Indústrias metalúrgicas de base

(ISIC rev 3.1: 27)

Nenhuma.

O. Fabricação de produtos 
metálicos, exceto máquinas e 
equipamentos

(ISIC rev 3.1: 28)

Nenhuma.

P. Fabricação de máquinas

a) Fabricação de máquinas de uso 
geral

(ISIC rev 3.1: 291)

Nenhuma.

b) Fabricação de máquinas para 
uso específico, exceto armas e 
munições

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 
2924, 2925, 2926, 2929) 

Nenhuma.

c) Fabricação de aparelhos para 
uso doméstico, n.e.

(ISIC rev 3.1: 293)

Nenhuma.

d) Fabricação de máquinas de 
escritório e de equipamento para a 
contabilidade e o tratamento 
automático da informação

(ISIC rev 3.1: 30)

Nenhuma.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

e) Fabricação de máquinas e 
aparelhos elétricos, n.e.

(ISIC rev 3.1: 31)

Nenhuma.

f) Fabricação de equipamento e 
aparelhos de rádio, televisão e de 
comunicação

(ISIC rev 3.1: 32)

Nenhuma.

Q. Fabricação de aparelhos e 
instrumentos médico-cirúrgicos, 
ortopédicos, de precisão, de ótica 
e de relojoaria

(ISIC rev 3.1: 33)

Nenhuma.

R. Fabricação de veículos 
automóveis, reboques e semi-
-reboques

(ISIC rev 3.1: 34)

Nenhuma.

S. Fabricação de outro material de 
transporte (não militar)

(ISIC rev 3.1: 35, excluindo a 
fabricação de navios e aviões de 
guerra e de outro material de 
transporte para uso militar)

Nenhuma.

T. Fabricação de mobiliário; 
outras indústrias transformadoras, 
n.e.

(ISIC rev 3.1: 361, 369)

Nenhuma.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

U. Reciclagem 

(ISIC rev 3.1: 37)

Nenhuma.

5. TRANSPORTE E 
DISTRIBUIÇÃO POR CONTA 
PRÓPRIA DE 
ELECTRICIDADE, GÁS, 
VAPOR E ÁGUA QUENTE179

(EXCLUINDO PRODUÇÃO DE 
ENERGIA NUCLEAR)

A. Produção de eletricidade; 
transporte e distribuição de 
eletricidade por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4010)180

UE: Os investidores de países fornecedores de energia podem ser proibidos de obter o controlo da atividade. Não consolidado para o estabelecimento 
de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

B. Produção de gás; distribuição 
de combustíveis gasosos por 
condutas por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4020)181

UE: Os investidores de países fornecedores de energia podem ser proibidos de obter o controlo da atividade. Não consolidado para o estabelecimento 
de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

C. Produção de vapor e água 
quente; distribuição de vapor e 
água quente por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4030)182

UE: Os investidores de países fornecedores de energia podem ser proibidos de obter o controlo da atividade. Não consolidado para o estabelecimento 
de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

                                                
179 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
180 Não inclui a exploração das redes de transporte e distribuição de eletricidade à comissão ou por contrato que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS.
181 Não inclui o transporte de gás natural e de combustíveis gasosos por condutas, a transmissão e distribuição de gás à comissão ou por contrato e as vendas de gás natural e de combustíveis 

gasosos que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS.
182 Não inclui o transporte e distribuição de vapor e água quente à comissão ou por contrato e as vendas de vapor e água quente que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS.
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6. SERVIÇOS ÀS EMPRESAS

A. Serviços profissionais

a) Serviços jurídicos 

(CPC 861)183

excluindo serviços de assessoria 
jurídica e de documentação e 
certificação jurídicas prestados 
por juristas profissionais a quem 
estão cometidas funções públicas, 
como notários, huissiers de justice 
ou outros officiers publics et 
ministériels

AT: A participação de juristas estrangeiros (que devem ser plenamente qualificados no seu país de origem) no capital social de um escritório 
jurídico, bem como a sua parte nos resultados de exploração, não pode exceder 25 %. Não podem ter influência decisiva no processo de decisão.

BE: Aplicam-se quotas para comparecer perante a "Cour de cassation" em processos não criminais.

FR: O acesso dos juristas à profissão de "avocat auprès de la Cour de Cassation" e "avocat auprès du Conseil d’Etat" está sujeito a quotas.

DK: Apenas juristas com uma licença dinamarquesa para exercer e sociedades de advogados registadas na Dinamarca podem deter participações 
numa sociedade de advogados dinamarquesa. Apenas juristas com uma licença dinamarquesa para exercer podem fazer parte do conselho de 
administração ou da gestão de uma sociedade de advogados dinamarquesa. É exigido um exame jurídico dinamarquês para obter uma licença 
dinamarquesa.

FR: Alguns tipos de forma jurídica ("association d'avocats" e "société en participation d'avocat") são reservados a juristas plenamente admitidos na 
Ordem de Advogados em FR. Num escritório de advogados que presta serviços no que respeita ao direito francês ou da UE, pelo menos 75 % dos sócios
que detêm 75 % das ações devem ser advogados plenamente admitidos na Ordem de Advogados em FR.

                                                
183 Inclui os serviços de assessoria jurídica, representação jurídica, arbitragem e conciliação/mediação jurídica, bem como serviços de certificação e documentação jurídica. A prestação de serviços 

jurídicos só é autorizada no que respeita ao direito internacional público, direito da UE e direito de qualquer jurisdição se o investidor ou o seu pessoal estiverem qualificados para exercer como 
juristas e, tal como a prestação de outros serviços, está sujeita aos requisitos e procedimentos em matéria de licenciamento aplicáveis nos Estados-Membros da União Europeia. Para juristas que 
prestam serviços jurídicos em matéria de direito internacional público e direito estrangeiro, estas exigências podem revestir, nomeadamente, a forma de cumprimento dos códigos deontológicos 
locais, utilização do título do país de origem (a não ser que tenha sido reconhecido equivalente a um título do país de acolhimento), requisitos de seguros, simples registo na Ordem dos 
Advogados do país de acolhimento ou admissão simplificada na Ordem dos Advogados do país de acolhimento através de um teste de aptidão e de um domicílio legal ou profissional no país de 
acolhimento. Os serviços jurídicos no que respeita ao direito da UE são, em princípio, efetuados por, ou através de, um jurista inteiramente qualificado e admitido na Ordem dos Advogados de 
um Estado-Membro que acua pessoalmente, e os serviços jurídicos no que respeita ao direito de um Estado-Membro da União Europeia são, em princípio, prestados por, ou através de, um jurista
plenamente qualificado e admitido na Ordem dos Advogados desse Estado-Membro que acua pessoalmente. A plena admissão na Ordem dos Advogados do Estado-Membro da União Europeia 
em causa pode ser necessária para a representação perante os tribunais e outras autoridades competentes na UE, uma vez que implica a prática do direito da UE e do direito processual nacional. 
Contudo, em alguns Estados-Membros, os juristas estrangeiros não admitidos plenamente na Ordem dos Advogados são autorizados a representar em processos civis uma parte que seja nacional 
ou pertença aos Estados em que o jurista tem direito a exercer.
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HU: A presença comercial deve assumir a forma de parceria com um advogado húngaro (ügyvéd) ou um escritório de advogados (ügyvédi iroda), ou de 
um escritório de representação.

PL: Enquanto outros tipos de forma jurídica são acessíveis aos juristas da UE, os juristas estrangeiros apenas têm acesso às formas jurídicas de sociedade 
de pessoas registada e comandita simples.

b) 1. Serviços de contabilidade

(CPC 86212, exceto "serviços de 
auditoria", CPC 86213, CPC 
86219 e CPC 86220)

AT: A participação de contabilistas estrangeiros (que devem ser autorizados a exercer a profissão pela respetiva legislação nacional) no capital social 
de uma entidade jurídica na Áustria, bem como a sua parte nos resultados de exploração, não pode exceder 25 %, se não forem membros da 
associação profissional austríaca.

CY: O acesso está sujeito ao exame das necessidades económicas. Critérios principais: situação do emprego no subsetor. 

DK: Para entrar em parcerias com contabilistas dinamarqueses autorizados, os contabilistas estrangeiros devem obter autorização da Agência do 
Comércio e das Sociedades da Dinamarca.

b) 2. Serviços de auditoria

(CPC 86211 e 86212, exceto 
serviços de contabilidade)

AT: A participação de auditores estrangeiros (que devem ser autorizados a exercer a profissão pela respetiva legislação nacional) no capital social de 
uma entidade jurídica na Áustria, bem como a sua parte nos resultados de exploração, não pode exceder 25 %, se não forem membros da associação 
profissional austríaca.

CY: O acesso está sujeito ao exame das necessidades económicas. Critérios principais: situação do emprego no subsetor.

CZ e SK: Pelo menos 60 % do capital ou dos direitos de voto estão reservados aos nacionais.

DK: Para entrar em parcerias com contabilistas dinamarqueses autorizados, os contabilistas estrangeiros devem obter autorização da Agência do 
Comércio e das Sociedades da Dinamarca.

FI: Requisito de residência para, pelo menos, um dos auditores de uma sociedade anónima finlandesa.

LV: Numa sociedade comercial de auditores ajuramentados, mais de 50 % das ações com direito de voto devem ser detidas por auditores ajuramentados 
ou sociedades comerciais de auditores ajuramentados da UE.
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LT: Pelo menos 75 % das ações devem pertencer a auditores ou sociedades de auditoria da UE.

SE: Apenas os auditores aprovados na Suécia podem assegurar serviços de auditoria jurídica em certas entidades jurídicas, designadamente em todas as 
sociedades de responsabilidade limitada. São os únicos autorizados a deter ações ou a constituir parcerias em empresas que assegurem a execução de 
auditoria qualificada (para fins oficiais). Requisito de residência para a autorização.

SI: A participação de estrangeiros nas empresas de auditoria não pode exceder 49 % do capital próprio. 

c) Serviços de consultoria fiscal

(CPC 863)184

AT: A participação de consultores fiscais estrangeiros (que devem ser autorizados a exercer a profissão pela respetiva legislação nacional) no capital 
social de uma entidade jurídica na Áustria, bem como a sua parte nos resultados de exploração, não pode exceder 25 %; tal aplica-se apenas a não 
membros da associação profissional austríaca.

CY: O acesso está sujeito ao exame das necessidades económicas. Critérios principais: situação do emprego no subsetor. 

d) Serviços de arquitetura

e

e) Serviços de planeamento 
urbano e arquitetura paisagística

(CPC 8671 e CPC 8674)

BG: Para projetos de importância nacional ou regional, os investidores estrangeiros devem agir em parceria com investidores locais, enquanto 
subcontratantes.

LV: No que respeita aos serviços de arquitetura, para obter uma licença de exercício de atividades económicas com plena responsabilidade jurídica e 
direitos para assinar projetos, é exigida uma experiência de três anos na Letónia no domínio de projetos e grau universitário.

f) Serviços de engenharia

e

g) Serviços integrados de 
engenharia

(CPC 8672 e CPC 8673)

BG: Para projetos de importância nacional ou regional, os investidores estrangeiros devem agir em parceria com investidores locais, enquanto 
subcontratantes.

                                                
184 Não inclui os serviços de assessoria jurídica e de representação jurídica em matéria fiscal que figuram no ponto 1.A.a). Serviços jurídicos.
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h) Serviços médicos (incluindo 
psicólogos) e dentários

(CPC 9312 e parte da CPC 
85201) 

AT: Não consolidado, exceto para serviços dentários e para psicólogos e psicoterapeutas, sempre que: nenhuma.

DE: Exame das necessidades económicas para os médicos e dentistas autorizados a tratar doentes dos regimes públicos de saúde. Critérios principais: 
escassez de médicos e dentistas na região em causa. 

FI: Não consolidado.

FR: Enquanto outros tipos de forma jurídica são acessíveis aos investidores da UE, os investidores estrangeiros apenas têm acesso às formas jurídicas 
"société d'exercice liberal" e "société civile professionnelle".

LV: Exame das necessidades económicas. Critérios principais: escassez de médicos e dentistas na região em causa. 

BG, LT: A prestação destes serviços está sujeita a autorização baseada no plano dos serviços de saúde estabelecido em função das necessidades, tendo 
em conta a população e os serviços médicos e dentários já existentes.

SI: Não consolidado para serviços de medicina social, sanitários, epidemiológicos, médico/ecológicos, aprovisionamento 
em sangue, preparações de sangue e transplantes; autópsia. 

UK: O estabelecimento de médicos ao abrigo do Serviço Nacional de Saúde está sujeito ao planeamento de recursos humanos médicos.

i) Serviços de veterinária

(CPC 932)

AT: Não consolidado.

BG: Exame das necessidades económicas. Critérios principais: população e densidade das empresas existentes.

FR: Enquanto outros tipos de forma jurídica são acessíveis aos investidores da UE, os investidores estrangeiros apenas têm acesso às formas jurídicas 
"société d'exercice liberal" e "société civile professionnelle".

HU: Exame das necessidades económicas. Critérios principais: condições do mercado de trabalho no setor.
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j) 1. Serviços de parteiras

(parte da CPC 93191)

BG, FI, HU, MT, SI: Não consolidado.

FR: Enquanto outros tipos de forma jurídica são acessíveis aos investidores da UE, os investidores estrangeiros apenas têm acesso às formas jurídicas 
"société d'exercice liberal" e "société civile professionnelle".

LT: Pode ser aplicado o exame das necessidades económicas. Critérios principais: situação do emprego no subsetor.

j) 2. Serviços prestados por 
enfermeiros, fisioterapeutas e 
pessoal paramédico

(parte da CPC 93191)

AT: Os investidores estrangeiros apenas são autorizados nas seguintes atividades: enfermagem, fisioterapia, ergoterapia, logoterapia, dietética e nutrição.

BG, MT, SI: Não consolidado.

FI: Não consolidado para fisioterapeutas e pessoal paramédico.

FR: Enquanto outros tipos de forma jurídica são acessíveis aos investidores da UE, os investidores estrangeiros apenas têm acesso às formas jurídicas 
"société d'exercice liberal" e "société civile professionnelle".

LT: Pode ser aplicado o exame das necessidades económicas. Critérios principais: situação do emprego no subsetor.

LV: Exame das necessidades económicas para fisioterapeutas e pessoal paramédico estrangeiros. Critérios principais: situação do emprego na região 
dada.

k) Venda a retalho de produtos 
farmacêuticos e venda a retalho 
de produtos médicos e 
ortopédicos 

(CPC 63211)

e outros serviços prestados por 
farmacêuticos185

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Não consolidado.

BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HU, IE, LV, PT, SK: A autorização está sujeita ao exame das necessidades económicas. Critérios principais: população e 
densidade geográfica das farmácias existentes.

                                                
185 O fornecimento de produtos farmacêuticos ao público em geral, tal como a prestação de outros serviços, está sujeito aos requisitos e procedimentos em matéria de licenciamento e qualificação 

aplicáveis nos Estados-Membros da União Europeia. Em geral, esta atividade está reservada aos farmacêuticos. Em alguns Estados-Membros, apenas o fornecimento de medicamentos prescritos 

está reservado a farmacêuticos.
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B. Serviços de informática e 
serviços conexos

(CPC 84)

Nenhuma.

C. Serviços de investigação e 
desenvolvimento186

a) Serviços de I&D em ciências 
naturais

(CPC 851)

b) Serviços de I&D em ciências 
sociais e humanas

(CPC 852, excluindo serviços de 
psicologia)187

c) Serviços interdisciplinares de 
I&D

(CPC 853)

UE: Para serviços de I&D financiados por fundos públicos, os direitos e/ou autorizações exclusivos apenas podem ser concedidos a nacionais da UE 
e a pessoas coletivas da UE com sede na UE.

D. Serviços imobiliários188

a) Relacionados com bens 
imóveis próprios ou locados 

(CPC 821)

Nenhuma.

b) À comissão ou por contrato

(CPC 822)

Nenhuma.

                                                
186 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
187 Parte da CPC 85201 figura no ponto 6.A.h. – Serviços médicos e dentários.
188 O serviço em causa corresponde ao exercício da profissão de agente imobiliário e não afeta eventuais direitos e/ou restrições aplicáveis à aquisição de bens imóveis por pessoas singulares ou 

coletivas.
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E. Serviços de aluguer/locação 
sem operadores

a) Relacionados com navios

(CPC 83103)

LT: Os navios devem pertencer a pessoas singulares lituanas ou a sociedades estabelecidas na Lituânia.

SE: Se houver participação estrangeira na propriedade dos navios, para hastear o pavilhão da Suécia é necessário demonstrar que a participação da 
Suécia é dominante.

b) Relacionados com aeronaves

(CPC 83104)

UE: As aeronaves utilizadas pelas transportadoras aéreas da UE devem estar registadas no Estado-Membro da UE que concedeu a licença à 
transportadora ou em outra parte na UE. A aeronave deve pertencer a pessoas singulares que cumpram critérios específicos em matéria de 
nacionalidade ou por pessoas coletivas que cumpram determinados critérios no que respeita à propriedade do capital e ao controlo (incluindo a 
nacionalidade dos diretores). Podem ser concedidas derrogações para contratos de locação de curto prazo ou em circunstâncias excecionais.

c) Relacionados com outro 
equipamento de transporte 

(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 
83105) 

Nenhuma.

d) Relacionados com outras 
máquinas e equipamento

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 
83108 e CPC 83109)

Nenhuma.

e) Relacionados com bens de uso 
pessoal e doméstico

(CPC 832)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Não consolidado para CPC 83202.

f) Aluguer de equipamento de 
telecomunicações

(CPC 7541)

Nenhuma.
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F. Outros serviços às empresas 

a) Publicidade

(CPC 871)

Nenhuma.

b) Estudos de mercado e 
sondagens de opinião

(CPC 864)

Nenhuma.

c) Serviços de consultoria de 
gestão

(CPC 865)

Nenhuma.

d) Serviços relacionados com a 
consultoria de gestão

(CPC 866)

HU: Não consolidado para serviços de arbitragem e conciliação (CPC 86602). 

e) Serviços técnicos de ensaio e 
análise189

(CPC 8676)

Nenhuma.

f) Serviços de assessoria e 
consultoria relacionados com a 
agricultura, caça e silvicultura

(parte da CPC 881)

Nenhuma.

g) Serviços de assessoria e 
consultoria relacionados com a 
pesca

(parte da CPC 882)

Nenhuma.

                                                
189 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços de ensaios e análises técnicos obrigatórios para a concessão de autorizações de comercialização ou para 

autorizações de utilização (por exemplo, inspeção de veículos e inspeção alimentar).
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h) Serviços de assessoria e 
consultoria relacionados com as 
indústrias transformadoras

(parte da CPC 884 e parte da CPC 
885)

Nenhuma.

i) Serviços de colocação e de 
fornecimento de pessoal 

i) 1. Recrutamento e seleção de 
quadros 

(CPC 87201)

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Não consolidado.

i) 2. Serviços de colocação de 
pessoal 

(CPC 87202)

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Não consolidado.

BE, FR, IT: Monopólio do Estado.

DE: A autorização está sujeita ao exame das necessidades económicas. Critérios principais: situação e desenvolvimento do mercado de trabalho.

i) 3. Serviços de fornecimento de 
pessoal auxiliar de escritório

(CPC 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Não consolidado.

IT: Monopólio do Estado.

i) 4. Serviços de agência de 
modelos 

(parte da CPC 87209)

Nenhuma.

j) 1. Serviços de investigação

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Não consolidado.
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j) 2. Serviços de segurança 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 
87304 e CPC 87305)

DK: Requisito de residência e nacionalidade para os membros do conselho de administração. Não consolidado para a prestação de serviços de guarda de 
aeroportos.

BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: A licença pode ser concedida apenas a nacionais e a organizações nacionais registadas.

ES: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade). O acesso está sujeito a autorização prévia.

k) Serviços conexos de 
consultoria científica e técnica190

(CPC 8675)

FR: Investidores estrangeiros necessitam de uma autorização específica para os serviços de exploração e prospeção.

l) 1. Manutenção e reparação de 
embarcações

(parte da CPC 8868)

Nenhuma.

l) 2. Manutenção e reparação de 
equipamento de transporte 
ferroviário 

(parte da CPC 8868)

LV: Monopólio do Estado.

SE: Aplicação do exame das necessidades económicas quando o investidor pretender estabelecer as suas próprias instalações de infra-estrutura dos 
terminais. Critérios principais: limites de espaço e capacidade.

l) 3. Manutenção e reparação de 
veículos automóveis, motociclos, 
motoneves e equipamento de 
transporte rodoviário 

(CPC 6112, CPC 6122, parte da 
CPC 8867 e parte da CPC 8868)

SE: Aplicação do exame das necessidades económicas quando o investidor pretender estabelecer as suas próprias instalações de infra-estrutura dos 
terminais. Critérios principais: limites de espaço e capacidade.

l) 4. Manutenção e reparação de 
aeronaves e suas partes 

(parte da CPC 8868)

Nenhuma.

                                                
190 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se a certas atividades relacionadas com a mineração (minerais, petróleo, gás, etc.)
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l) 5. Serviços de manutenção e 
reparação de produtos metálicos, 
de máquinas (exceto de escritório), 
de equipamento (exceto de 
transporte e de escritório) e de 
bens de uso pessoal e doméstico191

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, 
CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 
e CPC 8866)

Nenhuma.

m) Serviços de limpeza de 
edifícios

(CPC 874)

Nenhuma.

n) Serviços fotográficos

(CPC 875)

Nenhuma.

o) Serviços de embalagem

(CPC 876)

Nenhuma.

p) Impressão e edição

(CPC 88442)

LT, LV: Os direitos de estabelecimento no setor da edição são concedidos apenas a pessoas coletivas constituídas a nível nacional (não sucursais)

PL: Requisito de nacionalidade para chefes de redacção de jornais e revistas.

SE: Requisito de residência para editor e proprietário de editora e tipografia.

q) Serviços de organização de 
congressos

(parte da CPC 87909)

Nenhuma.

                                                
191 Os serviços de manutenção e reparação de equipamento de transporte (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figuram nos pontos 6.F. l) 1 a 6.F.l) 4.

Os serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamento de escritório incluindo computadores (CPC 845) figuram no ponto 6.B. Serviços informáticos.
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r) 1. Serviços de tradução e 
interpretação

(CPC 87905)

DK: A autorização para tradutores e intérpretes públicos autorizados pode limitar o âmbito de atividade.

PL: Não consolidado para a prestação de serviços de interpretação ajuramentada.

BG, HU, SK: Não consolidado para a tradução e interpretação oficiais.

r) 2. Serviços de design de 
interiores e outros serviços de 
design especializado

(CPC 87907)

Nenhuma.

r) 3. Serviços de agências de 
cobrança

(CPC 87902)

IT, PT: Condição de nacionalidade para os investidores.

r) 4. Serviços de informação 
financeira sobre clientela

(CPC 87901)

BE: Para as bases de dados no setor do crédito ao consumo, condição de nacionalidade para os investidores.

IT, PT: Condição de nacionalidade para os investidores.

r) 5. Serviços de reprodução de 
documentos

(CPC 87904)192

Nenhuma.

r) 6. Serviços de consultoria de 
telecomunicações

(CPC 7544)

Nenhuma.

r) 7. Serviços de atendimento de 
telefones (CPC 87903)

Nenhuma.

                                                
192 Não inclui serviços de impressão que são cobertos pela CPC 88442 e figuram no ponto 6.F p).
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7. SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO

A. Serviços postais e de correio 
rápido

(Serviços relacionados com o 
tratamento193 de produtos 
postais194 de acordo com a 
seguinte lista de subsetores, para 
destinos nacionais ou 
estrangeiros: i) Serviços de 
tratamento de comunicações 
escritas com destinatário em todos 
os tipos de suportes físicos 195, 
incluindo serviço de correio 
híbrido e correio direto, ii) 
Tratamento de encomendas com 
destinatário196, iii) Tratamento de 
produtos de imprensa com 
destinatário197, iv) Tratamento dos 
produtos referidos em i) a iii) 
supra, v) Serviços de correio 
expresso198 para os produtos 
referidos em i) a iii) supra, vi) 
Tratamento de produtos sem 
destinatário específico, vii) 
Intercâmbio de documentos199

Nenhuma200.

                                                
193 Por "tratamento" deve entender-se o tratamento, classificação, transporte e entrega.
194 Por "produto postal" entende-se os produtos tratados por todo o tipo de operadores comerciais, quer públicos quer privados.
195 Por exemplo, cartas, postais, etc.
196 Estão incluídos os livros e os catálogos.
197 Revistas, jornais e outros periódicos.
198 Os serviços de correio expresso podem incluir, além da rapidez e fiabilidade, elementos de valor acrescentado tais como a recolha na origem, entrega em mãos ao destinatário, serviços de 

localização do envio, possibilidade de alteração do destinatário na fase de trânsito e confirmação da receção no destino.
199 Disponibilização de meios, incluindo a oferta de instalações temporárias, bem como transporte por uma parte terceira, que permitam a auto entrega através do intercâmbio mútuo de produtos 

postais entre utilizadores que tenham uma assinatura deste serviço. Por "produtos postais" entende-se os produtos tratados por qualquer tipo de operadores comerciais, quer públicos quer 
privados.

200 Para os subsetores i) a iv), podem ser requeridas licenças individuais que impõem obrigações específicas de serviço universal e/ou uma contribuição financeira para um fundo de compensação.
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São, porém, excluídos os 
subsetores i), iv) e v) se forem 
abrangidos pelo âmbito dos 
serviços que podem ser 
reservados, nomeadamente: para a 
correspondência cujo preço é 2,5 
vezes inferior à tarifa pública de 
base, desde que o peso seja
inferior a 50 gramas201, acrescido 
do serviço de registo de correio 
utilizado em caso de 
procedimentos judiciais ou 
administrativos.)

(parte da CPC 751, parte da 
CPC 71235202 e parte da 
CPC 73210)203

                                                
201 "Tipos de correspondência": uma comunicação escrita num suporte físico de qualquer natureza a transportar e entregar no endereço indicado pelo remetente no próprio envio ou na sua 

embalagem. Livros, catálogos, jornais e periódicos não são considerados produtos de correspondência.
202 Transporte de correio por conta própria por qualquer modo terrestre.
203 Transporte de correio por conta própria por via aérea.
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B. Serviços de telecomunicações

Estes serviços não abrangem a 
atividade económica que consiste 
no fornecimento de conteúdos que 
requerem serviços de 
telecomunicações para o seu 
transporte

a) Todos os serviços de 
transmissão e receção de sinais 
por qualquer meio 
eletromagnético204, excluindo 
radiodifusão205

Nenhuma206.

b) Serviços de radiodifusão por 
satélite207

UE: Nenhuma, exceto que:

– os compromissos estão sujeitos a reciprocidade;

– os prestadores de serviços neste setor podem estar sujeitos a obrigações para salvaguardar objetivos de interesse geral relacionados com a 
transmissão de conteúdos através da sua rede em conformidade com o quadro normativo da UE em matéria de comunicações eletrónicas.

BE: Não consolidado.

                                                
204 Estes serviços não incluem a informação em linha e/ou o processamento de dados (incluindo processamento de transações) (parte da CPC 843) que figuram no ponto 1.B. Serviços informáticos.
205 A radiodifusão é definida como a cadeia de transmissão ininterrupta necessária para distribuir ao público em geral sinais de programas televisivos ou radiofónicos, mas não abrange as ligações 

de contribuição entre os operadores.
206 Nota explicativa: alguns Estados-Membros da União Europeia mantêm uma participação pública em certos operadores de telecomunicações. Os Estados-Membros reservam-se o direito de 

manter uma tal participação no futuro. Não se trata de uma limitação em matéria de acesso ao mercado. Na Bélgica, a participação do Estado e os direitos de voto na Belgacom são livremente 
determinados pelo poder legislativo, como é atualmente o caso ao abrigo da lei de 21 de março de 1991 sobre a reforma das empresas económicas estatais.

207 Estes serviços abrangem o serviço de telecomunicações que consiste na transmissão e receção de emissões de rádio e televisão por satélite (a cadeia de transmissão ininterrupta via satélite 
requerida para a distribuição de sinais de programas de rádio e televisão ao público em geral). Cobre a venda da utilização de serviços por satélite, mas não inclui a venda de pacotes de 
programas de televisão a agregados familiares.
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8. SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA CONEXOS 
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, 
CPC 514, CPC 515, CPC 516, 
CPC 517 e CPC 518) 

Nenhuma.

9. SERVIÇOS DE 
DISTRIBUIÇÃO

(excluindo a distribuição de 
armas, munições, explosivos e 
outro material de guerra)

Todos os subsetores
inframencionados208

AT: Não consolidado para a distribuição de produtos de pirotecnia, artigos inflamáveis e dispositivos explosivos, bem como substâncias tóxicas. Para 
a distribuição de produtos farmacêuticos e de produtos do tabaco, os direitos e/ou autorizações exclusivos apenas podem ser concedidos a nacionais da 
UE e a pessoas coletivas da UE com sede na UE.

FI: Não consolidado para a distribuição de bebidas alcoólicas e produtos farmacêuticos.

A. Serviços de comissionistas 

a) Serviços de comissionistas de 
veículos automóveis, motociclos e 
motoneves e suas partes e 
acessórios

(parte da CPC 61111, parte da 
CPC 6113 e parte da CPC 6121)

Nenhuma.

b) Outros serviços de 
comissionistas

(CPC 621)

Nenhuma.

                                                
208 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se à distribuição de produtos químicos, de produtos farmacêuticos, de produtos para uso médico, tal como dispositivos médicos e 

cirúrgicos, substâncias e objetos médicos para a uso médico, de equipamento militar e metais (e pedras) preciosos e, em alguns Estados-Membros da União Europeia, também à distribuição de 
tabaco e produtos do tabaco e de bebidas alcoólicas.
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B. Serviços de venda por grosso

a) Serviços de venda por grosso 
de veículos automóveis, 
motociclos e motoneves e suas 
partes e acessórios

(parte da CPC 61111, parte da 
CPC 6113 e parte da CPC 6121)

Nenhuma.

b) Serviços de venda por grosso 
de equipamentos terminais de 
telecomunicações

(parte da CPC 7542)

Nenhuma.

c) Outros serviços de venda por 
grosso

(CPC 622, excluindo os serviços 
de venda por grosso de produtos 
energéticos209)

FR, IT: Monopólio estatal do tabaco.

FR: A autorização de farmácias de venda por grosso está sujeita ao exame das necessidades económicas. Critérios principais: população e densidade 
geográfica das farmácias existentes.

                                                
209 Estes serviços, que incluem a CPC 62271, figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.D.
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C. Serviços de venda a retalho210

Serviços de venda a retalho de 
veículos automóveis, motociclos e 
motoneves e suas partes e 
acessórios 

(CPC 61112, parte da CPC 6113 e 
parte da CPC 6121)

Serviços de venda a retalho de 
equipamentos terminais de 
telecomunicações

(parte da CPC 7542)

Serviços de venda a retalho de 
produtos alimentares 

(CPC 631)

Serviços de venda a retalho de 
outros produtos (não energéticos), 
exceto vendas a retalho de 
produtos farmacêuticos, médicos 
e ortopédicos211

(CPC 632, excluindo CPC 63211 
e 63297)

ES, IT: Monopólio estatal do tabaco.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: A autorização para armazéns comerciais (no caso de FR, apenas grandes armazéns) está sujeita a um exame das 
necessidades económicas. Critérios principais: número e impacto sobre as lojas existentes, densidade demográfica, dispersão geográfica, impacto 
sobre as condições de tráfego e criação de emprego.

IE, SE: Não consolidado para a venda a retalho de bebidas alcoólicas.

SE: A autorização para o comércio temporário de vestuário, calçado e alimentação não consumidos no ponto de venda pode estar sujeita ao exame 
das necessidades económicas. Critérios principais: impacto sobre as lojas existentes na área geográfica em questão.

D. Franchising 

(CPC 8929)

Nenhuma.

                                                
210 Não inclui os serviços de manutenção e reparação que figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS nos pontos 6.B e 6.F.l).

Não inclui os serviços de venda a retalho de produtos energéticos que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS nos pontos 18.E e 18.F.
211 As vendas a retalho de produtos farmacêuticos, médicos e ortopédicos figuram em SERVIÇOS PROFISSIONAIS no ponto 1.A.k).



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 34

Setor ou subsetor Descrição das reservas

10. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 
(apenas serviços financiados pelo 
setor privado) 

A. Serviços de ensino primário 

(CPC 921)

B. Serviços de ensino secundário

(CPC 922)

C. Serviços de ensino superior

(CPC 923)

D. Serviços de educação de 
adultos

(CPC 924)

UE: A participação de operadores privados na rede de ensino está sujeita a concessão.

AT: Não consolidado para serviços de ensino superior. Não consolidado para serviços de educação de adultos por rádio ou televisão.

BG: Não consolidado para a prestação de serviços de ensino primário e/ou secundário por pessoas singulares e associações estrangeiras e para a 
prestação de serviços de ensino superior

CZ, SK: Condição de nacionalidade para a maioria dos membros do conselho diretivo. Não consolidado para serviços de ensino superior, exceto para 
serviços do ensino técnico e profissional pós-secundário (CPC 92310). 

CY, FI, MT, RO, SE: Não consolidado.

EL: Condição de nacionalidade para a maioria dos membros do conselho diretivo nas escolas primárias e secundárias. Não consolidado para 
instituições de ensino superior que concedem diplomas reconhecidos pelo Estado.

ES, IT: Exame das necessidades para abrir universidades privadas autorizadas a emitir diplomas ou títulos reconhecidos; o procedimento em causa 
implica um parecer do Parlamento. Critérios principais: população e densidade dos estabelecimentos existentes.

HU, SK: O número de escolas estabelecidas pode ser limitado pelas autoridades locais (ou, no caso de escolas secundárias e outras instituições de 
ensino superior, pelas autoridades centrais) responsáveis pela concessão de licenças.

LV: Não consolidado para a prestação de serviços de ensino relacionados com serviços de ensino secundário de tipo técnico e profissional para 
estudantes com deficiência (CPC 9224).

SI: Não consolidado para as escolas primárias. Condição de nacionalidade para a maioria dos membros do conselho diretivo nas escolas secundárias 
e superiores.
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E. Outros serviços de educação

(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Não consolidado.

CZ, SK: A participação de operadores privados na rede de ensino está sujeita a concessão. Condição de nacionalidade para a maioria dos membros da 
direção.

11. SERVIÇOS AMBIENTAIS212

A. Serviços de tratamento de 
águas residuais

(CPC 9401)213

B. Gestão de resíduos 
sólidos/perigosos, excluindo 
transporte transfronteiras de 
resíduos perigosos

a) Serviços de eliminação de 
resíduos

(CPC 9402)

b) Serviços de higiene pública e 
similares

(CPC 9403)

C. Proteção do ar e do clima

(CPC 9404)214

Nenhuma.

                                                
212 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
213 Corresponde a serviços de esgotos.
214 Corresponde a serviços de limpeza de gases de escape
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D. Serviços de remediação e 
limpeza do solo e águas

a) Tratamento e remediação do 
solo e águas 
contaminados/poluídos

(parte da CPC 9406)215

E. Redução do ruído e vibrações

(CPC 9405)

F. Proteção da biodiversidade e da 
paisagem 

a) Serviços de proteção natural e 
paisagística

(parte da CPC 9406)

G. Outros serviços ambientais e 
conexos

(CPC 9409)

                                                
215 Corresponde a partes dos Serviços de proteção natural e paisagística.
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12. SERVIÇOS FINANCEIROS

A. Serviços de seguros e serviços 
conexos

AT: A licença para o estabelecimento de sucursais de seguradoras estrangeiras não será concedida se, no seu país de origem, a seguradora não tiver 
uma forma jurídica que corresponda ou seja comparável a uma sociedade anónima ou a uma mútua de seguros.

BG, ES: Antes de poder estabelecer uma sucursal ou agência na Bulgária ou em Espanha para prestar determinados tipos de seguros, uma companhia 
de seguros estrangeira deve ter sido autorizada a operar nos mesmos setores no seu país de origem durante pelo menos cinco anos.

EL: O direito de estabelecimento não abrange a criação de representações ou de outro tipo de presença permanente das companhias de seguros, 
exceto sob a forma de agência, sucursal ou sede principal.

FI: Pelo menos metade dos promotores e dos membros do conselho de administração e do conselho de fiscalização de uma companhia de seguros 
devem ter residência na UE, salvo derrogação concedida pelas autoridades competentes. Na Finlândia, as companhias de seguros estrangeiras não 
podem obter uma licença para operar enquanto sucursal no ramo dos seguros de pensões obrigatórios.

IT: A autorização para o estabelecimento de sucursais está sujeita, em última instância, à avaliação pelas autoridades de supervisão.

BG, PL: Os intermediários de seguros devem estar constituídos em sociedades locais (não sucursais).

PT: Para estabelecer uma sucursal em Portugal, as companhias de seguros estrangeiras devem fazer prova de uma experiência prévia na atividade de 
pelo menos cinco anos. O estabelecimento de sucursais diretas não é autorizado para a intermediação de seguros, que está reservada para as 
sociedades constituídas em conformidade com a legislação de um Estado-Membro da UE. 

SK: Os cidadãos estrangeiros podem estabelecer uma companhia de seguros sob a forma de uma sociedade por ações ou praticar operações de 
seguros através das respetivas filiais com sede estatutária na República Eslovaca (não sucursais). 

SI: Os investidores estrangeiros não podem participar em companhias de seguros em fase de privatização. A participação numa associação mútua de 
seguros é limitada às companhias estabelecidas na República da Eslovénia (não sucursais) e às pessoas singulares eslovenas. Para poder prestar 
serviços de consultoria e de regularização de sinistros, é necessária a constituição como pessoa coletiva (não sucursais). Para os empresários 
individuais, é exigida a residência na República da Eslovénia.

SE: As empresas de corretagem de seguros não constituídas em sociedade na Suécia apenas se podem estabelecer por intermédio de uma sucursal.
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B. Serviços bancários e outros 
serviços financeiros (excluindo 
seguros)

UE: Apenas as empresas com sede na UE podem ser depositárias de ativos de fundos de investimentos. É necessário o estabelecimento de uma 
sociedade de gestão especializada, que tenha a sua sede principal e sede estatutária no mesmo Estado-Membro, para efetuar a gestão dos fundos de 
investimento e das sociedades de investimento.

BG: Os seguros de pensão devem ser implementados através da participação em companhias de seguros de pensão constituídas em sociedades (não 
sucursais). Na Bulgária, é exigida a residência permanente para o presidente do conselho de administração e o presidente do conselho de direção.

CY: Só os membros (corretores) da Bolsa de Valores de Chipre podem realizar operações de corretagem de valores mobiliários em Chipre. As 
empresas de corretagem só podem registar-se como membros da Bolsa de Valores de Chipre se estiverem constituídas e registadas em conformidade 
com a Lei das Sociedades de Chipre (não sucursais).

FI: Pelo menos metade dos fundadores, os membros do conselho de administração, pelo menos um membro ordinário e um suplente do conselho de 
fiscalização e a pessoa habilitada a assinar em nome da instituição de crédito devem ter residência permanente na UE. Podem ser concedidas 
derrogações a esta regra pelas autoridades competentes.

HU: As sucursais de instituições estrangeiras não são autorizadas a prestar serviços de gestão de ativos para fundos privados de pensões ou gestão de 
capital de risco. O conselho de administração das instituições financeiras deve incluir, pelo menos, dois membros de nacionalidade húngara, 
residentes na aceção da regulamentação pertinente em matéria de câmbios, e que tenham mantido essa residência permanente durante, pelo menos, 
um ano.

IE: No caso dos programas de investimentos coletivos que adotem a forma de sociedades de investimentos por obrigações ou de sociedades de 
capital variável (distintos dos organismos de investimentos coletivos em valores mobiliários, OICVM), a sociedade fideicomissária/depositária e a 
sociedade de gestão devem estar constituídas na Irlanda ou em outro Estado-Membro da UE (não sucursais). No caso das sociedades de 
investimentos em comandita simples, pelo menos um sócio comanditário deve estar constituído em sociedade na Irlanda. Para ser membro da bolsa 
de valores na Irlanda, a entidade deve
i) estar autorizada na Irlanda, pelo que é exigida a sua constituição em sociedade ou parceria, com sede/representação principal na Irlanda ou
ii) estar autorizada em outro Estado-Membro em conformidade com a diretiva da UE relativa aos serviços de investimento.
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IT: Para ser autorizada a gerir o sistema de liquidação de valores mobiliários com um estabelecimento na Itália, uma empresa deve estar constituída 
em sociedade na Itália (não sucursais). Para ser autorizada a gerir serviços de depositário central de valores mobiliários com um estabelecimento na 
Itália, as empresas devem estar constituídas em sociedade na Itália (não sucursais). No caso dos programas de investimento coletivo distintos dos 
OICVM harmonizados por força da legislação da UE, a sociedade fideicomissária/depositária deve estar constituída em Itália ou noutro Estado-
-Membro da UE e estabelecer uma sucursal na Itália. As sociedades de gestão de OICVM harmonizados por força da legislação europeia devem 
também estar constituídas em Itália (não sucursais). Apenas bancos, companhias de seguros, sociedades de investimento e sociedades de OICVM 
harmonizados por força da legislação da UE que tenham a sua sede social na UE, bem como os OICVM constituídos em sociedades em Itália, podem 
exercer a gestão de recursos de fundos de pensões. Para as atividades de venda porta-a-porta, os intermediários devem recorrer a promotores de 
serviços financeiros autorizados que sejam residentes no território de um Estado-Membro da UE. Os escritórios de representação de intermediários 
estrangeiros não podem assegurar a prestação de serviços de investimentos.

LT: Para efeitos da gestão de ativos, é necessária a constituição em sociedade de uma empresa de gestão especializada (não sucursais). Apenas 
empresas com sede estatutária na Lituânia podem acuar como depositárias dos ativos.

PT: Os fundos de pensões só podem ser administrados por sociedades constituídas em Portugal para esse fim e por companhias de seguros 
estabelecidas em Portugal e autorizadas a subscrever seguros de vida ou por entidades autorizadas para a gestão de fundos de pensões noutros 
Estados-Membros da UE (não consolidado para sucursais diretas de países não UE).

RO: As sucursais de instituições estrangeiras não são autorizadas a prestar serviços de gestão de ativos.

SK: Os serviços de investimento na República Eslovaca podem ser prestados por bancos, sociedades de investimento, fundos de investimento e 
corretores de valores mobiliários constituídos sob a forma jurídica de sociedade anónima, com um capital social conforme ao previsto na legislação 
(não sucursais). 

SI: Não consolidado para a participação em bancos em fase de privatização e para fundos privados de pensões (fundos não obrigatórios de pensões). 

SE: Os fundadores de um banco de poupança devem ser pessoas singulares residentes na UE.
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13. SERVIÇOS DE SAÚDE E 
SERVIÇOS SOCIAIS216

(apenas serviços financiados pelo 
setor privado)

A. Serviços hospitalares

(CPC 9311)

B. Serviços de ambulâncias

(CPC 93192)

C. Serviços de saúde com 
alojamento que não serviços 
hospitalares

(CPC 93193)

D. Serviços sociais

(CPC 933)

UE: A participação dos operadores privados na rede de saúde e na rede social está sujeita a concessão. Pode ser aplicado o exame das necessidades 
económicas. Critérios principais: número e impacto sobre os estabelecimentos existentes, infra-estrutura de transporte, densidade demográfica, 
dispersão geográfica e criação de emprego.

AT, SI: Não consolidado para serviços de ambulância.

BG: Não consolidado para serviços hospitalares, para serviços de ambulâncias e para serviços de saúde com alojamento que não serviços 
hospitalares.

CZ, FI, MT, SE, SK: Não consolidado.

HU, SI: Não consolidado para serviços sociais.

PL: Não consolidado para serviços de ambulâncias, para serviços de saúde com alojamento que não serviços hospitalares e para serviços sociais

BE, UK: Não consolidado para serviços de ambulâncias, para serviços de saúde com alojamento que não serviços hospitalares e para serviços sociais 
que não instituições de convalescença e repouso e lares de idosos.

CY: Não consolidado para serviços hospitalares, para serviços de ambulâncias, para serviços de saúde com alojamento que não serviços hospitalares 
e para serviços sociais que não instituições de convalescença e repouso e lares de idosos

                                                
216 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

14. SERVIÇOS 
RELACIONADOS COM O 
TURISMO E VIAGENS

A. Hotéis, restaurantes e 
fornecimento de refeições 
(catering) 

(CPC 641, CPC 642 e CPC 643)

excluindo fornecimento de 
refeições (catering) nos serviços 
de transporte aéreo217

BG: É exigida a constituição em sociedade (não sucursais).

IT: O exame das necessidades económicas é aplicado em bares, cafés e restaurantes. Critérios principais: população e densidade dos 
estabelecimentos existentes.

B. Serviços de agência de viagem 
e de operadores de turismo 
(incluindo organizadores de 
viagens)

(CPC 7471)

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

PT: Requisito de constituição de empresa comercial com sede em Portugal (não consolidado para sucursais)

C. Serviços de guias turísticos

(CPC 7472)

Nenhuma.

                                                
217 O fornecimento de refeições (catering) nos serviços de transporte aéreo figura em SERVIÇOS AUXILIARES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE no ponto 17.D.a). Serviços de assistência 

em escala.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

15. SERVIÇOS RECREATIVOS, 
CULTURAIS E DESPORTIVOS 
(exceto serviços audiovisuais)

A. Serviços de entretenimento 
(incluindo serviços de teatro, 
conjuntos musicais, circos e 
discotecas) 

(CPC 9619)

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Não consolidado.

BG: Não consolidado, exceto para serviços de entretenimento prestados por produtores teatrais, grupos de cantores, conjuntos musicais e orquestras 
(CPC 96191); serviços prestados por autores, compositores, escultores, atores e outros artistas individuais (CPC 96192); serviços auxiliares de teatro 
(CPC 96193).

EE: Não consolidado para outros serviços de entretenimento (CPC 96199), exceto para serviços de teatro e cinema. 

LV: Não consolidado, exceto para serviços de exploração de estabelecimentos de teatro e cinema (parte da CPC 96199).

B. Serviços de agências noticiosas 

(CPC 962)

FR: A participação estrangeira em empresas de edição em língua francesa não pode exceder 20 % do capital ou dos direitos de voto na empresa. O 
estabelecimento de agências noticiosas por investidores estrangeiros está sujeito a reciprocidade.

C. Serviços de bibliotecas, 
arquivos e museus e outros 
serviços culturais218

(CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Não consolidado.

AT, LT: A participação dos operadores privados na rede de serviços de bibliotecas, arquivos e museus e outros serviços culturais está sujeita a concessão 
ou licença.

D. Serviços desportivos

(CPC 9641) 

AT, SI: Não consolidado para serviços de escolas de esqui e serviços de guias de montanha.

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Não consolidado.

E. Serviços de parques recreativos 
e praias 

(CPC 96491)

Nenhuma.

                                                
218 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 43

Setor ou subsetor Descrição das reservas

16. SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE

A. Transporte marítimo219

a) Transporte internacional de 
passageiros 

(CPC 7211 menos transporte 
nacional de cabotagem)

b)Transporte internacional de 
carga

(CPC 7212 menos transporte 
nacional de cabotagem)220

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Não consolidado para o estabelecimento 
de uma sociedade registada com vista à exploração de uma frota sob bandeira nacional do Estado de estabelecimento.

BG, CY, EE, HU, LV, LT, MT, RO: Não consolidado para o estabelecimento de outras formas de presença comercial para a prestação de serviços de 
transporte marítimo internacional:

DE, ES, FR, FI, EL, IT, LV, MT, PL, PT, SI e SE: Serviços de feedering mediante autorização. 

B. Transporte por vias interiores 
navegáveis221

a) Transporte de passageiros

(CPC 7221)

b) Transporte de carga

(CPC 7222)

UE: As medidas baseadas em acordos existentes ou futuros sobre o acesso às vias interiores navegáveis (incluindo os acordos sobre a ligação Reno, 
Meno, Danúbio) reservam alguns dos direitos de tráfego a operadores baseados nos países correspondentes e que cumpram o requisito de 
nacionalidade no que respeita à propriedade. Regulamentos de aplicação da Convenção de Mannheim para a Navegação no Reno.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Não consolidado para o 
estabelecimento de uma sociedade registada com vista à exploração de uma frota sob bandeira nacional do Estado de estabelecimento.

AT: Condição de nacionalidade para constituir uma companhia de navegação por pessoas singulares. No caso de estabelecimento de uma pessoa 
coletiva, condição de nacionalidade para o conselho de administração e o conselho de fiscalização. É exigida uma sociedade registada ou o 
estabelecimento estável na Áustria. Além disso, a maioria das ações da empresa deve ser detida por cidadãos da UE.

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

FI: Os serviços podem ser prestados apenas por navios de bandeira finlandesa.

                                                
219 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários e a outros serviços de transporte marítimo que requerem a utilização do domínio público.
220 Inclui os serviços de feedering e a deslocação de equipamento por prestadores de transporte marítimo internacional entre portos situados no mesmo Estado quando não está envolvida qualquer 

receita.
221 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários e a outros serviços de transporte por vias interiores navegáveis que requerem a utilização do domínio 

público.
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C. Transporte ferroviário222

a) Transporte de passageiros

(CPC 7111)

b) Transporte de carga

(CPC 7112)

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

D. Transporte rodoviário223

a) Transporte de passageiros

(CPC 7121 e CPC 7122)

UE: Os investidores estrangeiros não podem prestar serviços de transporte no interior de um Estado-Membro (cabotagem), exceto para o aluguer de 
serviços não regulares de autocarros com condutor.

UE: Exame das necessidades económicas para serviços de táxi. Critérios principais: número e impacto sobre os estabelecimentos existentes, densidade 
demográfica, dispersão geográfica, impacto sobre as condições de tráfego e criação de emprego.

AT, BG: Direitos e/ou autorizações exclusivos apenas podem ser concedidos a nacionais da UE e a pessoas coletivas da UE com sede na UE.

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

FI, LV: É exigida autorização que não é extensiva a veículos matriculados no estrangeiro.

LV e SE: As entidades estabelecidas são obrigadas a utilizar veículos matriculados no país.

ES: Exame das necessidades económicas para CPC 7122. Critérios principais: procura local.

                                                
222 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços de transporte ferroviário que requerem a utilização do domínio público.
223 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
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IT, PT: Exame das necessidades económicas para serviços de limusina. Critérios principais: número e impacto sobre os estabelecimentos existentes, 
densidade demográfica, dispersão geográfica, impacto sobre as condições de tráfego e criação de emprego.

ES, IE, IT: Exame das necessidades económicas para serviços de transporte rodoviário interurbano. Critérios principais: número e impacto sobre os 
estabelecimentos existentes, densidade demográfica, dispersão geográfica, impacto sobre as condições de tráfego e criação de emprego.

FR : Não consolidado para serviços de transporte rodoviário interurbano.

b) Transporte de carga224

(CPC 7123, excluindo o transporte 
de correio por conta própria)225

AT, BG: Direitos e/ou autorizações exclusivos apenas podem ser concedidos a nacionais da UE e a pessoas coletivas da UE com sede na UE.

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

FI, LV: É exigida autorização que não é extensiva a veículos matriculados no estrangeiro.

LV e SE: As entidades estabelecidas são obrigadas a utilizar veículos matriculados no país.

IT, SK: Exame das necessidades económicas. Principais critérios: procura local.

E. Transporte de produtos por 
condutas (pipelines), exceto 
combustíveis226 227

(CPC 7139)

AT: Direitos exclusivos apenas podem ser concedidos a nacionais da UE e a pessoas coletivas da UE com sede na UE.

                                                
224 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se em alguns Estados-Membros da União Europeia.
225 Parte da CPC 71235 que figura em SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO no ponto 7.A. Serviços postais e de correio rápido.
226 O transporte de combustíveis por condutas (pipelines) figura em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.B.
227 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
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17. SERVIÇOS AUXILIARES 
DE TRANSPORTE228

A. Serviços auxiliares do 
transporte marítimo229

a) Serviços de carga/descarga 
marítima

b) Serviços de entreposto e 
armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de desalfandegamento

d) Serviços de contentores e de 
depósito

e) Serviços de agência marítima

f) Serviços de trânsito de frete 
marítimo

g) Aluguer de embarcações com 
tripulação

(CPC 7213)

h) Serviços de reboque e tração

(CPC 7214)

i) Serviços auxiliares do 
transporte marítimo 

(parte da CPC 745)

j) Outros serviços de apoio e 
auxiliares (incluindo catering)

(parte da CPC 749)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Para serviços de reboque e tração e 
para serviços de apoio ao transporte marítimo, não consolidado para o estabelecimento de uma companhia registada com vista à exploração de uma 
frota sob bandeira nacional do Estado de estabelecimento

IT: Exame das necessidades económicas para serviços de carga/descarga marítima. Critérios principais: número e impacto sobre os estabelecimentos 
existentes, densidade demográfica, dispersão geográfica e criação de emprego.

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade). A participação em companhias búlgaras 
está limitada a 49 %.

SI: Apenas pessoas coletivas estabelecidas na República da Eslovénia (não sucursais) podem realizar o desalfandegamento.

FI: Os serviços de reboque e tração só podem ser prestados por navios de bandeira finlandesa.

                                                
228 Não inclui os serviços de manutenção e reparação de equipamento de transporte que figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS nos pontos 6.F.l) 1 a 6.F.l) 4.
229 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários, a outros serviços auxiliares que requerem a utilização do domínio público e a serviços de reboque.
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B. Serviços auxiliares do 
transporte por vias interiores 
navegáveis230

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e 
armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de 
transporte de carga 

(parte da CPC 748)

d) Aluguer de embarcações com 
tripulação

(CPC 7223)

e) Serviços de reboque e tração

(CPC 7224)

f) Serviços de apoio ao transporte 
por vias interiores navegáveis

(parte da CPC 745)

g) Outros serviços de apoio e 
auxiliares 

(parte da CPC 749)

UE: As medidas baseadas em acordos existentes ou futuros sobre o acesso às vias interiores navegáveis (incluindo os acordos sobre a ligação Reno, 
Meno, Danúbio) reservam alguns dos direitos de tráfego a operadores baseados nos países correspondentes e que cumpram o requisito de 
nacionalidade no que respeita à propriedade. Regulamentos de aplicação da Convenção de Mannheim para a Navegação no Reno.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Não consolidado para serviços de 
reboque e tração e serviços de apoio ao transporte por vias interiores navegáveis.

AT: Condição de nacionalidade para constituir uma companhia de navegação por pessoas singulares. No caso de estabelecimento de uma pessoa 
coletiva, condição de nacionalidade para o conselho de administração e o conselho de fiscalização. É exigida uma sociedade registada ou o 
estabelecimento estável na Áustria. Além disso, a maioria das ações da empresa deve ser detida por cidadãos da UE.

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade). A participação em companhias búlgaras 
está limitada a 49 %.

HU: Pode ser exigida a participação do Estado num estabelecimento.

FI: Os serviços de reboque e tração só podem ser prestados por navios de bandeira finlandesa.

SI: Apenas pessoas coletivas estabelecidas na República da Eslovénia (não sucursais) podem realizar o desalfandegamento.

                                                
230 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários, a outros serviços auxiliares que requerem a utilização do domínio público e a serviços de reboque.
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C. Serviços auxiliares do 
transporte ferroviário231

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e 
armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de 
transporte de carga 

(parte da CPC 748)

d) Serviços de reboque e tração

(CPC 7113)

e) Serviços de apoio aos serviços 
de transporte ferroviário 

(CPC 743)

f) Outros serviços de apoio e 
auxiliares

(parte da CPC 749)

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade). A participação em companhias búlgaras 
está limitada a 49 %.

SI: Apenas pessoas coletivas estabelecidas na República da Eslovénia (não sucursais) podem realizar o desalfandegamento.

                                                
231 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se quando os serviços requerem a utilização do domínio público.
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D. Serviços auxiliares do 
transporte rodoviário232

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e 
armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de 
transporte de carga 

(parte da CPC 748)

d) Aluguer de veículos 
rodoviários comerciais com 
condutor

(CPC 7124)

e) Serviços de apoio a 
equipamento de transporte 
rodoviário

(CPC 744)

f) Outros serviços de apoio e 
auxiliares

(parte da CPC 749)

AT: Para o aluguer de veículos rodoviários comerciais com condutor, a autorização só pode ser concedida a nacionais da UE e a pessoas coletivas da UE 
com sede na UE.

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade). A participação em companhias búlgaras 
está limitada a 49 %.

FI: Para o aluguer de veículos rodoviários comerciais com condutor, é exigida uma autorização, não extensiva a veículos matriculados no estrangeiro.

SI: Apenas pessoas coletivas estabelecidas na República da Eslovénia (não sucursais) podem realizar o desalfandegamento.

                                                
232 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se quando os serviços requerem a utilização do domínio público.
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E. Serviços auxiliares dos 
serviços de transporte aéreo

a) Serviços de assistência em 
escala (incluindo catering)

UE: Nenhuma, exceto que:

– os compromissos estão sujeitos a reciprocidade;

– as categorias de atividades dependem do tamanho do aeroporto. O número de prestadores em cada aeroporto pode ser limitado por motivo de espaço e 
a não menos de dois prestadores por outras razões.

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

b) Serviços de entreposto e 
armazenagem

(parte da CPC 742)

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

PL: Para serviços de armazenagem de mercadorias congeladas ou refrigeradas e serviços de armazenagem a granel de líquidos ou gases, as categorias de 
atividades dependem do tamanho do aeroporto. O número de prestadores em cada aeroporto pode ser limitado por motivo de espaço e a não menos de 
dois prestadores por outras razões.

c) Serviços de agências de 
transporte de carga 

(parte da CPC 748)

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

HU: Não consolidado.

SI: Apenas pessoas coletivas estabelecidas na República da Eslovénia (não sucursais) podem realizar o desalfandegamento.

d) Aluguer de aeronaves com 
tripulação

(CPC 734)

UE: As aeronaves utilizadas pelas transportadoras aéreas da UE devem estar registadas no Estado-Membro da UE que concedeu a licença à 
transportadora ou em outra parte na UE. A aeronave deve pertencer a pessoas singulares que cumpram critérios específicos em matéria de 
nacionalidade ou por pessoas coletivas que cumpram determinados critérios no que respeita à propriedade do capital e ao controlo (incluindo a 
nacionalidade dos diretores). Podem ser concedidas derrogações para contratos de locação de curto prazo ou em circunstâncias excecionais.

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).
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e) Vendas e comercialização UE: Obrigações específicas para investidores que operam sistemas informatizados de reserva detidos ou controlados por transportadoras aéreas.

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

f) Sistemas informatizados de 
reserva

UE: Obrigações específicas para investidores que operam sistemas informatizados de reserva detidos ou controlados por transportadoras aéreas.

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

g) Gestão de aeroportos233 UE: os compromissos estão sujeitos a reciprocidade.

BG: Não consolidado para o estabelecimento de sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

PL: A participação estrangeira no capital é limitada a 49 %.

F. Serviços auxiliares do transporte 
de produtos por condutas 
(pipelines), exceto combustíveis234

a) Serviços de entreposto e 
armazenagem de produtos 
transportados por condutas 
(pipelines), exceto combustíveis235

(parte da CPC 742)

Nenhuma.

                                                
233 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
234 Os serviços auxiliares do transporte de combustíveis por condutas (pipelines) figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.C.
235 Aplicam-se as limitações horizontais em relação aos serviços públicos.
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18. SERVIÇOS ENERGÉTICOS

A. Serviços relacionados com a 
mineração236

(CPC 883)237

Nenhuma.

B. Transporte de combustíveis por 
condutas (pipelines)238

(CPC 7131)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Não consolidado.

C. Serviços de entreposto e 
armazenagem de combustíveis 
transportados por condutas 
(pipelines)239

(parte da CPC 742)

PL: Os investidores de países fornecedores de energia podem ser proibidos de obter o controlo da atividade. Não consolidado para o estabelecimento de 
sucursais diretas (é exigida a constituição em sociedade).

D. Venda por grosso de 
combustíveis sólidos, líquidos, 
gasosos e produtos derivados

(CPC 62271)

e serviços de venda por grosso de 
eletricidade, vapor e água 
quente240

UE: Não consolidado para serviços de venda por grosso de eletricidade, vapor e água quente.

                                                
236 Aplicam-se as limitações horizontais em relação aos serviços públicos.
237 Inclui os seguintes serviços prestados à comissão ou por contrato: serviços de assessoria e consultoria relacionados com a mineração, nomeadamente preparação do terreno, instalação de uma 

plataforma de perfuração em terra, perfuração, serviços relacionados com coroas de perfuração, serviços de revestimento e tubagem de poços, fornecimento e engenharia de fluidos de perfuração 
(mud), controlo de sólidos, pescagem e operações especiais de perfuração descendente, geologia de poços e controlo de perfuração, carotagem, ensaio do poço, serviços de wireline, 
fornecimento e operação de fluidos de completação (salmouras), fornecimento e instalação de dispositivos de completação, cimentação (bombeamento sob pressão), serviços de estimulação 
(fraturação, acidificação e bombeamento sob pressão), serviços de recondicionamento e reparação de poços, serviços de obturação e abandono de poços.
Não inclui o acesso direto ou a exploração de recursos naturais.
Não inclui a preparação do estaleiro para a mineração de recursos que não petróleo e gás (CPC 5115) que figuram no ponto 8. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO.

238 Aplicam-se as limitações horizontais em relação aos serviços públicos.
239 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
240 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

E. Serviços de venda a retalho de 
carburantes

(CPC 613)

F. Venda a retalho de fuelóleo, 
gás engarrafado, carvão e lenha

(CPC 63297)

e serviços de venda a retalho de 
eletricidade, gás (não 
engarrafado), vapor e água 
quente241

UE: Não consolidado para serviços de venda a retalho de carburantes, eletricidade, gás (não engarrafado), vapor e água quente. 

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Para vendas a retalho de fuelóleo, gás engarrafado, carvão e lenha, a autorização para armazéns comerciais (no caso 
de FR, apenas grandes armazéns) está sujeita a um exame das necessidades económicas. Critérios principais: número e impacto sobre as lojas 
existentes, densidade demográfica, dispersão geográfica, impacto sobre as condições de tráfego e criação de emprego.

G. Serviços relacionados com a 
distribuição de energia242

(CPC 887)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Não consolidado, exceto para serviços 
de consultoria, sempre que: nenhuma.

SI: Não consolidado, exceto para serviços relacionados com a distribuição de gás, sempre que: nenhuma.

19. OUTROS SERVIÇOS NÃO 
INCLUÍDOS EM OUTRA 
PARTE

a) Serviços de lavandaria, limpeza 
e tinturaria

(CPC 9701)

Nenhuma.

b) Serviços de cabeleireiro
(CPC 97021)

IT: O exame das necessidades económicas é aplicado com base num tratamento nacional. O exame das necessidades económicas, quando aplicado, 
fixa um limite ao número de empresas. Critérios principais: população e densidade das empresas existentes.

                                                
241 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
242 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos, exceto para serviços de consultoria.



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 54

Setor ou subsetor Descrição das reservas

c) Serviços de cosmética, manicura 
e pedicura 

(CPC 97022)

IT: O exame das necessidades económicas é aplicado com base num tratamento nacional. O exame das necessidades económicas, quando aplicado, 
fixa um limite ao número de empresas. Critérios principais: população e densidade das empresas existentes.

d) Outros serviços de institutos de 
beleza, n.e. 

(CPC 97029)

IT: O exame das necessidades económicas é aplicado com base num tratamento nacional. O exame das necessidades económicas, quando aplicado, 
fixa um limite ao número de empresas. Critérios principais: população e densidade das empresas existentes.

e) Serviços de termalismo e de 
massagens não terapêuticas, na 
medida em que sejam prestados 
como serviços de bem-estar físico 
e de relaxação e não para fins 
médicos ou de reabilitação243244

(CPC ver. 1.0 97230)

Nenhuma.

f) Serviços de conexão de 
telecomunicações

(CPC 7543)

Nenhuma.

                                                
243 Os serviços de massagens terapêuticas e de curas termais figuram no ponto 6.A.h) Serviços médicos, 6.A.j) 2 Serviços prestados por enfermeiros, fisioterapeutas e pessoal paramédico e serviços 

de saúde (13.A e 13 C).
244 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços de termalismo e de massagens não terapêuticas prestados em serviços do domínio público como certas fontes de 

água.
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SECÇÃO B

REPÚBLICAS DA PARTE AC

COSTA RICA

1. A lista de compromissos a seguir apresentada indica as atividades económicas objeto

de compromissos nos termos do artigo 166.º do presente Acordo e, mediante reservas, as 

limitações, condições e qualificações em matéria de acesso ao mercado e de tratamento 

nacional aplicáveis aos estabelecimentos e investidores da Parte UE nessas atividades. A 

lista é composta dos seguintes elementos:

a) uma primeira coluna que indica as atividades económicas em que o compromisso é 

assumido pela Parte e o âmbito a que se aplicam as reservas;

b) uma segunda coluna que descreve as reservas aplicáveis.

2. Para efeitos desta lista, o termo nenhuma indica as atividades económicas em que não 

há limitações, condições e qualificações em matéria de tratamento nacional ou de acesso ao 

mercado. O termo não consolidado indica que não foram assumidos quaisquer 

compromissos em matéria de tratamento nacional ou de acesso ao mercado.
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Para maior certeza, a ausência de reservas específicas numa determinada atividade

económica não prejudica as reservas horizontais aplicáveis.

3. As atividades económicas não mencionadas na lista a seguir não são objeto de 

compromissos.

4. Ao identificar as atividades económicas individuais:

a) por ISIC rev 3.1 entende-se a Classificação Internacional Tipo, por Atividades, de 

todos os Ramos de Atividade Económica, tal como estabelecida no Serviço de 

Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 4, ISIC REV 3.1, 

2002;

b) por CPC entende-se a Classificação Central de Produtos, tal como estabelecida no 

Serviço de Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 77, CPC 

prov., 1991;

c) por CPC ver. 1.0 entende-se a Classificação Central de Produtos, tal como 

estabelecida no Serviço de Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série 

M, N.º 77, CPC ver. 1.0, 1998.
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5. A lista a seguir apresentada não inclui medidas referentes a requisitos e 

procedimentos em matéria de qualificação, normas técnicas e requisitos e procedimentos 

em matéria de licenciamento (incluindo qualquer concessão, licença, registo e outra 

autorização), sempre que não constituírem limitações, condições e qualificações em matéria 

de acesso ao mercado ou de tratamento nacional, na aceção dos artigos 164.º e 165.º do 

presente Acordo. Tais medidas (por exemplo, necessidade de obter uma licença, obrigações 

de serviço universal, necessidade de obter o reconhecimento de qualificações em setores

regulados, necessidade de passar exames específicos, incluindo exames linguísticos, 

requisito não discriminatório de que certas atividades não podem ser exercidas em zonas 

ambientais protegidas ou zonas de particular interesse histórico e artístico), mesmo que não 

listadas, são aplicáveis em qualquer caso aos investidores da Parte UE.

6. Em conformidade com o artigo 159.º, n.º 3, do presente Acordo, a lista infra não 

inclui medidas referentes a subsídios concedidos pelas Partes.

7. Em conformidade com o artigo 164.º do presente Acordo, na lista infra não são 

incluídos requisitos não discriminatórios no que respeita aos tipos de forma jurídica de um 

estabelecimento.

8. Os direitos e obrigações resultantes da presente lista de compromissos não têm um 

efeito auto-executório, pelo que não conferem diretamente quaisquer direitos a pessoas 

singulares ou a pessoas coletivas específicas.
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Atividade económica Descrição das reservas

RESERVAS HORIZONTAIS

Todas as atividades económicas listadas:

1. O tratamento concedido a filiais de pessoas coletivas na Parte UE constituídas em conformidade com a legislação da Costa Rica e que tenham a sua sede social, 
administração central ou estabelecimento principal no território da Costa Rica, não é extensivo a sucursais, agências ou escritórios de representação estabelecidos na 
Costa Rica por uma pessoa coletiva da Parte UE.

Pode ser concedido um tratamento menos favorável a filiais de pessoas coletivas da Parte UE constituídas em conformidade com a legislação da Costa Rica e que apenas 
tenham a sua sede social ou administração central no território da Costa Rica, a não ser que se prove que mantêm operações empresariais essenciais no território da Costa 
Rica.

2. As associações localizadas no exterior que gostariam de acuar na Costa Rica e as pessoas coletivas estrangeiras que têm ou querem abrir sucursais no território da 
Costa Rica são obrigadas a constituir e manter no país uma procuração para os negócios da sucursal.

3. Na zona marítimo-terrestre definida em conformidade com a legislação da Costa Rica não deve ser desenvolvida qualquer atividade na zona pública. Só podem ser 
outorgadas concessões na zona restrita; no entanto, não são outorgadas concessões a:

a) estrangeiros que não tenham residido no país durante pelo menos cinco anos;

b) empresas com ações ao portador;

c) empresas domiciliadas no estrangeiro;

d) empresas constituídas no país apenas por estrangeiros; e

e) empresas em que mais de 50 % das participações no capital ou ações são detidas por estrangeiros.

As entidades ou os seus parceiros que têm essas concessões não devem transferir participações ou ações para estrangeiros.
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Atividade económica Descrição das reservas

4. Uma empresa em regime de zona franca na Costa Rica não deve introduzir mais de 25 % do total das suas vendas de produtos, ou mais de 50 % do total das suas 
vendas de serviços no território aduaneiro da Costa Rica. Uma empresa em regime de zona franca na Costa Rica que só trata, reembala ou redistribui mercadorias, não 
deve introduzir esses produtos no território aduaneiro da Costa Rica.

5. Não se podem subtrair permanentemente da propriedade do Estado: toda e qualquer energia que possa ser obtida a partir de águas públicas no território nacional; os 
depósitos de carvão, poços e jazidas de petróleo e quaisquer outros hidrocarbonetos, bem como os depósitos de minerais radioativos existentes no território nacional; e 
os serviços sem fios. Apenas podem ser explorados pela administração pública ou por entidades privadas, em conformidade com a legislação ou ao abrigo de uma 
concessão especial outorgada por tempo limitado e com base em condições e disposições a estabelecer pela Assembleia Legislativa.

6. Os caminhos-de-ferro, portos e aeroportos nacionais – os últimos enquanto em uso – não podem ser vendidos, locados ou hipotecados, direta ou indiretamente, ou de 
outro modo subtraídos da propriedade e controlo do Estado. Os caminhos-de-ferro, as vias férreas, as docas e os aeroportos internacionais, novos ou existentes, bem 
como os serviços neles prestados, só serão outorgados em concessão através dos processos estipulados na legislação nacional. No caso das docas de Limón, Moin, 
Caldera e Puntarenas, só devem ser concessionadas as novas obras ou os acréscimos em curso, não os já existentes. Todas as empresas que detêm concessões de 
caminhos-de-ferro, docas ou aeroportos têm de ser constituídas ao abrigo da legislação da Costa Rica e domiciliadas na Costa Rica.

7. As atividades económicas consideradas como serviços públicos245 podem estar sujeitas a monopólio público ou ser objeto de direitos exclusivos concedidos a pessoas 
singulares ou coletivas, públicas ou privadas.

Para ser um prestador de serviços públicos a respetiva concessão ou autorização deve ser obtida junto da entidade pública competente As instituições e empresas 
públicas que, como mandato legal, prestam quaisquer desses serviços são excluídas dessa obrigação. Os prestadores não têm qualquer direito de monopólio sobre um 
serviço público que exploram e estão sujeitos às limitações e alterações impostas pela legislação. São outorgadas novas concessões, licenças ou autorizações desde que a 
procura de serviços o justifique, ou no caso de esses serviços poderem ser prestados em melhores condições para o utilizador. É dada prioridade aos concessionários que 
estão a prestar o serviço. Os monopólios estatais criados por lei ou concedidos em administração são excluídos do acima referido.

                                                
245 Os serviços públicos incluem: fornecimento de energia elétrica, incluindo a geração, transporte, distribuição e comercialização; serviços de esgotos e serviços de água que incluem 

a água potável, o tratamento e a evacuação de esgotos, águas residuais e pluviais, bem como os serviços de instalação, operação e manutenção de hidrantes; fornecimento de 
combustíveis derivados de hidrocarbonetos, incluindo petróleo, asfaltos, gás e naftas, destinados a suprir a procura nacional em estações de serviço, bem como os derivados do 
petróleo, asfaltos, gás e naftas destinados ao consumidor final; irrigação e drenagem; transporte público remunerado de pessoas, exceto para o transporte aéreo; serviços marítimos 
e aéreos em portos nacionais; transporte ferroviário de mercadorias; recolha e tratamento de resíduos sólidos e industriais; serviços sociais de comunicação postal; e quaisquer 
outros serviços que, dada a sua importância para o desenvolvimento sustentável do país, são qualificados e regulados como tal pela Assembleia Legislativa.
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Atividade económica Descrição das reservas

8. Apenas os prestadores de serviços profissionais devidamente incorporados na respetiva associação profissional na Costa Rica estão autorizados a exercer a profissão 
no território da Costa Rica, incluindo assessoria e consultoria. Aplicam-se os requisitos em matéria de residência. Para ser incorporado em algumas das associações 
profissionais na Costa Rica, os prestadores estrangeiros de serviços profissionais devem demonstrar que no seu país de origem, onde estão autorizados a exercer a sua 
profissão, os prestadores de serviços profissionais da Costa Rica podem exercer a profissão em circunstâncias semelhantes. Em alguns casos, a contratação de 
prestadores estrangeiros de serviços profissionais, em nome do Estado ou de instituições privadas, só pode ter lugar quando não houver prestadores de serviços 
profissionais costa-riquenhos dispostos a prestar o serviço nas condições exigidas ou candidatos costa-riquenhos idóneos (declaración de inopia).

9. A Costa Rica reserva-se o direito de adotar ou manter qualquer medida:

a) que conceda direitos ou preferências a grupos sociais ou económicos desfavorecidos ou a grupos indígenas; e

b) no que respeita à prestação de serviços de execução da lei e serviços correcionais, bem como à prestação dos seguintes serviços na medida em que sejam serviços 
sociais estabelecidos ou mantidos para fins de interesse público: segurança ou garantia de rendimentos, segurança ou seguro social, bem-estar social, ensino público, 
formação pública, saúde e acolhimento de crianças, serviços públicos de esgotos e serviços de abastecimento de água.

10. Nas atividades económicas incluídas nesta lista, quaisquer reservas em matéria de acesso ao mercado e de tratamento nacional mantidas ao nível das administrações 
locais (municípios) são consolidadas; no entanto, essas reservas não são listadas. 

Essas reservas não devem ser entendidas como anulando os compromissos assumidos pela Costa Rica no título V (Contratos públicos) da parte IV do presente Acordo.

11. A gestão de topo, os conselhos de administração e outras posições relacionadas nas instituições públicas e empresas públicas são reservados aos nacionais Costa 
Rica.
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Atividade económica Descrição das reservas

12. O acesso ao mercado para não serviços não está consolidado. Qualquer compromisso mais favorável em matéria de acesso ao mercado para os setores dos não 
serviços, na aceção do artigo 164.º do presente Acordo, resultante de um acordo internacional constitui um compromisso no âmbito do presente Acordo a partir da data 
de entrada em vigor desse acordo.

RESERVAS ESPECÍFICAS

1. AGRICULTURA, CAÇA E SILVICULTURA

A. Agricultura e caça

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), excluindo 
serviços

Os estrangeiros não residentes só podem praticar a caça de certas espécies de pombos nos termos e condições 
estabelecidos na respetiva legislação. 

Para os estrangeiros não residentes aplicam-se prazos (até seis meses) e taxas diferentes para licenças de caça e de 
recolha científica ou cultural. 

B. Silvicultura e exploração florestal

(ISIC rev 3.1: 020), excluindo serviços

Para os estrangeiros não residentes aplicam-se prazos (até seis meses) e taxas diferentes para licenças de recolha 
científica ou cultural. 
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Atividade económica Descrição das reservas

2. PESCA E AQUICULTURA

(ISIC rev 3.1: 0501, 0502), excluindo serviços

O Estado da Costa Rica exerce soberania completa e exclusiva sobre as suas águas territoriais, numa distância 
de 12 milhas medidas a partir da marca de maré-baixa ao longo das suas margens, sobre sua plataforma 
continental e a sua base submarina insular, em conformidade com os princípios do direito internacional. 
Também exerce jurisdição especial sobre os mares adjacentes ao seu território numa distância de 200 milhas 
medidas a partir da mesma marca, a fim de proteger, conservar e explorar exclusivamente todos os recursos 
naturais e riqueza existentes nas águas, solo e subsolo dessas zonas, em conformidade com esses princípios.

O Estado da Costa Rica exerce um domínio e jurisdição exclusivos sobre os recursos marinhos e as riquezas 
naturais existentes nas águas continentais, no mar territorial, na zona económica exclusiva e nas áreas 
adjacentes a esta última, sobre os que existem ou possam vir a existir no âmbito da jurisdição nacional, em 
conformidade com a legislação nacional e tratados internacionais.

A pesca está reservada a pessoas singulares e coletivas da Costa Rica, e a embarcações registadas que arvoram o 
pavilhão nacional.

Na zona económica exclusiva, exceto no mar territorial, apenas a pesca de cerco do atum é permitida às 
embarcações estrangeiras. A pesca de cerco do atum por embarcações estrangeiras está sujeita a uma licença por 
saída ao mar, a registo anual, a exames das necessidade económicas (critérios principais: necessidades de 
desenvolvimento e sustentabilidade do setor), a diferentes prazos e taxas.

As autorizações para a descarga de produtos da pesca por embarcações estrangeiras estão sujeitas a exames das 
necessidade económicas (critérios principais: oferta e procura e proteção do consumidor e do setor nacional da 
pesca).

É concedido o tratamento preferencial à frota de pesca nacional em matéria de fiscalidade e venda de 
combustível.
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Atividade económica Descrição das reservas

3. INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS246

(excluindo serviços)

Os depósitos de carvão, gás natural, petróleo ou quaisquer hidrocarbonetos; minerais radioativos, fontes térmicas, geotérmicas e fontes de energia térmica oceânica; 
fontes de energia hidroelétrica; As fontes e águas minerais e as águas subterrâneas e superficiais são reservadas ao Estado e apenas podem ser exploradas pelo Estado ou 
por entidades privadas em conformidade com a legislação ou ao abrigo de uma concessão especial outorgada por tempo limitado e com base em condições e disposições 
a estabelecer pela Assembleia Legislativa.

Os recursos naturais no solo, subsolo e nas águas marítimas adjacentes ao território nacional, ao longo de uma área de até 200 milhas da linha de maré-baixa ao longo da 
costa, só podem ser explorados de acordo com a Constitución Política de la República de Costa Rica.

Aplica-se uma moratória não discriminatória por tempo indeterminado nas atividades mineiras a céu aberto.

                                                
246 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

A. Extração de hulha, lenhite e turfa

(ISIC rev 3.1: 10)

Não consolidado para ISIC 1110.

A governos estrangeiros ou seus representantes não podem ser outorgadas concessões de exploração mineira.

Concessionários que sejam empresas organizadas ao abrigo de um direito estrangeiro ou pessoas singulares não 
residentes na Costa Rica devem designar um representante legal com procuração plena para adquirir direitos e 
contrair obrigações em nome da empresa representada ou das pessoas singulares, e constituir-se em sociedade 
na Costa Rica.

Os bancos do sistema bancário da Costa Rica não devem conceder fundos num montante superior a 10 % do 
investimento total a empresas de capital estrangeiro ou a empresas com mais de 50 % de propriedade 
estrangeira.

Apenas pessoas singulares podem constituir cooperativas mineiras, devendo 75 % dos membros devem ser 
nacionais costa-riquenhos.

Se o destinatário de uma concessão para exploração de hidrocarbonetos e outros serviços relacionados com a 
extração de hidrocarbonetos estiver organizado ao abrigo do direito de um país estrangeiro, deve ter uma 
sucursal e um representante legal na Costa Rica.

B. Extração de petróleo bruto e de gás natural247

(ISIC rev 3.1: 1110)

C. Extração de minérios metálicos

(ISIC rev 3.1: 13)

D. Outras indústrias extrativas

(ISIC rev 3.1: 14)

                                                
247 Não inclui serviços relacionados com a mineração prestados à comissão ou por contrato em jazidas de petróleo e de gás que figuram em Serviços energéticos no ponto 18.A.
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Atividade económica Descrição das reservas

4. INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS248

(excluindo serviços e fabricação de armas, munições, explosivos e outro material de guerra)

A. Indústrias alimentares

(ISIC rev 3.1: 151, 152, 153, 154)

Nenhuma.

B. Indústria do tabaco

(ISIC rev 3.1: 16)

Nenhuma.

C. Fabricação de têxteis

(ISIC rev 3.1: 17)

Nenhuma.

D. Indústria do vestuário; preparação, tingimento e 
fabricação de artigos de peles com pêlo

(ISIC rev 3.1: 18)

Nenhuma.

E. Curtimenta e acabamento de peles sem pêlo; 
fabricação de artigos de viagem, marroquinaria, 
artigos de correeiro, seleiro e calçado

(ISIC rev 3.1: 19)

Nenhuma.

                                                
248 Não inclui os serviços de assessoria relacionados com as indústrias transformadoras que figuram em Serviços às empresas no ponto 6.F.h).
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Atividade económica Descrição das reservas

F. Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, 
exceto mobiliário; fabricação de obras de espartaria e 
de cestaria

(ISIC rev 3.1: 20)

Nenhuma.

G. Fabricação de papel e de artigos de papel

(ISIC rev 3.1: 21)

Nenhuma.

H. Edição, impressão e reprodução de suportes de 
informação gravados249

(ISIC rev 3.1: 22), excluindo edição e impressão à 
comissão ou por contrato250

Nenhuma.

I. Fabricação de produtos de coqueria

(ISIC rev 3.1: 231)

Sujeito a monopólio público.

                                                
249 O setor está limitado a atividades das indústrias transformadoras. Não inclui atividades relacionadas com o audiovisual ou com um conteúdo cultural.
250 A edição e impressão à comissão ou por contrato figuram em Serviços às empresas no ponto 6.F.p).
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Atividade económica Descrição das reservas

J. Fabricação de produtos petrolíferos refinados251

(ISIC rev 3.1: 232)

Sujeito a monopólio público.

K. Fabricação de produtos químicos, exceto
explosivos

(ISIC rev 3.1: 24, excluindo fabricação de explosivos)

Não consolidado para ISIC 2411. 

L. Fabricação de artigos de borracha e de matérias 
plásticas

(ISIC rev 3.1: 25)

Nenhuma.

M. Fabricação de outros produtos minerais não 
metálicos

(ISIC rev 3.1: 26)

Nenhuma. 

N. Indústrias metalúrgicas de base

(ISIC rev 3.1: 27)

Nenhuma.

O. Fabricação de produtos metálicos, exceto
máquinas e equipamentos

(ISIC rev 3.1: 28)

Nenhuma.

                                                
251 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

P. Fabricação de máquinas

a) Fabricação de máquinas de uso geral

(ISIC rev 3.1: 291)

Nenhuma. 

b) Fabricação de máquinas para uso específico, 
exceto armas e munições

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 
2929)

Nenhuma.

c) Fabricação de aparelhos para uso doméstico, n.e.

(ISIC rev 3.1: 293)

Nenhuma.

d) Fabricação de máquinas de escritório e de 
equipamento para a contabilidade e o tratamento 
automático da informação

(ISIC rev 3.1: 30)

Nenhuma.

e) Fabricação de máquinas e aparelhos elétricos, n.e.

(ISIC rev 3.1: 31)

Nenhuma.
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Atividade económica Descrição das reservas

f) Fabricação de equipamento e aparelhos de rádio, 
televisão e de comunicação

(ISIC rev 3.1: 32)

Nenhuma.

Q. Fabricação de aparelhos e instrumentos médico-
-cirúrgicos, ortopédicos, de precisão, de ótica e de 
relojoaria

(ISIC rev 3.1: 33)

Nenhuma.

R. Fabricação de veículos automóveis, reboques e 
semi-reboques

(ISIC rev 3.1: 34)

Nenhuma. 

S. Fabricação de outro material de transporte (não 
militar)

(ISIC rev 3.1: 35, excluindo a fabricação de navios e 
aviões de guerra e de outro material de transporte 
para uso militar)

Nenhuma.
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T. Fabricação de mobiliário; outras indústrias 
transformadoras, n.e.

(ISIC rev 3.1: 36)

Nenhuma. 

U. Reciclagem

(ISIC rev 3.1: 37)

Nenhuma. 

5. PRODUÇÃO; TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO POR CONTA PRÓPRIA DE ELECTRICIDADE, GÁS, VAPOR E ÁGUA QUENTE252

(excluindo serviços e produção de energia nuclear)

A. Produção de eletricidade; transporte e distribuição 
de eletricidade por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4010)253

Sujeito a monopólio público ou a direitos exclusivos.

B. Produção de gás; distribuição de combustíveis 
gasosos por condutas por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4020)254

Sujeito a monopólio público ou a direitos exclusivos.

                                                
252 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
253 Não inclui a exploração das redes de transporte e distribuição de eletricidade à comissão ou por contrato que figuram em Serviços energéticos no ponto 18.G.
254 Não inclui o transporte de gás natural e de combustíveis gasosos por condutas, a transmissão e distribuição de gás à comissão ou por contrato e as vendas de gás natural e de 

combustíveis gasosos que figuram em Serviços energéticos.
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Atividade económica Descrição das reservas

C. Produção de vapor e água quente; distribuição de 
vapor e água quente por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4030)255

Sujeito a monopólio público ou a direitos exclusivos.

6. SERVIÇOS ÀS EMPRESAS256

A. Serviços profissionais

a) Serviços jurídicos

(CPC 861)

excluindo serviços de assessoria jurídica e de 
documentação e certificação jurídicas prestados por 
juristas profissionais a quem estão cometidas funções 
públicas, como notários

Requisito de nacionalidade para os profissionais.

b) 1. Serviços de contabilidade

(CPC 86212, exceto "serviços de auditoria", CPC 
86213, CPC 86219 e CPC 86220)

Requisito de nacionalidade para os profissionais.

São exigidas parcerias com as pessoas singulares ou coletivas da Costa Rica.

                                                
255 Não inclui o transporte e distribuição de vapor e água quente à comissão ou por contrato e as vendas de vapor e água quente que figuram em Serviços energéticos.
256 Aplicam-se as reservas horizontais em relação aos serviços públicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

b) 2. Serviços de auditoria

(CPC 86211 e 86212, exceto serviços de 
contabilidade)

Requisito de nacionalidade para os profissionais.

São exigidas parcerias com as pessoas singulares ou coletivas da Costa Rica.

c) Serviços de consultoria fiscal

(CPC 863)257

Requisito de nacionalidade para os profissionais.

São exigidas parcerias com as pessoas singulares ou coletivas da Costa Rica. 

d) Serviços de arquitetura

e

e) Serviços de planeamento urbano e arquitetura
paisagística

(CPC 8671 e CPC 8674)

Nenhuma.

f) Serviços de engenharia

e

g) Serviços integrados de engenharia

(CPC 8672 e CPC 8673)

Nenhuma.

h) Serviços médicos (incluindo psicólogos) e 
dentários

(CPC 9312 e parte da CPC 85201)

É dada prioridade aos nacionais no que respeita ao requisito de serviço social.

                                                
257 Não inclui os serviços de assessoria jurídica e de representação jurídica em matéria fiscal que figuram em Serviços às empresas no ponto 6.A.a).
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Atividade económica Descrição das reservas

i) Serviços de veterinária

(CPC 932)

Nenhuma.

j) 1. Serviços de parteiras

(parte da CPC 93191)

Não consolidado. 

j) 2. Serviços prestados por enfermeiros, 
fisioterapeutas e pessoal paramédico

(parte da CPC 93191)

É dada prioridade aos nacionais no que respeita ao requisito de serviço social.

k) Venda a retalho de produtos farmacêuticos e venda 
a retalho de produtos médicos e ortopédicos

(CPC 63211)

É dada prioridade aos nacionais no que respeita ao requisito de serviço social. 

São exigidos exames das necessidades económicas. Critérios principais: população e densidade geográfica.

B. Serviços de informática e serviços conexos

(CPC 84)

Nenhuma.
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C. Serviços de investigação e desenvolvimento (I&D)258

a) Serviços de I&D em ciências naturais

(CPC 851, excluindo recursos orgânicos)

Os estrangeiros ou as empresas domiciliadas no estrangeiro que prestam serviços de investigação científica e 
bioprospecção259 no que respeita à biodiversidade260 na Costa Rica devem designar um representante legal 
residente na Costa Rica. 

Para os estrangeiros não residentes aplicam-se prazos (até seis meses) e taxas diferentes para licenças de recolha 
científica ou cultural.

b) Serviços de I&D em ciências sociais e humanas

(CPC 852, excluindo serviços de psicologia)261

Nenhuma.

c) Serviços interdisciplinares de I&D

(CPC 853)

Nenhuma.

                                                
258 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
259 A bioprospecção inclui a pesquisa, classificação e investigação sistemáticas, para fins comerciais, de novas fontes de compostos químicos, genes, proteínas, micro-organismos e 

outros produtos com valor económico real ou potencial apurado em biodiversidade.
260 A biodiversidade inclui a variabilidade de organismos vivos de qualquer fonte, encontrados em ecossistemas ecológicos terrestres, aéreos, marítimos, aquáticos ou outros, bem 

como a diversidade dentro de cada espécie e entre espécies e os ecossistemas de que fazem parte. A biodiversidade também inclui elementos intangíveis, como: o conhecimento, a 
inovação e a prática tradicional individual ou coletiva, com valor económico real ou potencial, associados aos recursos genéticos e bioquímicos protegidos ou não por direitos de 
propriedade intelectual ou por sistemas de registo sui generis.

261 Parte da CPC 85201 que figura em Serviços médicos e dentários no ponto 6.A.h).
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Atividade económica Descrição das reservas

D. Serviços imobiliários262

a) Relacionados com bens imóveis próprios ou 
locados

(CPC 821)

Nenhuma.

b) À comissão ou por contrato

(CPC 822)

Nenhuma.

E. Serviços de aluguer/locação sem operadores

a) Relacionados com navios

(CPC 83103)

Os navios devem arvorar pavilhão da Costa Rica e estar registados na Costa Rica. Todas as pessoas singulares 
ou empresas estabelecidas no exterior que possuem um ou mais embarcações estrangeiras registadas localizados 
na Costa Rica devem designar e manter um agente ou representante legal na Costa Rica, para acuar como 
ligação com as autoridades oficiais em todas as questões relacionadas com as embarcações.

Só os nacionais da Costa Rica, as entidades públicas nacionais, as empresas constituídas e domiciliadas no 
território da Costa Rica e os representantes de companhias de navegação podem registar embarcações na Costa 
Rica.

                                                
262 O serviço em causa corresponde ao exercício da profissão de agente imobiliário e não afeta eventuais direitos e/ou restrições aplicáveis à aquisição de bens imóveis por pessoas 

singulares ou coletivas.



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 76

Atividade económica Descrição das reservas

b) Relacionados com aeronaves

(CPC 83104)

Sujeito a requisitos em matéria de residência e reciprocidade.

São exigidos exames das necessidades económicas. Critérios principais: necessidades de tráfico e operacionais.

c) Relacionados com outro equipamento de transporte

(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)

Nenhuma.

d) Relacionados com outras máquinas e equipamento

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)

Nenhuma.

e) Relacionados com bens de uso pessoal e doméstico

(CPC 832)

Não consolidado para CPC 83202.

f) Aluguer de equipamento de telecomunicações

(CPC 7541)

Nenhuma.
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F. Outros serviços às empresas

a) Publicidade

(CPC 871)

Não consolidado para CPC 8719.

Requer-se a incorporação e tipos específicos de pessoa jurídica (sociedades personales). As pessoas singulares 
ou coletivas estrangeiras são sujeitas a limitações para a alienação da sua propriedade.

A emissão por rádio, televisão e cinema de publicidade e temas (jingles) estrangeiros está sujeita a limitações. É 
dado um tratamento preferencial à publicidade dos países da América Central.

Os radiodifusores de publicidade por rádio, televisão e cinema estão sujeitos a requisitos em matéria de 
nacionalidade, residência e registo.

Interrupções, spots e anúncios publicitários patrocinados pelo Estado, por qualquer outra instituição estatal ou 
por outras entidades apoiadas pelo Estado são sujeitos a requisitos em matéria de nacionalidade.

b) Estudos de mercado e sondagens de opinião

(CPC 864)

Nenhuma. 

c) Serviços de consultoria de gestão

(CPC 865)

Nenhuma.
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d) Serviços relacionados com a consultoria de gestão

(CPC 866)

Nenhuma.

e) Serviços técnicos de ensaio e análise263

(CPC 8676)

Nenhuma.

f) Serviços de assessoria e consultoria relacionados 
com a agricultura, caça e silvicultura

(parte da CPC 881)

Nenhuma.

g) Serviços de assessoria e consultoria relacionados 
com a pesca

(parte da CPC 882)

Nenhuma.

h) Serviços de assessoria e consultoria relacionados 
com as indústrias transformadoras

(parte da CPC 884 e parte da CPC 885)

Nenhuma. 

                                                
263 A reserva horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços técnicos de ensaio e análise obrigatórios para a concessão de autorizações de comercialização ou para 

autorizações de utilização (por exemplo, inspeção de veículos e inspeção alimentar).
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Atividade económica Descrição das reservas

i) Serviços de colocação e de fornecimento de pessoal

i) 1. Serviços de recrutamento e seleção de quadros

(CPC 87201)

Nenhuma.

i) 2. Serviços de colocação de pessoal auxiliar de 
escritório e outros trabalhadores

(CPC 87202)

Nenhuma.

i) 3. Serviços de fornecimento de pessoal auxiliar de 
escritório

(CPC 87203)

Nenhuma.

i) 4. Serviços de agência de modelos

(parte da CPC 87209)

Nenhuma.

j) 1. Serviços de investigação

(CPC 87301)

Requisito de residência e nacionalidade. Aplicam-se quotas numéricas. Critérios principais: densidade no setor.

j) 2. Serviços de segurança

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

Requisito de residência e nacionalidade. Aplicam-se quotas numéricas. Critérios principais: densidade no setor.
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Atividade económica Descrição das reservas

k) Serviços conexos de consultoria científica e 
técnica264

(CPC 8675)

Não consolidado para CPC 86751.

l) 1. Manutenção e reparação de embarcações

(parte da CPC 8868)

Nenhuma. 

l) 2. Manutenção e reparação de equipamento de 
transporte ferroviário

(parte da CPC 8868)

Sujeito a monopólio público.

l) 3. Manutenção e reparação de veículos automóveis, 
motociclos, motoneves e equipamento de transporte 
rodoviário

(CPC 6112, CPC 6122, parte da CPC 8867 e parte da 
CPC 8868)

Nenhuma.

l) 4. Manutenção e reparação de aeronaves e suas 
partes

(parte da CPC 8868)

É exigida a constituição em sociedade. Sujeito a requisitos em matéria de residência e reciprocidade.

São exigidos exames das necessidades económicas. Critérios principais: necessidades de tráfico e operacionais. 

                                                
264 A reserva horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se a certas atividades relacionadas com a mineração (minerais, petróleo, gás, etc.).
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Atividade económica Descrição das reservas

l) 5. Serviços de manutenção e reparação de produtos 
metálicos, de máquinas (exceto de escritório), de 
equipamento (exceto de transporte e de escritório) e 
de bens de uso pessoal e doméstico265

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 
8864, CPC 8865 e CPC 8866)

Nenhuma.

m) Serviços de limpeza de edifícios

(CPC 874)

Nenhuma.

n) Serviços fotográficos

(CPC 875)

Não consolidado para CPC 87504.

o) Serviços de embalagem

(CPC 876)

Nenhuma.

p) Impressão e edição

(CPC 88442)

Nenhuma. 

q) Serviços de organização de congressos

(parte da CPC 87909)

Nenhuma.

                                                
265 Os serviços de manutenção e reparação de equipamento de transporte (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figuram em Serviços às empresas nos pontos 6.F.l) 1 a 6.F.l) 4.

Os serviços de manutenção e reparação de máquinas e material de escritório incluindo computadores (CPC 845) figuram em Serviços informáticos no ponto 6.B.
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Atividade económica Descrição das reservas

r) 1. Serviços de tradução e interpretação

(CPC 87905)

Não consolidado para a tradução e interpretação oficiais.

r) Serviços de design de interiores e outros serviços 
de design especializado

(CPC 87907)

Nenhuma.

r) 3. Serviços de agências de cobrança

(CPC 87902)

Nenhuma.

r) 4. Serviços de informação financeira sobre clientela

(CPC 87901)

Nenhuma.

r) 5. Serviços de reprodução de documentos

(CPC 87904)266

Nenhuma.

r) 6. Serviços de consultoria de telecomunicações

(CPC 7544)

Nenhuma.

                                                
266 Não inclui serviços de impressão que são cobertos pela CPC 88442 e figuram em Serviços às empresas no ponto 6.F p).
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Atividade económica Descrição das reservas

r) 7. Serviços de atendimento de telefones

(CPC 87903)

Nenhuma.

7. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

A. Serviços de correio rápido incluindo serviços de 
correio expresso267

(CPC 7512, exceto para os serviços reservados ao 
Estado e suas empresas em conformidade com a 
legislação nacional)

Nenhuma.

                                                
267 Para efeitos do presente Acordo, por "serviços de correio expresso", entende-se a recolha, transporte e entrega com urgência de documentos, material impresso, volumes, 

mercadorias ou outros produtos, seguindo e mantendo o controlo desses objetos durante a prestação do serviço. Os serviços de correio expresso não incluem i) serviços de 
transporte aéreo, ii) serviços prestados no exercício da autoridade governamental, ou iii) serviços de transporte marítimo.



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 84
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B. Serviços de telecomunicações

a) Todos os serviços que consistem inteira ou 
principalmente na transmissão de sinais através de 
redes de telecomunicações, excluindo 
radiodifusão268269

São exigidas concessões, autorizações e licenças para prestar serviços de telecomunicações na Costa Rica. São 
exigidos exames das necessidades económicas para outorgar tais concessões, autorizações e licenças. 

É exigida uma concessão especial outorgada pela Assembleia Legislativa para prestar serviços telefónicos 
tradicionais de base270

A participação de capital em empresas constituídas ou adquiridas pelo Instituto Costarricense de Electricidad é 
limitada a 49 %. A participação de capital estrangeiro em joint ventures com o Instituto Costarricense de 
Electricidad é limitada a 49 %. 

Os acordos fiduciários do Fondo Nacional de Telecomunicaciones devem ser assinados com bancos públicos do 
Sistema Bancario Nacional.

b) Serviços de radiodifusão por satélite271 Não consolidado.

                                                
268 Estes serviços não incluem a informação em linha e/ou o processamento de dados (incluindo processamento de transações) (parte da CPC 843) que figuram em Serviços 

Informáticos no ponto 6.B.
269 A radiodifusão é definida como a cadeia de transmissão ininterrupta necessária para distribuir ao público em geral sinais de programas televisivos ou radiofónicos, mas não abrange 

as ligações de contribuição entre os operadores.
270 O serviço telefónico tradicional de base destina-se à comunicação dos utilizadores através do intercâmbio de comutação de dados e de voz numa rede predominantemente com fios, 

com um acesso generalizado da população, excluindo serviços de valor acrescentado associados.
271 Estes serviços abrangem o serviço de telecomunicações que consiste na transmissão e recepção de emissões de rádio e televisão por satélite (a cadeia de transmissão ininterrupta via 

satélite requerida para a distribuição de sinais de programas de rádio e televisão ao público em geral). Cobre a venda da utilização de serviços por satélite, mas não inclui a venda de 

pacotes de programas de televisão às famílias.
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Atividade económica Descrição das reservas

8. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA CONEXOS272

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, 
CPC 516, CPC 517 e CPC 518)

Nenhuma.

9. SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO

(excluindo a distribuição de armas, munições, explosivos e outro material de guerra)273

A. Serviços de comissionistas

a) Serviços de comissionistas de veículos automóveis, 
motociclos e motoneves e suas partes e acessórios

(parte da CPC 61111, parte da CPC 6113 e parte da 
CPC 6121)

Nenhuma.

b) Outros serviços de comissionistas

(CPC 621)

Não consolidado para CPC 62112, 62113 e 62117.

                                                
272 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços profissionais.
273 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

B. Serviços de venda por grosso

a) Serviços de venda por grosso de veículos 
automóveis, motociclos e motoneves e suas partes e 
acessórios

(parte da CPC 61111, parte da CPC 6113 e parte da 
CPC 6121)

Nenhuma.

b) Serviços de venda por grosso de equipamentos 
terminais de telecomunicações

(parte da CPC 7542)

Nenhuma.

c) Outros serviços de venda por grosso

(CPC 622, excluindo os serviços de venda por grosso 
de produtos energéticos274)

Não consolidado para CPC 62226, 6225 e 6227.

C. Serviços de venda a retalho275

a) Serviços de venda a retalho de veículos 
automóveis, motociclos e motoneves e suas partes e 
acessórios

(CPC 61112, parte da CPC 6113 e parte da CPC 
6121)

Nenhuma.

                                                
274 Estes serviços, que incluem a CPC 62271, figuram em Serviços energéticos no ponto 18.D.
275 Não inclui os serviços de manutenção e reparação que figuram em Serviços às empresas nos pontos 6.B e 6.F.l).

Não inclui os serviços de venda a retalho de produtos energéticos que figuram em serviços energéticos nos pontos 18.E e 18.F.
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Atividade económica Descrição das reservas

b) Serviços de venda a retalho de equipamentos 
terminais de telecomunicações

(parte da CPC 7542)

Nenhuma.

c) Serviços de venda a retalho de produtos 
alimentares

(CPC 631)

Não consolidado para CPC 63107.

d) Serviços de venda a retalho de outros produtos 
(não energéticos), exceto vendas a retalho de produtos 
farmacêuticos, médicos e ortopédicos276

(CPC 632, excluindo CPC 63211 e 63297)

Nenhuma.

D. Franchising

(CPC 8929)

Nenhuma. 

                                                
276 As vendas a retalho de produtos farmacêuticos, médicos e ortopédicos figuram em Serviços profissionais no ponto 6.A.k).
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10. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

(apenas serviços financiados pelo setor privado)

A. Serviços de ensino primário

(CPC 921)

B. Serviços de ensino secundário

(CPC 922)

C. Serviços de ensino superior

(CPC 923)

D. Serviços de educação de adultos

(CPC 924)

E. Outros serviços de educação

(CPC 929)

Não consolidado para CPC 923.
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Atividade económica Descrição das reservas

11. SERVIÇOS AMBIENTAIS277

A. Serviços de tratamento de águas residuais

(CPC 9401)278

B. Gestão de resíduos sólidos/perigosos, excluindo 
transporte transfronteiras de resíduos perigosos

a) Serviços de eliminação de resíduos

(CPC 9402)

b) Serviços de higiene pública e similares

(CPC 9403)

C. Proteção do ar e do clima

(CPC 9404)279

D. Serviços de remediação e limpeza do solo e águas

Tratamento e remediação do solo e águas 
contaminados/poluídos

(parte da CPC 9406)280

Sujeito a monopólio público ou a direitos exclusivos.

São exigidos exames das necessidades económicas. Critérios principais: necessidades ambientais.

                                                
277 Aplicam-se as reservas horizontais em relação aos serviços públicos.
278 Corresponde a serviços de esgotos.
279 Corresponde a serviços de limpeza de gases de escape.
280 Corresponde a partes dos serviços de proteção natural e paisagística.
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Atividade económica Descrição das reservas

E. Redução do ruído e vibrações

(CPC 9405)

F. Proteção da biodiversidade e da paisagem

Serviços de proteção natural e paisagística

(parte da CPC 9406)

G. Outros serviços ambientais e conexos

(CPC 9409)

12. SERVIÇOS FINANCEIROS

No caso dos serviços financeiros, o tratamento diferenciado previsto na legislação da Costa Rica em favor do Estado, dos bancos comerciais estatais e de outras 
instituições públicas, no que respeita aos bancos privados e instituições financeiras privadas (costa-riquenhas ou de capital estrangeiro) ou de outro Estado não constitui 
uma reserva em matéria de acesso ao mercado e de tratamento nacional.

A Costa Rica reserva-se o direito de adotar ou manter medidas que exigem a constituição em sociedade na Costa Rica dos prestadores estrangeiros de serviços 
financeiros, excluindo os que pretendem operar como bancos ou companhias de seguros na Costa Rica.
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Atividade económica Descrição das reservas

A. Serviços de seguros e serviços conexos Exige-se a constituição em sociedade, exceto para as companhias de seguros e resseguros.

Numa base não discriminatória, é proibido fazer negócios e publicitação para escritórios de representação.

O Estado garante a atividade seguradora do Instituto Nacional de Seguros.

Monopólio público para seguro automóvel obrigatório e seguro de risco profissional até 1 de janeiro de 2011.

B. Serviços bancários e outros serviços financeiros 
(excluindo seguros)

Os bancos privados na Costa Rica devem estar constituídos em sociedade ou organizados ao abrigo do direito 
costa-riquenho.

O Estado garante os passivos dos bancos estatais.

Os bancos privados que operam contas correntes e secções de poupança devem cumprir os seguintes requisitos:

a) Manter permanentemente um saldo mínimo de empréstimo com o banco estatal que administra o fondo de 
crédito para el desarrollo equivalente a 17 % do total dos depósitos a curto prazo (30 dias ou menos), uma vez 
que a reserva correspondente é deduzida, tanto em moeda nacional como estrangeira. Esses fundos serão 
colocados a uma taxa equivalente a 50 % de qualquer taxa passiva básica calculada pelo Banco Central de Costa 
Rica para a moeda nacional, ou a taxa LIBOR a prazo de um mês para a moeda estrangeira.
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Atividade económica Descrição das reservas

b) Em alternativa, estabelecer pelo menos quatro agências ou sucursais para prestar serviços bancários de base –
tanto ativos como passivos – nas seguintes regiões: Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlântica e 
Huetar Norte, dedicando pelo menos 10 %, uma vez deduzida a reserva correspondente, do total dos depósitos a 
curto prazo (30 dias ou menos), em moeda nacional ou estrangeira, a créditos para programas designados pelo 
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, devendo esses fundos ser colocados a um taxa não 
superior à taxa passiva básica calculada pelo Banco Central de Costa Rica, nos seus investimentos em moeda 
nacional, e a taxa LIBOR a prazo de um mês para recursos em moeda estrangeira.

O Estado e as instituições públicas de caráter estatal, bem como as instituições públicas cujo capital social 
pertence essencialmente ao Estado ou às suas instituições, só podem fazer depósitos e operações em contas 
correntes e de poupança através dos bancos comerciais do Estado.

Os fundos das contribuições obrigatórias feitas pelos empregadores e empregados nos termos da legislação 
respetiva são geridos apenas pelo Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

São necessárias pelo menos dez organizações cooperativas da Costa Rica para estabelecer e operar um banco
cooperativo.

São necessárias pelo menos 25 associações de solidariedade da Costa Rica para estabelecer e operar um banco 
de solidariedade.

Numa base não discriminatória, as sociedades financeiras não bancárias não podem prestar serviços de locação 
financeira, uma vez que existem restrições legais quanto à aquisição de bens móveis e imóveis por essas 
entidades.
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Atividade económica Descrição das reservas

13. SERVIÇOS DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS281

(apenas serviços financiados pelo setor privado)

A. Serviços hospitalares

(CPC 9311)

B. Serviços de ambulâncias

(CPC 93192)

C. Serviços de saúde com alojamento que não 
serviços hospitalares

(CPC 93193)

Nenhuma.

14. SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TURISMO E VIAGENS

A. Hotéis, restaurantes e fornecimento de refeições 
(catering)

(CPC 641 e CPC 642)

excluindo fornecimento de refeições (catering) nos 
serviços de transporte aéreo282

São exigidos exames das necessidades económicas. Critérios principais: população e densidade geográfica.

B. Serviços de agência de viagem e de operadores de 
turismo (incluindo organizadores de viagens)

(CPC 7471)

O número de agências de viagens autorizadas a operar na Costa Rica está sujeito ao exame das necessidades 
económicas.

                                                
281 Aplicam-se as reservas horizontais em relação aos serviços públicos.
282 O fornecimento de refeições (catering) nos serviços de transporte aéreo figura em Serviços auxiliares dos serviços de transporte no ponto 17.E.a).
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Atividade económica Descrição das reservas

C. Serviços de guias turísticos

(CPC 7472)

Requisito de residência para licenças de guias turísticos.

15. SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS 

(exceto serviços audiovisuais) (apenas serviços financiados pelo setor privado)

A. Serviços de entretenimento (incluindo serviços de 
teatro, conjuntos musicais, circos e discotecas)

(CPC 9619)

Nenhuma.

B. Serviços de agências noticiosas

(CPC 962)

Exceto quando autorizado, um jornalista que seja um nacional estrangeiro apenas pode cobrir eventos na Costa 
Rica se for residente na Costa Rica.

O conselho de administração do Colegio de Periodistas pode conceder a nacionais estrangeiros não residentes 
uma autorização especial para cobrir eventos na Costa Rica durante até um ano, podendo prorrogar esse prazo, 
desde que isso não prejudique ou esteja em conflito com os interesses dos membros do Colegio de Periodistas.

Se o Colegio de Periodistas decidir que um evento de importância internacional irá ocorrer ou tenha ocorrido na 
Costa Rica, o Colegio de Periodistas pode conceder a um nacional estrangeiro não residente com as devidas 
credenciais profissionais uma autorização temporária para cobrir o evento para os media estrangeiros que o 
jornalista representa. Essa autorização pode ser válida durante até um mês após o evento.
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Atividade económica Descrição das reservas

C. Serviços de bibliotecas, arquivos e museus e outros 
serviços culturais283

(CPC 963)

Não consolidado.

D. Serviços desportivos

(CPC 9641)

Nenhuma.

E. Serviços de parques recreativos e praias (incluindo 
marinas turísticas)

(CPC 96491)

Não consolidado.

16. SERVIÇOS DE TRANSPORTE

A. Transporte marítimo284

a) Transporte internacional de passageiros

(CPC 7211 menos transporte nacional de cabotagem)

b)Transporte internacional de carga

(CPC 7212 menos transporte nacional de 
cabotagem)285

Não consolidado para o estabelecimento de uma sociedade registada com vista à exploração de uma frota sob 
bandeira nacional da Costa Rica.

                                                
283 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
284 A reserva horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários e a outros serviços de transporte marítimo que requerem a utilização do domínio público.
285 Inclui os serviços de feedering e a deslocação de equipamento por prestadores de transporte marítimo internacional entre portos situados na Costa Rica quando não está envolvida 

qualquer receita.
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Atividade económica Descrição das reservas

B. Transporte por vias interiores navegáveis286

a) Transporte de passageiros

(CPC 7221)

b) Transporte de carga

(CPC 7222)

Não consolidado.

C. Transporte ferroviário287

a) Transporte de passageiros

(CPC 7111)

b) Transporte de carga

(CPC 7112)

Sujeito a um monopólio público.

                                                
286 A reserva horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários e a outros serviços de transporte por vias interiores navegáveis que requerem a utilização do 

domínio público.
287 A reserva horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços de transporte ferroviário que requerem a utilização do domínio público.
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Atividade económica Descrição das reservas

D. Transporte rodoviário288

a) Transporte de passageiros

(CPC 7121 e CPC 7122)

b) Transporte de carga289

(CPC 7123)

Não consolidado.

E. Transporte de produtos por condutas (pipelines), 
exceto combustíveis290 291

(CPC 7139)

Não consolidado.

                                                
288 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
289 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
290 O transporte de combustíveis por condutas (pipelines) figura em Serviços energéticos no ponto 18.B.
291 +Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

17. SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE292

A. Serviços auxiliares do transporte marítimo293

a) Serviços de carga/descarga marítima

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de desalfandegamento

d) Serviços de contentores e de depósito

e) Serviços de agência marítima

f) Serviços de trânsito de frete marítimo

g) Aluguer de embarcações com tripulação

(CPC 7213)

h) Serviços de reboque e tração

(CPC 7214)

i) Serviços auxiliares do transporte marítimo

(parte da CPC 745)

j) Outros serviços de apoio e auxiliares (incluindo 
catering)

(parte da CPC 749)

Sujeito a monopólio público ou direitos exclusivos.

A Costa Rica reserva-se o direito de limitar o número de concessões para prestar serviços marítimos nos portos 
nacionais com base na procura desses serviços. É dada prioridade aos concessionários que já estão a prestar o 
serviço. Todas as empresas que detêm uma concessão devem estar organizadas ao abrigo do direito costa-riquenho 
e domiciliadas na Costa Rica.

Não consolidado para serviços de desalfandegamento, serviços de reboque e tração e outros serviços de apoio e 
auxiliares, incluindo fornecimento de refeições (catering).

                                                
292 Não inclui os serviços de manutenção e reparação de equipamento de transporte que figuram em Serviços às empresas nos pontos 6.F.l) 1 a 6.F.l) 4.
293 A reserva horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários, a outros serviços auxiliares que requerem a utilização do domínio público e a serviços de 

reboque.
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Atividade económica Descrição das reservas

B. Serviços auxiliares do transporte por vias interiores navegáveis294

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga

(parte da CPC 748)

d) Aluguer de embarcações com tripulação

(CPC 7223)

e) Serviços de reboque e tração

(CPC 7224)

f) Serviços de apoio ao transporte por vias interiores 
navegáveis

(parte da CPC 745)

g) Outros serviços de apoio e auxiliares

(parte da CPC 749)

Não consolidado.

                                                
294 A reserva horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários, a outros serviços auxiliares que requerem a utilização do domínio público e a serviços de 

reboque.
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Atividade económica Descrição das reservas

C. Serviços auxiliares do transporte ferroviário295

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga

(parte da CPC 748)

d) Serviços de reboque e tração

(CPC 7113)

e) Serviços de apoio aos serviços de transporte 
ferroviário

(CPC 743)

f) Outros serviços de apoio e auxiliares

(parte da CPC 749)

Não consolidado.

                                                
295 A reserva horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se quando os serviços requerem a utilização do domínio público.
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Atividade económica Descrição das reservas

D. Serviços auxiliares do transporte rodoviário296

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga

(parte da CPC 748)

d) Aluguer de veículos rodoviários comerciais com 
condutor

(CPC 7124)

e) Serviços de apoio a equipamento de transporte 
rodoviário

(CPC 744)

f) Outros serviços de apoio e auxiliares

(parte da CPC 749)

Não consolidado.

                                                
296 A reserva horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se quando os serviços requerem a utilização do domínio público.
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Atividade económica Descrição das reservas

E. Serviços auxiliares dos serviços de transporte aéreo

a) Serviços de assistência em escala (incluindo 
catering)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga

(parte da CPC 748)

d) Gestão de aeroportos297

Sujeito a monopólio público ou direitos exclusivos.

A Costa Rica reserva-se o direito de limitar o número de concessões para prestar serviços auxiliares dos 
serviços de transporte aéreo nos portos nacionais com base na procura desses serviços. É dada prioridade aos 
concessionários que já estão a prestar o serviço. Todas as empresas que detêm uma concessão devem estar 
organizadas ao abrigo do direito costa-riquenho e domiciliadas na Costa Rica.

e) Aluguer de aeronaves com tripulação

(CPC 734)

Sujeito a requisitos em matéria de residência e reciprocidade.

São exigidos exames das necessidades económicas. Critérios principais: necessidades de tráfico e operacionais. 

f) Vendas e comercialização

g) Sistemas informatizados de reserva

Nenhuma.

                                                
297 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

F. Serviços auxiliares do transporte de produtos por 
condutas (pipelines), exceto combustíveis298

Serviços de entreposto e armazenagem de produtos, 
exceto combustíveis, transportados por condutas 
(pipelines)299

(parte da CPC 742)

Não consolidado.

18. SERVIÇOS ENERGÉTICOS

A. Serviços relacionados com a mineração300

(CPC 883)301

Não consolidado.

                                                
298 Os serviços auxiliares de transporte de combustíveis por condutas (pipelines) figuram em Serviços energéticos no ponto 18.C.
299 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
300 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
301 Inclui os seguintes serviços prestados à comissão ou por contrato: serviços de assessoria e consultoria relacionados com a mineração, nomeadamente preparação do terreno, 

instalação de uma plataforma de perfuração em terra, perfuração, serviços relacionados com coroas de perfuração, serviços de revestimento e tubagem de poços, fornecimento e 
engenharia de fluidos de perfuração (mud), controlo de sólidos, pescagem e operações especiais de perfuração descendente, geologia de poços e controlo de perfuração, carotagem, 
ensaio do poço, serviços de wireline, fornecimento e operação de fluidos de completação (salmouras), fornecimento e instalação de dispositivos de completação, cimentação 
(bombeamento sob pressão), serviços de estimulação (fraturação, acidificação e bombeamento sob pressão), serviços de recondicionamento e reparação de poços, serviços de 
obturação e abandono de poços.
Não inclui o acesso direto ou a exploração de recursos naturais.
Não inclui a preparação do estaleiro para a mineração de recursos que não petróleo e gás (CPC 5115) que figuram em Serviços de construção no ponto 8.
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Atividade económica Descrição das reservas

B. Transporte de combustíveis por condutas 
(pipelines)302

(CPC 7131)

Sujeito a um monopólio público.

C. Serviços de entreposto e armazenagem de 
combustíveis transportados por condutas 
(pipelines)303

(parte da CPC 742)

Sujeito a um monopólio público.

D. Venda por grosso de combustíveis sólidos, 
líquidos, gasosos e produtos derivados

(CPC 62271)

excluindo serviços de venda por grosso de 
eletricidade, vapor e água quente304

Sujeito a um monopólio público.

E. Serviços de venda a retalho de carburantes

(CPC 613)

Sujeito a um monopólio público.

Costa Rica reserva-se o direito de limitar o número de concessões para distribuidores retalhistas de óleos brutos e 
seus derivados – incluindo, carburantes, asfalto e nafta – com base na procura do serviço. É dada prioridade aos 
concessionários que já estão a prestar o serviço. 

                                                
302 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
303 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
304 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

F. Venda a retalho de fuelóleo, gás engarrafado, 
carvão e lenha

(CPC 63297)

excluindo serviços de venda a retalho de eletricidade, 
gás (não engarrafado), vapor e água quente305

Sujeito a monopólio público ou direitos exclusivos.

Costa Rica reserva-se o direito de limitar o número de concessões para distribuidores retalhistas de óleos brutos e 
seus derivados – incluindo, carburantes, asfalto e nafta – com base na procura do serviço. É dada prioridade aos 
concessionários que já estão a prestar o serviço. 

G. Serviços relacionados com a distribuição de 
energia306

(CPC 887)

Não consolidado, exceto para serviços de consultoria.

19. OUTROS SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS EM OUTRA PARTE

A. Serviços de lavandaria, limpeza e tinturaria

(CPC 9701)

Nenhuma.

B. Serviços de cabeleireiro
(CPC 97021)

Nenhuma.

C. Serviços de cosmética, manicura e pedicura

(CPC 97022)

Nenhuma.

D. Outros serviços de institutos de beleza, n.e.

(CPC 97029)

Nenhuma.

                                                
305 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos.
306 Aplica-se a reserva horizontal em relação aos serviços públicos, exceto para serviços de consultoria.
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Atividade económica Descrição das reservas

E. Serviços de termalismo e de massagens não 
terapêuticas, na medida em que sejam prestados como 
serviços de bem-estar físico e de relaxação e não para 
fins médicos ou de reabilitação307308

(CPC ver. 1.0 97230)

Nenhuma.

F. Serviços de conexão de telecomunicações

(CPC 7543)

Não consolidado.

                                                
307 Os serviços de massagens terapêuticas e de curas termais figuram em Serviços médicos no ponto 6.A.h), em Serviços prestados por enfermeiros, fisioterapeutas e pessoal 

paramédico e em Serviços de saúde no ponto 6.A.j) 2 e em Serviços de saúde nos pontos 13.A e 13.C.
308 A reserva horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços de termalismo e de massagens não terapêuticas prestados em serviços do domínio público como certas 

fontes de água.
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SALVADOR

1. A lista de compromissos a seguir apresentada indica as atividades económicas inscritas 

nos termos do artigo 166.º do presente Acordo e, mediante reservas, as limitações, condições 

e qualificações em matéria de acesso ao mercado e de tratamento nacional aplicáveis aos 

estabelecimentos e investidores da Parte UE nessas atividades. A lista é composta dos 

seguintes elementos:

a) uma primeira coluna que indica as atividades económicas em que o compromisso é 

assumido pela Parte e o âmbito a que se aplicam as reservas; e

b) uma segunda coluna que descreve as reservas aplicáveis.

2. Para efeitos desta lista, o termo nenhuma indica as atividades económicas em que não 

há limitações, condições e qualificações em matéria de tratamento nacional ou de acesso ao 

mercado. O termo não consolidado indica que não foram assumidos quaisquer compromissos 

em matéria de tratamento nacional ou de acesso ao mercado.

Para maior certeza, a ausência de reservas específicas numa determinada atividade económica 

não prejudica as reservas horizontais aplicáveis.

3. As atividades económicas não mencionadas na lista a seguir não são objeto de 

compromissos.
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4. Ao identificar as atividades económicas individuais:

a) por ISIC rev 3.1 entende-se a Classificação Internacional Tipo, por Atividades, de todos 

os Ramos de Atividade Económica, tal como estabelecida no Serviço de Estatística das 

Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 4, ISIC REV 3.1, 2002;

b) por CPC entende-se a Classificação Central de Produtos, tal como estabelecida no 

Serviço de Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 77, CPC 

prov., 1991; e

c) por CPC ver. 1.0 entende-se a Classificação Central de Produtos, tal como estabelecida 

no Serviço de Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 77, 

CPC ver. 1.0, 1998. 

5. A lista a seguir apresentada não inclui medidas referentes a requisitos e procedimentos 

em matéria de qualificação, normas técnicas e requisitos e procedimentos em matéria de 

licenciamento (incluindo qualquer concessão, licença, registo e outra autorização), sempre 

que não constituírem limitações, condições e qualificações em matéria de acesso ao mercado 

ou de tratamento nacional, na aceção dos artigos 164.º e 165.º do presente Acordo. Tais 

medidas (por exemplo, necessidade de obter uma licença, obrigações de serviço universal, 

necessidade de obter o reconhecimento de qualificações em setores regulados, necessidade de 

passar exames específicos, incluindo exames linguísticos, requisito não discriminatório de que 

certas atividades não podem ser exercidas em zonas ambientais protegidas ou zonas de 

particular interesse histórico e artístico), mesmo que não listadas, são aplicáveis em qualquer 

caso aos investidores da Parte UE.



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 109

6. Em conformidade com o artigo 159.º, n.º 3, do presente Acordo, a lista infra não inclui 

medidas referentes a subsídios concedidos pelas Partes.

7. Em conformidade com o artigo 164.º do presente Acordo, na lista infra não são 

incluídos requisitos não discriminatórios no que respeita aos tipos de forma jurídica de um 

estabelecimento.

8. Os direitos e obrigações resultantes da presente lista de compromissos não têm um 

efeito auto-executório, pelo que não conferem diretamente quaisquer direitos a pessoas 

singulares ou a pessoas coletivas específicas.
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Compromissos Horizontais

1. O espaço aéreo, o subsolo e a correspondente plataforma continental e insular são propriedade de Salvador. O Estado pode outorgar uma concessão para a exploração do subsolo.

2. Os terrenos rurais não podem ser propriedade de uma pessoa estrangeira, incluindo uma sucursal de uma pessoa estrangeira, se a pessoa for nacional de um país ou estiver 

constituída ao abrigo do direito de um país que não permite que cidadãos salvadorenhos possuam terrenos rurais, exceto no caso de terrenos a utilizar para instalações industriais.

3. Uma empresa constituída ao abrigo do direito salvadorenho, em que a maioria do capital é detida por pessoas estrangeiras ou a maioria dos sócios é constituída por pessoas 

estrangeiras, está sujeita ao disposto no ponto anterior.

4. Apenas as seguintes pessoas podem exercer atividades industriais e comerciais em pequena escala, e prestar serviços em Salvador:

a) nacionais salvadorenhos nascidos em Salvador, e 

b) nacionais da Costa Rica, Guatemala, Honduras e Nicarágua.

Uma empresa constituída ao abrigo do direito salvadorenho, em que a maioria do capital é detida por pessoas estrangeiras ou a maioria dos sócios é constituída por pessoas 

estrangeiras, não pode estabelecer uma empresa em pequena escala exercer atividades industriais e comerciais em pequena escala, e prestar serviços em Salvador. 

Para efeitos do que precede, uma empresa em pequena escala é uma empresa com uma capitalização não superior a 200 000 US $.

5. Nas sociedades cooperativas de produção, pelo menos 75 % do número total de sócios devem ser salvadorenhos. Uma sucursal de uma empresa não constituída ao abrigo do 

direito salvadorenho não é uma pessoa salvadorenha.

Para maior certeza, uma sociedade cooperativa de produção existe para proporcionar certos benefícios aos seus membros, inclusive no que respeita à distribuição, vendas, gestão e 

assistência técnica. As suas funções não são apenas económicas, mas também sociais.
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6. Os empregadores devem empregar nacionais salvadorenhos numa proporção de pelo menos 90 % do pessoal da sua empresa. Em circunstâncias especiais, o Ministério do 

Trabalho e da Segurança Social pode autorizar o emprego de mais estrangeiros quando for difícil ou impossível substituí-los por nacionais, tendo nesse caso os empregadores de dar 

formação ao pessoal salvadorenho sob a supervisão e o controlo do referido Ministério, durante um período máximo de cinco anos. O montante de salários dos salvadorenhos não 

pode ser inferior a 85 % do total dos salários pagos. Esta percentagem pode ser alterada com a autorização do Ministério supramencionado309. 

7. Salvador pode adotar ou manter quaisquer medidas que concedam direitos ou preferências a minorias social ou economicamente desfavorecidas.

8. Salvador pode adotar ou manter quaisquer medidas relacionadas com a execução da legislação e serviços de readaptação social, bem como quaisquer serviços sociais, quando 

estabelecidos ou mantidos para fins de interesse público.

9. Nada no presente Acordo, incluindo a presente lista de compromissos específicos, será interpretado como exigindo que uma Parte privatize a prestação de serviços públicos no 

exercício da autoridade governamental.

10. As limitações em matéria de acesso ao mercado e de tratamento nacional mantidas a nível da administração local estão consolidadas, embora não listadas. Estas limitações não 

devem ser entendidas como anulando os compromissos assumidos por Salvador no capítulo relativo aos contratos públicos. 

11. Salvador pode requerer uma concessão, autorização, licença ou qualquer outro título de capacitação, como uma condição não discriminatória para exercer uma atividade

económica ou prestar um serviço.

12. Para efeitos desta lista, as pessoas coletivas constituídas segundo a legislação de Salvador e com domicílio legal no país são consideradas salvadorenhas. As leis e regulamentos 

estabelecidos em benefício favor de salvadorenhos serão aplicáveis às pessoas coletivas salvadorenhas cujos sócios ou capital sejam, na sua maioria, estrangeiros.

13. As atividades económicas consideradas como serviços públicos podem estar sujeitas a um monopólio público ou ser objeto de direitos exclusivos concedidos a pessoas singulares 

ou coletivas, públicas ou privadas.

14. O artigo 164.º do presente Acordo refere-se a medidas não discriminatórias. 

15. O acesso ao mercado para não serviços não está consolidado. Qualquer compromisso mais favorável em matéria de acesso ao mercado para os setores dos não serviços, na aceção 

do artigo 164.º do presente Acordo, resultante de um acordo internacional constitui um compromisso no âmbito do presente Acordo a partir da data de entrada em vigor desse acordo.

                                                
309 Para maior certeza, esta cláusula aplica-se a trabalhadores estrangeiros ao abrigo de um vínculo de emprego e sem prejuízo dos compromissos assumidos por Salvador no âmbito do capítulo 4 

(Presença temporária de pessoas singulares por motivos profissionais).
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

ESTABELECIMENTO NO SECTOR NÃO SERVIÇOS

1. AGRICULTURA, CAÇA E SILVICULTURA

A. Agricultura e caça

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), excluindo serviços 
de assessoria e consultoria

Nenhuma.

B. Silvicultura e exploração florestal

(ISIC rev 3.1: 020), excluindo serviços de assessoria e 
consultoria310

Nenhuma.

2. PESCA E AQUICULTURA

(ISIC rev 3.1: 0501, 0502), excluindo serviços

Nenhuma.

3. INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS

A. Extração de hulha, linhite e turfa

(ISIC rev 3.1: 10)

Nenhuma.

B. Extração de petróleo bruto e de gás natural311

(ISIC rev 3.1: 1110)

Os investidores de países fornecedores de energia podem ser proibidos de obter o controlo da atividade.

                                                
310 Os serviços de assessoria e consultoria relacionados com a agricultura, caça, silvicultura e pesca figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS nos pontos 6.F.f) e 6.F.g).
311 Não inclui serviços relacionados com a mineração prestados à comissão ou por contrato em jazidas de petróleo e de gás que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.A.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

C. Extração de minérios metálicos

(ISIC rev 3.1: 13)

Nenhuma.

D. Outras indústrias extrativas

(ISIC rev 3.1: 14)

Nenhuma.

4. INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS312

A. Indústrias alimentares e das bebidas

(ISIC rev 3.1: 151, 152, 153, 154)

Nenhuma.

B. Indústria do tabaco

(ISIC rev 3.1: 16)

Nenhuma.

C. Fabricação de têxteis

(ISIC rev 3.1: 17)

Nenhuma.

D. Indústria do vestuário; preparação, tingimento e 
fabricação de artigos de peles com pêlo

(ISIC rev 3.1: 18)

Nenhuma.

E. Curtimenta e acabamento de peles sem pêlo; fabricação 
de artigos de viagem, marroquinaria, artigos de correeiro, 
seleiro e calçado

(ISIC rev 3.1: 19)

Nenhuma.

                                                
312 Não inclui os serviços de assessoria relacionados com as indústrias transformadoras que figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS no ponto 6.F.h).
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

F. Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto
mobiliário; fabricação de obras de espartaria e de cestaria

(ISIC rev 3.1: 20)

Nenhuma.

G. Fabricação de papel e de artigos de papel

(ISIC rev 3.1: 21)

Nenhuma.

H. Edição, impressão e reprodução de suportes de 
informação gravados313

(ISIC rev 3.1: 22), excluindo edição e impressão à comissão 
ou por contrato)314

Nenhuma.

I. Fabricação de produtos de coqueria

(ISIC rev 3.1: 231)

Nenhuma.

J. Fabricação de produtos petrolíferos refinados

(ISIC rev 3.1: 232)

Os investidores de países fornecedores de energia podem ser proibidos de obter o controlo da atividade.

K. Fabricação de produtos químicos, exceto explosivos

(ISIC rev 3.1: 24, excluindo fabricação de explosivos)

Nenhuma.

                                                
313 O sector está limitado a actividades das indústrias transformadoras. Não inclui actividades relacionadas com o audiovisual ou com um conteúdo cultural. 
314 A edição e impressão à comissão ou por contrato figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS no ponto 6.F.p).
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

L. Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas

(ISIC rev 3.1: 25)

Nenhuma.

M. Fabricação de outros produtos minerais não metálicos

(ISIC rev 3.1: 261)

Nenhuma.

N. Indústrias metalúrgicas de base

(ISIC rev 3.1: 27)

Nenhuma.

O. Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 
equipamentos

(ISIC rev 3.1: 28)

Nenhuma.

P. Fabricação de máquinas

a) Fabricação de máquinas de uso geral

(ISIC rev 3.1: 291)

Nenhuma.

b) Fabricação de máquinas para uso específico, exceto armas 
e munições

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929) 

Nenhuma.

c) Fabricação de aparelhos para uso doméstico, n.e.

(ISIC rev 3.1: 293)

Nenhuma.

d) Fabricação de máquinas de escritório e de equipamento 
para a contabilidade e o tratamento automático da 
informação

(ISIC rev 3.1: 30)

Nenhuma.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

e) Fabricação de máquinas e aparelhos elétricos, n.e.

(ISIC rev 3.1: 31)

Nenhuma.

f) Fabricação de equipamento e aparelhos de rádio, televisão 
e de comunicação

(ISIC rev 3.1: 32)

Nenhuma.

Q. Fabricação de aparelhos e instrumentos médico-
-cirúrgicos, ortopédicos, de precisão, de ótica e de relojoaria

(ISIC rev 3.1: 33)

Nenhuma.

R. Fabricação de veículos automóveis, reboques e semi-
-reboques

(ISIC rev 3.1: 34)

Nenhuma.

S. Fabricação de outro material de transporte (não militar)

(ISIC rev 3.1: 351, 352, 359, excluindo a fabricação de 
navios e aviões de guerra e de outro material de transporte 
para uso militar)

Nenhuma.

T. Fabricação de mobiliário; outras indústrias 
transformadoras, n.e.

(ISIC rev 3.1: 361, 369)

Nenhuma.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

U. Reciclagem 

(ISIC rev 3.1: 371)

Nenhuma.

5. PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO POR CONTA PRÓPRIA DE ELECTRICIDADE, GÁS, VAPOR E ÁGUA QUENTE (EXCLUINDO PRODUÇÃO DE ENERGIA NUCLEAR)

A. Produção de eletricidade; transporte e distribuição de 
eletricidade por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4010)315

Os investidores de países fornecedores de energia podem ser proibidos de obter o controlo da atividade.

B. Produção de gás; distribuição de combustíveis gasosos 
por condutas por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4020)316

Os investidores de países fornecedores de energia podem ser proibidos de obter o controlo da atividade.

C. Produção de vapor e água quente; distribuição de vapor e 
água quente por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4030)317
Os investidores de países fornecedores de energia podem ser proibidos de obter o controlo da atividade.

                                                
315 Não inclui a exploração das redes de transporte e sistemas distribuição de electricidade à comissão ou por contrato que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS.
316 Não inclui o transporte de gás natural e de combustíveis gasosos por condutas, a transmissão e distribuição de gás à comissão ou por contrato e as vendas de gás natural e de combustíveis 

gasosos que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS.
317 Não inclui o transporte e distribuição de vapor e água quente à comissão ou por contrato e as vendas de vapor e água quente que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

ESTABELECIMENTO EM SERVIÇOS

6. SERVIÇOS ÀS EMPRESAS

A. Serviços profissionais

a) Serviços jurídicos 

(CPC 861)

Excluindo serviços de documentação e certificação jurídicas 
prestados por juristas profissionais a quem estão cometidas 
funções públicas, como notários.

Exclusivamente: serviços de consultoria e informação jurídica 
(86190**)

Nenhuma.

b) 1. Serviços de contabilidade

(CPC 86212, exceto "serviços de auditoria", CPC 86213, 
CPC 86219 e CPC 86220), excluindo contabilidade pública

A condição de nacionalidade aplica-se ao exercício da profissão de contabilista público; apenas o contabilista público pode 
exercer a profissão de auditor externo. Participação salvadorenha exigida nas empresas de auditoria e contabilidade.

Nenhuma para serviços de auditoria financeira (CPC 86211), serviços de revisão de contas (CPC 86212) e serviços de 
contabilidade, exceto para re-embolso de impostos (86302).

b) 2. Serviços de auditoria

(CPC 86211 e 86212, exceto serviços de contabilidade), 
excluindo a auditoria pública
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

c) Serviços de consultoria fiscal

(CPC 863)318, excluindo contabilidade e auditoria pública) 

Nenhuma, exceto que as empresas de tributação devem ter participação salvadorenha.

d) Serviços de arquitetura

e

e) Serviços de planeamento urbano e arquitetura paisagística

(CPC 8671 e CPC 8674)

O registo no Registro Nacional exige residência, exceto para serviços de consultoria e pré-conceção de arquitetura (CPC 
86711) e serviços de projetos de arquitetura (CPC 86712) que não têm nenhuma reserva.

Os projetistas estão sujeitos à condição de nacionalidade. 

Salvador estabelece um requisito de nacionalidade para o exercício de serviços de arquitetura ou de planeamento urbano.

f) Serviços de engenharia

e

g) Serviços integrados de engenharia

(CPC 8672 e CPC 8673)

O registo no Registro Nacional exige residência, exceto para serviços de informação e consultoria de engenharia (CPC 
86721) que não têm nenhuma reserva.

Os projetistas estão sujeitos à condição de nacionalidade.

                                                
318 Não inclui os serviços de assessoria jurídica e de representação jurídica em matéria fiscal que figuram no ponto 1.A.a). Serviços jurídicos.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

h) Serviços médicos (incluindo psicólogos) e dentários

(CPC 9312 e parte da CPC 85201) 

A autorização permanente concedida pela Junta de Vigilancia está sujeita ao requisito de residência. Salvador estabelece um 
requisito de nacionalidade para o exercício destes serviços.

i) Serviços de veterinária

(CPC 932)

j) 1. Serviços de parteiras

(parte da CPC 93191)

j) 2. Serviços prestados por enfermeiros, fisioterapeutas e 
pessoal paramédico

(parte da CPC 93191)

k) Venda a retalho de produtos farmacêuticos e venda a 
retalho de produtos médicos e ortopédicos 

(CPC 63211)

Nenhuma.

k.1) Serviços prestados por farmacêuticos É necessária uma autorização para prestar estes serviços. Salvador estabelece um requisito de nacionalidade para exercer estes 
serviços.

Agentes aduaneiros e representantes aduaneiros especiais Salvador estabelece um requisito de nacionalidade para o exercício destes serviços.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

B. Serviços de informática e serviços conexos

(CPC 84)

Nenhuma.

C. Serviços de investigação e desenvolvimento319

a) Serviços de I&D em ciências naturais

(CPC 851)

Nenhuma.

b) Serviços de I&D em ciências sociais e humanas

(CPC 852, excluindo serviços de psicologia)320

c) Serviços interdisciplinares de I&D

(CPC 853)

Nenhuma.

D. Serviços imobiliários321

a) Relacionados com bens imóveis próprios ou locados 

(CPC 821)

Nenhuma.

b) À comissão ou por contrato

(CPC 822)

Nenhuma.

                                                
319 Para todos estes sectores, Salvador administra estas concessões em conformidade com os seus planos nacionais em matéria de proteção da biodiversidade. Além disso, Salvador reserva-se o 

direito de participar nos, e tomar conhecimento dos, estudos e resultados obtidos a partir da prestação desses serviços.
320 Parte da CPC 85201 figura no ponto 6.A.h – Serviços médicos e dentários.
321 O serviço em causa corresponde ao exercício da profissão de agente imobiliário e não afecta eventuais direitos e/ou restrições aplicáveis à aquisição de bens imóveis por pessoas singulares ou 

colectivas.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

E. Serviços de aluguer/locação sem operadores

a) Relacionados com navios

(CPC 83103)

Nenhuma.

b) Relacionados com aeronaves

(CPC 83104)

Nenhuma.

c) Relacionados com outro equipamento de transporte 

(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105) 

Nenhuma.

d) Relacionados com outras máquinas e equipamento

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)

Nenhuma.

e) Relacionados com bens de uso pessoal e doméstico

(CPC 832)

Nenhuma.

f) Aluguer de equipamento de telecomunicações

(CPC 7541)

Nenhuma.

F. Outros serviços às empresas

a) Publicidade

(CPC 871)

Nenhuma.

b) Estudos de mercado e sondagens de opinião

(CPC 864)

Nenhuma.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

c) Serviços de consultoria de gestão

(CPC 865)

Nenhuma.

d) Serviços relacionados com a consultoria de gestão

(CPC 866)

Nenhuma.

e) Serviços técnicos de ensaio e análise

(CPC 8676)

Nenhuma.

f) Serviços de assessoria e consultoria relacionados com a 
agricultura, caça e silvicultura

(parte da CPC 881)

Nenhuma.

g) Serviços de assessoria e consultoria relacionados com a 
pesca

(parte da CPC 882)

Nenhuma.

h) Serviços de assessoria e consultoria relacionados com as 
indústrias transformadoras

(parte da CPC 884 e parte da CPC 885)

Nenhuma.

i) Serviços de colocação e de fornecimento de pessoal 

i) 1. Recrutamento e seleção de quadros

(CPC 87201)

Nenhuma.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

i) 2. Serviços de colocação de pessoal 

(CPC 87202)

Nenhuma.

i) 3. Serviços de fornecimento de pessoal auxiliar de 
escritório

(CPC 87203)

Nenhuma.

i) 4. Serviços de agência de modelos 

(parte da CPC 87209)

Nenhuma.

j) 1. Serviços de investigação

(CPC 87301)

j) 2. Serviços de segurança

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

É necessária uma autorização para prestar estes serviços. Pode ser estabelecida uma quantidade máxima de pessoal, a 
proporção de armas, munições, equipamentos e materiais em geral para serviços de segurança privados.

k) Serviços conexos de consultoria científica e técnica

(CPC 8675)

Nenhuma.

l) 1. Manutenção e reparação de embarcações

(parte da CPC 8868)

Nenhuma.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

l) 2. Manutenção e reparação de equipamento de transporte 
ferroviário 

(parte da CPC 8868)

Pedido à CEPA (Comisión Ejecutiva Portuaria Autonoma) da concessão ou licença para a prestação destes serviços.

l) 3. Manutenção e reparação de veículos automóveis, 
motociclos, motoneves e equipamento de transporte 
rodoviário 

(CPC 6112, CPC 6122, parte da CPC 8867 e parte da CPC 
8868)

Nenhuma.

l) 4. Manutenção e reparação de aeronaves e suas partes 

(parte da CPC 8868)

É exigida uma concessão ou licença para a prestação destes serviços.

Salvador estabelece requisitos de reciprocidade para o reconhecimento ou validação de licenças, certificados e autorizações 
emitidos por autoridades estrangeiras de transporte aéreo.

l) 5. Serviços de manutenção e reparação de produtos 
metálicos, de máquinas (exceto de escritório), de equipamento 
(exceto de transporte e de escritório) e de bens de uso pessoal 
e doméstico322

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 
8865 e CPC 8866)

Nenhuma.

m) Serviços de limpeza de edifícios

(CPC 874)

Nenhuma.

n) Serviços fotográficos

(CPC 875)

A prestação de serviços aéreos especializados exige uma autorização prévia, está sujeita à reciprocidade e deve ter em conta a 
política nacional de transporte aéreo.

                                                
322 Os serviços de manutenção e reparação de equipamento de transporte (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figuram nos pontos 6.F. l) 1 a 6.F.l) 4. Os serviços de manutenção e reparação de 

máquinas e equipamento de escritório incluindo computadores (CPC 845) figuram no ponto 6.B. Serviços informáticos.
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o) Serviços de embalagem

(CPC 876)

Nenhuma.

p) Impressão e edição

(CPC 88442)

Nenhuma.

q) Serviços de organização de congressos

(parte da CPC 87909)

Nenhuma.

r) 1. Serviços de tradução e interpretação

(CPC 87905)

Nenhuma.

r) 2. Serviços de design de interiores e outros serviços de 
design especializado

(CPC 87907)

Nenhuma.

r) 3. Serviços de agências de cobrança

(CPC 87902)

Nenhuma.

r) 4. Serviços de informação financeira sobre clientela

(CPC 87901)

Nenhuma.

r) 5. Serviços de reprodução de documentos

(CPC 87904)323

Nenhuma.

                                                
323 Não inclui serviços de impressão que são cobertos pela CPC 88442 e figuram no ponto 6.F p).
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r) 6. Serviços de consultoria de telecomunicações

(CPC 7544)

Nenhuma.

r) 7. Serviços de atendimento de telefones

(CPC 87903)

Nenhuma.

7. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

A. Serviços de correio rápido incluindo serviços de correio 
expresso324

(CPC 75121) 
Nenhuma.

B. Serviços de telecomunicações

a) Todos os serviços de transmissão e receção de sinais por 
qualquer meio eletromagnético325, excluindo radiodifusão326

Nenhuma.

b) Serviços de radiodifusão por satélite327 Nenhuma.

                                                
324 Para efeitos do presente Acordo, por "serviços de correio expresso", entende-se a recolha, transporte e entrega com urgência de documentos, material impresso, volumes, mercadorias ou outros 

produtos, seguindo e mantendo o controlo desses objetos durante a prestação do serviço. Os serviços de correio expresso não incluem i) serviços de transporte aéreo, ii) serviços prestados no 
exercício da autoridade governamental, ou iii) serviços de transporte marítimo.

325 Estes serviços não incluem a informação em linha e/ou o processamento de dados (incluindo processamento de transacções) (parte da CPC 843) que figuram no ponto 1.B. Serviços informáticos.
326 A radiodifusão é definida como a cadeia de transmissão ininterrupta necessária para distribuir ao público em geral sinais de programas televisivos ou radiofónicos, mas não abrange as ligações 

de contribuição entre os operadores.
327 Estes serviços abrangem o serviço de telecomunicações que consiste na transmissão e recepção de emissões de rádio e televisão por satélite (a cadeia de transmissão ininterrupta via satélite 

requerida para a distribuição de sinais de programas de rádio e televisão ao público em geral). Cobre a venda da utilização de serviços por satélite, mas não inclui a venda de pacotes de 
programas de televisão a agregados familiares.
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8. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA CONEXOS328

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 
5 16, CPC 517 e CPC 518) 

É exigida uma associação contratual com uma empresa estabelecida em Salvador para participar em atividades de design, 
consultoria, consultoria e gestão de projetos de engenharia ou arquitetura, ou qualquer tipo de trabalho ou estudo relacionado 
com a construção desses projetos.

A empresa estrangeira deve ter um representante residente em Salvador.

É exigida a participação de nacionais de Salvador, incluindo empresas, em projetos de engenharia ou arquitetura.

É exigida a participação de nacionais salvadorenhos como trabalhadores e a participação de empresas salvadorenhas, como 
parceiros na joint venture, em projetos de engenharia ou arquitetura. Os construtores e técnicos de instalação elétrica devem 
ser nacionais salvadorenhos para estarem inscritos no Registro Nacional de Arquitetos, Ingenieros, Proyectistas y 
Constructores.

9. SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO

(excluindo a distribuição de armas, munições, explosivos e outro material de guerra)

A. Serviços de comissionistas

a) Serviços de comissionistas de veículos automóveis, 
motociclos e motoneves e suas partes e acessórios

(parte da CPC 61111, parte da CPC 6113 e parte da CPC 
6121)

Nenhuma.

                                                
328 Para maior certeza, o compromisso horizontal 15 aplica-se a este sector.
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b) Outros serviços de comissionistas

(CPC 621)

Nenhuma. 

B. Serviços de venda por grosso

a) Serviços de venda por grosso de veículos automóveis, 
motociclos e motoneves e suas partes e acessórios

(parte da CPC 61111, parte da CPC 6113 e parte da CPC 
6121)

Nenhuma.

b) Serviços de venda por grosso de equipamentos terminais 
de telecomunicações

(parte da CPC 7542)

Nenhuma.

c) Outros serviços de venda por grosso

(CPC 622, excluindo os serviços de venda por grosso de 
produtos energéticos329)

Nenhuma. 

                                                
329 Estes serviços, que incluem a CPC 62271, figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.D.
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C. Serviços de venda a retalho330

Serviços de venda a retalho de veículos automóveis, 
motociclos e motoneves e suas partes e acessórios 

(CPC 61112, parte da CPC 6113 e parte da CPC 6121)

Serviços de venda a retalho de equipamentos terminais de 
telecomunicações

(parte da CPC 7542)

Nenhuma.

Serviços de venda a retalho de produtos alimentares 

(CPC 631)

Serviços de venda a retalho de outros produtos (não 
energéticos), exceto vendas a retalho de produtos 
farmacêuticos, médicos e ortopédicos331

(CPC 632, excluindo CPC 63211 e 63297)

Nenhuma. 

D. Franchising

(CPC 8929)

Nenhuma.

                                                
330 Não inclui os serviços de manutenção e reparação que figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS nos pontos 6.B e 6.F.l). Não inclui os serviços de venda a retalho de produtos energéticos que 

figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS nos pontos 18.E e 18.F.
331 As vendas a retalho de produtos farmacêuticos, médicos e ortopédicos figuram em SERVIÇOS PROFISSIONAIS no ponto 1.A.k).
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10. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO (apenas serviços financiados pelo setor privado)

A. Serviços de ensino primário 

(CPC 921)

B. Serviços de ensino secundário

(CPC 922)

C. Serviços de ensino superior

(CPC 923)

D. Serviços de educação de adultos

(CPC 924)

Salvador estabelece um requisito de nacionalidade para o ensino de história nacional e da Constituição. 

E. Outros serviços de educação

(CPC 929)

Nenhuma.
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11. SERVIÇOS AMBIENTAIS

A. Serviços de tratamento de águas residuais

(CPC 9401)332

B. Gestão de resíduos sólidos/perigosos, excluindo 
transporte transfronteiras de resíduos perigosos

a) Serviços de eliminação de resíduos

(CPC 9402)

b) Serviços de higiene pública e similares

(CPC 9403)

C. Proteção do ar e do clima

(CPC 9404)333

D. Serviços de remediação e limpeza do solo e águas

a) Tratamento e remediação do solo e águas 
contaminados/poluídos

(parte da CPC 9406)334

Pode ser exigida uma concessão ou licença para a prestação destes serviços.

                                                
332 Corresponde a serviços de esgotos.
333 Corresponde a serviços de limpeza de gases de escape
334 Corresponde a partes dos Serviços de proteção natural e paisagística.
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E. Redução do ruído e vibrações

(CPC 9405)

F. Proteção da biodiversidade e da paisagem 

a) Serviços de proteção natural e paisagística

(parte da CPC 9406)

G. Outros serviços ambientais e conexos

(CPC 9409)

12. SERVIÇOS FINANCEIROS

Salvador reserva-se o direito de adotar ou manter medidas não discriminatórias que exigem a constituição em sociedade em Salvador dos prestadores estrangeiros de serviços financeiros, 
exceto os que pretendem operar como bancos ou companhias de seguros em Salvador.

Para maior certeza, as pessoas coletivas que prestam serviços financeiros constituídas ao abrigo da legislação de Salvador estão sujeitas a limitações não discriminatórias em matéria de 
forma jurídica.

Salvador pode tratar o Panamá como uma Parte da América Central para efeitos das suas obrigações em matéria de serviços financeiros.
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A. Serviços de seguros e serviços conexos As companhias de seguros legalmente constituídas no estrangeiro também podem operar no país através do estabelecimento 
de uma sucursal, a partir de um ano após a data de entrada em vigor do presente Acordo. 

Para estabelecer uma empresa ao abrigo do direito salvadorenho, pelo menos 75 % das ações da empresa devem ser detidas, 
isolada ou conjuntamente, por:

a) pessoas singulares salvadorenhas ou pessoas singulares de Guatemala, Nicarágua, Honduras ou Costa Rica;

b) pessoas coletivas constituídas ao abrigo do direito salvadorenho, em que a maioria dos acionistas ou sócios sejam pessoas 
singulares salvadorenhas ou pessoas singulares de Guatemala, Nicarágua, Honduras ou Costa Rica;

c) companhias de seguros ou resseguros de Guatemala, Nicarágua, Honduras ou Costa Rica; ou

d) companhias de seguros ou resseguros estrangeiras classificadas como de primeira categoria por uma instituição de notação 
internacionalmente reconhecida (por exemplo, Moody, AM Best ou S & P.).
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B. Serviços bancários e outros serviços financeiros 
(excluindo seguros)

Os bancos que desejem constituir-se em Salvador têm de o fazer como sociedades de capital fixo dividido em ações registadas e com um 
mínimo de dez sócios. As instituições de poupança e de crédito e as cooperativas têm de estar constituídas em Salvador. 

Pelo menos 51 % das ações dos bancos legalmente constituídos em Salvador devem ser detidas por qualquer um dos seguintes tipos de 
investidor:

a) nacionais de Salvador ou de outro país da América Central;

b) pessoas coletivas constituídas ao abrigo do direito salvadorenho, em que a maioria dos acionistas ou sócios sejam: i) nacionais de 
Salvador ou de outro país da América Central, ou ii) outras pessoas coletivas constituídas ao abrigo do direito salvadorenho, em que a 
maioria dos acionistas ou sócios sejam nacionais de Salvador ou de outro país da América Central;

c) bancos constituídos ao abrigo da legislação de um país da América Central que i) estejam sujeitos a regulação prudencial e supervisão 
nesse país, em conformidade com as práticas internacionais habituais, ii) tenham sido aprovados por entidades internacionalmente 
reconhecidas de classificação de risco e iii) cumpram integralmente as disposições legais e as diretrizes em vigor nesses países; ou

d) bancos e outros prestadores de serviços financeiros estrangeiros que tenham sido aprovados por entidades internacionalmente 
reconhecidas de classificação de risco como prestadores de serviços financeiros de primeira categoria e que cumpram os outros requisitos 
aplicáveis.

As empresas proprietárias de um ou mais bancos e os outros prestadores de serviços financeiros estrangeiros que cumpram estes requisitos 
também são abrangidos por este ponto.

Para operar em Salvador, as sucursais de bancos estrangeiros têm de formar parte de um banco que cumpra os requisitos das alíneas c) ou 
d). As operações das sucursais estrangeiras em Salvador estão limitadas pelo respetivo capital em Salvador.

Um banco constituído ao abrigo do direito salvadorenho, em que mais de 50 % das ações sejam detidas por bancos estrangeiros ou 
conglomerados financeiros, só partilhará nome, ativos ou infra-estrutura ou prestará serviços ao público com outras empresas do mesmo 
conglomerado estrangeiro.
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As instituições de poupança e de crédito são sujeitas aos mesmos requisitos de propriedade que os bancos do ponto anterior relativo ao 
subsetor dos serviços bancários. As instituições de poupança e de crédito e as cooperativas têm de estar constituídas em Salvador. O limite 
de participação acionista previsto nos pontos anteriores não se aplica às fundações sem fim lucrativo estrangeiras nem às associações com 
personalidade jurídica alargada.

As bolsas de valores e as empresas de corretagem têm de estar constituídas em Salvador.

Os diretores ou administradores das bolsas de valores e os membros do conselho de administração das empresas de corretagem, para além 
de cumprirem os requisitos prudenciais, têm de ser nacionais de Salvador ou de um país da América Central ou, no caso de serem 
estrangeiros de outros países, de ter residido no país durante, pelo menos, os três últimos anos.

As agências de câmbio têm de estar constituídas em Salvador. As ações das agências de câmbio devem ser propriedade de instituições 
financeiras nacionais, de cidadãos salvadorenhos ou de pessoas coletivas que sejam exclusivamente salvadorenhas.

Os prestadores de serviços financeiros que administram fundos de pensões têm de estar constituídos em Salvador como sociedades de 
capital fixo dividido em ações registadas e com um mínimo de dez sócios.

Pelo menos 50 % das ações de tais prestadores de serviços financeiros têm de ser detidas, isolada ou conjuntamente, por: a) nacionais de 
Salvador ou de outro país da América Central; b) pessoas coletivas constituídas ao abrigo do direito salvadorenho, em que a maioria dos 
acionistas ou sócios sejam pessoas singulares descritas na alínea a); c) administradores estrangeiros de fundos de pensões com três ano de 
experiência no setor; d) entidades financeiras internacionais e prestadores de serviços de investimento relacionados, nos quais o Banco 
Central de Reserva detém participações; e e) sociedades controladoras de finalidad exclusiva reguladas pela Ley de Bancos, apenas no caso 
de satisfazerem as condições patrimoniais e fiscais.

Salvador não exige que o Banco de Fomento Agropecuario seja membro do Instituto de Garantía de Depósitos.
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13. SERVIÇOS DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

(apenas serviços financiados pelo setor privado)

A. Serviços hospitalares

(CPC 9311)

B. Serviços de ambulâncias

(CPC 93192)

C. Serviços de saúde com alojamento que não serviços 
hospitalares

(CPC 93193)

D. Serviços sociais

(CPC 933)

Não consolidado.

14. SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TURISMO E VIAGENS

A. Hotéis, restaurantes e fornecimento de refeições 
(catering) 

(CPC 641, CPC 642 e CPC 643)

excluindo fornecimento de refeições (catering) nos serviços 
de transporte aéreo335

Nenhuma.

                                                
335 O fornecimento de refeições (catering) nos serviços de transporte aéreo figura em SERVIÇOS AUXILIARES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE no ponto 17.D.a). Serviços de assistência 

em escala.
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B. Serviços de agência de viagem e de operadores de 
turismo (incluindo organizadores de viagens)

(CPC 7471)

Nenhuma.

C. Serviços de guias turísticos

(CPC 7472)

Nenhuma.

15. SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS (exceto serviços audiovisuais) (apenas serviços financiados pelo setor privado)

A. Serviços de entretenimento (incluindo serviços de teatro, 
conjuntos musicais, circos e discotecas) 

(CPC 9619)

Os artistas estrangeiros que fazem atuações remuneradas devem obter uma autorização do Ministerio de Gobernación, e 
pagar, antecipadamente, as taxas ou pagar um montante adequado como depósito de garantia ao Sindicato Gremial de 
Músicos, Cantantes y Bailarines Salvadoreños, Sindicato Gremial de Artista del Espetáculo e ao Sindicato de Artistas 
Circenses, consoante o caso.

Os circos estrangeiros ou outros espetáculos similares pagam ao sindicato dos circos pertinente uma taxa de atuação e devem 
ser autorizados pelo Ministério adequado. 

Os circos estrangeiros também têm de pagar uma taxa adicional com base nas receitas brutas auferidas com as vendas de 
bilhetes para cada espetáculo, bem como no total das receitas das vendas ao público de bandeiras, bonés, T-shirts, balões, 
fotos e outras parafernálias. Os circos estrangeiros têm de pagar um montante adequado como depósito de garantia.

Limitação no número de atuações de artistas estrangeiros e circos em Salvador.

Requisito mínimo de participação salvadorenha relativamente aos estrangeiros, no caso de atuações públicas que envolvam a 
participação ao vivo de artistas.
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B. Serviços de agências noticiosas

(CPC 962)

Nenhuma.

C. Serviços de bibliotecas, arquivos e museus e outros 
serviços culturais 

(CPC 963)

Nenhuma.

D. Serviços desportivos

(CPC 964) 

Exclusão: Jogos de azar (CPC 96492)

Nenhuma.

E. Serviços de parques recreativos e praias 

(CPC 96491)

Nenhuma.

16. SERVIÇOS DE TRANSPORTE

A. Transporte marítimo

a) Transporte internacional de passageiros 

(CPC 7211 menos transporte nacional de cabotagem)

b)Transporte internacional de carga

(CPC 7212 menos transporte nacional de cabotagem)336

Nenhuma.

                                                
336 Inclui os serviços de feedering e a deslocação de equipamento por prestadores de transporte marítimo internacional entre portos situados no mesmo Estado quando não está envolvida qualquer 

receita.
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B. Transporte por vias interiores navegáveis 

a) Transporte de passageiros

(CPC 7221)

Nenhuma.

b) Transporte de carga

(CPC 7112)

Pedido à CEPA (Comisión Ejecutiva Portuaria Autonoma) da concessão ou licença para a prestação destes serviços.

C. Transporte ferroviário

a) Transporte de passageiros

(CPC 7111)

b) Transporte de carga

(CPC 7112)

e) Serviços de reboque e tração

(CPC 7113)

Pedido à CEPA (Comisión Ejecutiva Portuaria Autonoma) da concessão ou licença para a prestação destes serviços.

D. Transporte rodoviário 

a) Transporte de passageiros

(CPC 7121 e CPC 7122)

Requisito de nacionalidade para a prestação de serviços de transporte de passageiros.

As concessões de transporte terrestre público de passageiros para uma rota específica estão sujeitas ao exame das 
necessidades económicas.

Uma concessão de transporte terrestre público livre de passageiros está limitada a um veículo.
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b) Transporte de carga

(CPC 7123)

Não consolidado.

E. Transporte de produtos por condutas (pipelines), exceto
combustíveis337

(CPC 7139)

Nenhuma.

                                                
337 O transporte de combustíveis por condutas (pipelines) figura em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.B.
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17. SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE338

A. Serviços auxiliares do transporte marítimo

a) Serviços de carga/descarga marítima

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de desalfandegamento

d) Serviços de contentores e de depósito

e) Serviços de agência marítima

f) Serviços de trânsito de frete marítimo

g) Aluguer de embarcações com tripulação

(CPC 7213)

h) Serviços de reboque e tração

(CPC 7214)

i) Serviços auxiliares do transporte marítimo 

(parte da CPC 745)

j) Outros serviços de apoio e auxiliares (incluindo catering)

(parte da CPC 749)

Não consolidado para serviços de carga/descarga marítima; nos outros casos, nenhuma. 

A América Central estabelece um requisito de nacionalidade para o exercício de serviços de "agentes aduaneiros" e 
"representantes aduaneiros especiais".

                                                
338 Não inclui os serviços de manutenção e reparação de equipamento de transporte que figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS nos pontos 6.F.l) 1 a 6.F.l) 4.
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B. Serviços auxiliares do transporte por vias interiores 
navegáveis

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga 

(parte da CPC 748)

d) Aluguer de embarcações com tripulação

(CPC 7223)

e) Serviços de reboque e tração

(CPC 7224)

f) Serviços de apoio ao transporte por vias interiores 
navegáveis

(parte da CPC 745)

g) Outros serviços de apoio e auxiliares 

(parte da CPC 749)

Não consolidado.
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C. Serviços auxiliares do transporte ferroviário

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga 

(parte da CPC 748)

d) Serviços de reboque e tração

(CPC 7113)

e) Serviços de apoio aos serviços de transporte ferroviário 

(CPC 743)

f) Outros serviços de apoio e auxiliares

(parte da CPC 749)

Não consolidado.
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D. Serviços auxiliares do transporte rodoviário

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga 

(parte da CPC 748)

d) Aluguer de veículos rodoviários comerciais com condutor

(CPC 7124)

e) Serviços de apoio a equipamento de transporte rodoviário

(CPC 744)

f) Outros serviços de apoio e auxiliares

(parte da CPC 749)

Não consolidado.

E. Serviços auxiliares dos serviços de transporte aéreo

a) Serviços de assistência em escala (incluindo catering) Não consolidado, exceto para fornecimento de refeições (catering).

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

Não consolidado.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

c) Serviços de agências de transporte de carga 

(parte da CPC 748)

Não consolidado.

d) Aluguer de aeronaves com tripulação

(CPC 734)

Nenhuma. 

e) Gestão de aeroportos Não consolidado.

f) Vendas e comercialização Nenhuma.

g) Sistemas informatizados de reserva Nenhuma.

F. Serviços auxiliares do transporte de produtos por condutas 
(pipelines), exceto combustíveis339

a) Serviços de entreposto e armazenagem de produtos 
transportados por condutas (pipelines), exceto combustíveis

(parte da CPC 742)

Não consolidado.

                                                
339 Os serviços auxiliares de transporte de combustíveis por condutas (pipelines) figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.C.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

18. SERVIÇOS ENERGÉTICOS 

A. Serviços relacionados com a mineração

(CPC 883)340

Não consolidado.

B. Transporte de combustíveis por condutas (pipelines)

(CPC 7131)

Nenhuma.

C. Serviços de entreposto e armazenagem de combustíveis 
transportados por condutas (pipelines)

(parte da CPC 742)

Nenhuma.

D. Venda por grosso de combustíveis sólidos, líquidos, 
gasosos e produtos derivados

(CPC 62271)

Nenhuma.

E. Serviços de venda a retalho de carburantes

(CPC 613)

F. Venda a retalho de fuelóleo e gás engarrafado

Nenhuma.

                                                
340 Inclui os seguintes serviços prestados à comissão ou por contrato: serviços de assessoria e consultoria relacionados com a mineração, nomeadamente preparação do terreno, instalação de uma 

plataforma de perfuração em terra, perfuração, serviços relacionados com coroas de perfuração, serviços de revestimento e tubagem de poços, fornecimento e engenharia de fluidos de perfuração 
(mud), controlo de sólidos, pescagem e operações especiais de perfuração descendente, geologia de poços e controlo de perfuração, carotagem, ensaio do poço, serviços de wireline, 
fornecimento e operação de fluidos de completação (salmouras), fornecimento e instalação de dispositivos de completação, cimentação (bombeamento sob pressão), serviços de estimulação 
(fraturação, acidificação e bombeamento sob pressão), serviços de recondicionamento e reparação de poços, serviços de obturação e abandono de poços.
Não inclui o acesso direto ou a exploração de recursos naturais.
Não inclui a preparação do estaleiro para a mineração de recursos que não petróleo e gás (CPC 5115) que figuram no ponto 8. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

G. Serviços relacionados com a distribuição de energia

(CPC 887)

Não consolidado, exceto para serviços de consultoria, sempre que: Nenhuma.

19. OUTROS SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS EM OUTRA PARTE

a) Serviços de lavandaria, limpeza e tinturaria

(CPC 9701)

Nenhuma.

b) Serviços de cabeleireiro
(CPC 97021)

Nenhuma.

c) Serviços de cosmética, manicura e pedicura 

(CPC 97022)

Nenhuma.

d) Outros serviços de institutos de beleza, n.e. 

(CPC 97029)

Nenhuma.
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Setor ou subsetor Descrição das reservas

e) Serviços de termalismo e de massagens não terapêuticas, na 
medida em que sejam prestados como serviços de bem-estar
físico e de relaxação e não para fins médicos ou de 
reabilitação341

(CPC ver. 1.0 97230)

Nenhuma.

f) Serviços de conexão de telecomunicações

(CPC 7543)

Nenhuma.

g) Serviços domésticos

(CPC 980)

Nenhuma.

                                                
341 Os serviços de massagens terapêuticas e de curas termais figuram no ponto 6.A.h) Serviços médicos, 6.A.j) 2 Serviços prestados por enfermeiros, fisioterapeutas e pessoal paramédico e serviços 

de saúde (13.A e 13 C).
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GUATEMALA

1. A lista de compromissos a seguir apresentada indica as atividades económicas objeto

de compromissos nos termos do artigo 166.º do presente Acordo e, mediante reservas, as 

limitações, condições e qualificações em matéria de acesso ao mercado e de tratamento 

nacional aplicáveis aos estabelecimentos e investidores da Parte UE nessas atividades. A 

lista é composta dos seguintes elementos:

a) Uma primeira coluna que indica as atividades económicas em que o compromisso é 

assumido pela Parte e o âmbito a que se aplicam as reservas.

b) Uma segunda coluna que descreve as reservas aplicáveis.

2. Para efeitos desta lista, o termo nenhuma indica as atividades económicas em que não 

há limitações, condições e qualificações em matéria de tratamento nacional ou de acesso ao 

mercado. O termo não consolidado indica que não foram assumidos quaisquer 

compromissos em matéria de tratamento nacional ou de acesso ao mercado.

Para maior certeza, a ausência de reservas específicas numa determinada atividade

económica não prejudica as reservas horizontais aplicáveis.
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3. As atividades económicas não mencionadas na lista a seguir não são objeto de 

compromissos.

4. Ao identificar as atividades económicas individuais:

a) por ISIC rev 3.1 entende-se a Classificação Internacional Tipo, por Atividades, de 

todos os Ramos de Atividade Económica, tal como estabelecida no Serviço de 

Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 4, ISIC REV 3.1, 

2002;

b) por CPC entende-se a Classificação Central de Produtos, tal como estabelecida no 

Serviço de Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 77, CPC 

prov., 1991;

c) por CPC ver. 1.0 entende-se a Classificação Central de Produtos, tal como 

estabelecida no Serviço de Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série 

M, N.º 77, CPC ver. 1.0, 1998.
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5. A lista a seguir apresentada não inclui medidas referentes a requisitos e 

procedimentos em matéria de qualificação, normas técnicas e requisitos e procedimentos 

em matéria de licenciamento (incluindo qualquer concessão, licença, registo e outra 

autorização), sempre que não constituírem uma reserva em matéria de acesso ao mercado 

ou de tratamento nacional, na aceção dos artigos 164.º e 165.º do presente Acordo. Tais 

medidas (por exemplo, necessidade de obter uma licença, obrigações de serviço universal, 

necessidade de obter o reconhecimento de qualificações em setores regulados, necessidade 

de passar exames específicos, incluindo exames linguísticos, requisito não discriminatório 

de que certas atividades não podem ser exercidas em zonas ambientais protegidas ou zonas 

de particular interesse histórico e artístico), mesmo que não listadas, são aplicáveis em 

qualquer caso aos investidores da Parte UE.

6. Em conformidade com o artigo 159.º, n.º 3, do presente Acordo, a lista infra não 

inclui medidas referentes a subsídios concedidos pelas Partes.

7. Em conformidade com o artigo 164.º do presente Acordo, na lista infra não são 

incluídos requisitos não discriminatórios no que respeita aos tipos de forma jurídica de um 

estabelecimento.

8. Os direitos e obrigações resultantes da presente lista de compromissos não têm um 

efeito auto-executório, pelo que não conferem diretamente quaisquer direitos a pessoas 

singulares ou a pessoas coletivas específicas.
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Atividade económica Descrição das reservas

RESERVAS HORIZONTAIS

Todas as atividades económicas listadas:

A Guatemala reserva-se o direito de adotar ou manter quaisquer medidas que concedam direitos ou preferências a minorias e populações indígenas social e
economicamente desfavorecidas.

Investimento

Os nacionais estrangeiros necessitam de uma autorização da Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado para adquirir a propriedade de terrenos detidos pelo 
Estado:

a) bens imóveis situados em zonas urbanas; e

b) bens imóveis cujos direitos foram registados no Registo geral de propriedade antes de 1 de março de 1956 situados:

i) numa faixa de 3 quilómetros de terra ao longo do oceano;

ii) a 200 metros à volta das margens dos lagos;

iii) a 100 metros de cada lado dos rios navegáveis; e

iv) a 50 metros à volta de qualquer fonte que serve de fonte de água para a população.

Só o governo pode alugar os terrenos detidos pelo Estado acima descritos a empresas organizadas ao abrigo do direito guatemalteco.
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Atividade económica Descrição das reservas

Investimento

Só os guatemaltecos por nascimento e as empresas detidas a 100 % por guatemaltecos por nascimento podem ser proprietários ou possuir terrenos nacionais localizados 
no espaço de quinze quilómetros a contar da fronteira. 
Os estrangeiros podem, no entanto, deter ou possuir prédios urbanos ou direitos de propriedade do Estado, registados no Registo geral de propriedade antes 
de 1 de março de 1956 no espaço de quinze quilómetros a contar da fronteira.

Investimento

Uma empresa constituída ao abrigo de um direito estrangeiro pode ser estabelecida na Guatemala, sob qualquer forma, mas deve constituir um capital afetado às suas 
operações na Guatemala, e um depósito em favor de terceiros, num montante não inferior ao equivalente em quetzales de 50 000 USD, que permanecerá em vigor 
enquanto a empresa operar na Guatemala.

O montante exato do depósito será determinado pelo Registo das sociedades com base, nomeadamente, no montante do investimento.

Para maior certeza, a exigência de um depósito não deve ser vista como um impedimento para uma empresa organizada ao abrigo de um direito estrangeiro se 
estabelecer na Guatemala.
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Atividade económica Descrição das reservas

É proibido aos empregadores empregar menos de 90 % de trabalhadores guatemaltecos e pagar-lhes menos do que 85 % do total dos salários auferidos nas suas 
respetivas empresas, salvo disposição em contrário ao abrigo de legislação especial. 

Ambas as percentagens podem ser alteradas:

a) se assim o exigirem razões óbvias de proteção e promoção da economia nacional, ou de falta de técnicos guatemaltecos numa determinada atividade, ou de defesa 
dos trabalhadores nacionais para demonstrar suas capacidades. Em todas esses casos, o poder executivo, através de um acordo fundamentado emitido pelo ministério do 
Trabalho e da Segurança Social, pode baixar ambos os rácios até dez por cento cada um e por um período de cinco anos para cada empresa, ou aumentá-los a fim de 
eliminar a participação de trabalhadores estrangeiros.

No caso de o ministério autorizar a redução das taxas acima indicadas, deve exigir que as empresas preparem técnicos guatemaltecos no ramo das suas atividades no 
âmbito das quais tal redução foi concedida; e

b) No caso de imigração autorizada e controlada pelo poder executivo ou contratada pelo mesmo, que entra ou entrou no país para trabalhar no estabelecimento ou 
desenvolvimento da agricultura sedentária ou pecuária, de instituições de bem-estar ou de caráter cultural; ou de imigração originária da América Central. Em todos 
esses casos, o âmbito da respetiva alteração deve ficar ao critério do poder executivo, mas o acordo celebrado pelo ministério do Trabalho e da Segurança Social deve 
indicar claramente as razões, o limite e a duração da alteração feita.

Para efeitos do primeiro parágrafo, não se devem ter em conta frações, e, quando o número total de trabalhadores não for superior a cinco, quatro deles devem ser da 
Guatemala.
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Atividade económica Descrição das reservas

Uma tal medida não se aplica a gestores, administradores, supervisores e diretores-gerais de empresas.

Para maior certeza, esta cláusula aplica-se a trabalhadores estrangeiros ao abrigo de um vínculo de emprego no país de acolhimento e sem prejuízo dos compromissos 
assumidos no âmbito do capítulo 4 (Presença temporária de pessoas singulares por motivos profissionais).

SECTORES NÃO SERVIÇOS

O acesso ao mercado para não serviços não está consolidado. Qualquer compromisso mais favorável em matéria de acesso ao mercado para os setores não serviços, na 
aceção do artigo 164.º relativo ao acesso ao mercado no capítulo sobre o estabelecimento, resultante de um acordo internacional constitui um compromisso no âmbito 
do presente Acordo a partir da data de entrada em vigor desse acordo.

TODOS OS SECTORES

As atividades económicas consideradas como serviços públicos podem estar sujeitas a um monopólio público ou ser objeto de direitos exclusivos concedidos a pessoas 
singulares ou coletivas, públicas ou privadas. 

RESERVAS ESPECÍFICAS



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 157

Atividade económica Descrição das reservas

1. AGRICULTURA, CAÇA E SILVICULTURA

A. Agricultura e caça 

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), excluindo serviços 
de assessoria e consultoria342

Nenhuma.

B. Silvicultura e exploração florestal

(ISIC rev 3.1: 020), excluindo serviços de assessoria e 
consultoria

Apenas nacionais da Guatemala ou empresas organizadas ao abrigo do direito guatemalteco podem 
explorar e renovar os recursos florestais.

2. PESCA E AQUICULTURA

(ISIC rev 3.1: 0501, 0502), excluindo serviços

Nenhuma.

3. INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS

A. Extração de hulha, linhite e turfa

(ISIC rev 3.1: 10)

Nenhuma.

B. Extração de petróleo bruto e de gás natural343

(ISIC rev 3.1: 1110)

Nenhuma.

C. Extração de minérios metálicos

(ISIC rev 3.1: 13)

Nenhuma.

D. Outras indústrias extrativas

(ISIC rev 3.1: 14)

Nenhuma.

                                                
342 Os serviços de assessoria e consultoria relacionados com a agricultura, caça, silvicultura e pesca figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS nos pontos 6.F.f) e 6.F.g).
343 Não inclui serviços relacionados com a mineração prestados à comissão ou por contrato em jazidas de petróleo e de gás que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no 

ponto 18.A.
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Atividade económica Descrição das reservas

4. INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS344

A. Indústrias alimentares e das bebidas

(ISIC rev 3.1: 151, 152, 153, 154)

Nenhuma.

B. Indústria do tabaco

(ISIC rev 3.1: 16)

Nenhuma.

C. Fabricação de têxteis

(ISIC rev 3.1: 17)

Nenhuma.

D. Indústria do vestuário; preparação, tingimento e 
fabricação de artigos de peles com pêlo

(ISIC rev 3.1: 18)

Nenhuma.

E. Curtimenta e acabamento de peles sem pêlo; fabricação 
de artigos de viagem, marroquinaria, artigos de correeiro, 
seleiro e calçado

(ISIC rev 3.1: 19)

Nenhuma.

F. Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto
mobiliário; fabricação de obras de espartaria e de cestaria

(ISIC rev 3.1: 20)

Nenhuma.

                                                
344 Não inclui os serviços de assessoria relacionados com as indústrias transformadoras que figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS no ponto 6.F.h).
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Atividade económica Descrição das reservas

G. Fabricação de papel e de artigos de papel

(ISIC rev 3.1: 21)

Nenhuma.

H. Edição, impressão e reprodução de suportes de 
informação gravados345

(ISIC rev 3.1: 22), excluindo edição e impressão à 
comissão ou por contrato346

Nenhuma.

I. Fabricação de produtos de coqueria

(ISIC rev 3.1: 231)

Nenhuma.

J. Fabricação de produtos petrolíferos refinados

(ISIC rev 3.1: 232)

Nenhuma.

K. Fabricação de produtos químicos, exceto explosivos

(ISIC rev 3.1: 24, excluindo fabricação de explosivos)

Nenhuma. 

L. Fabricação de artigos de borracha e de matérias 
plásticas

(ISIC rev 3.1: 25)

Nenhuma. 

                                                
345 O sector está limitado a actividades das indústrias transformadoras. Não inclui actividades relacionadas com o audiovisual ou com um conteúdo cultural. 
346 A edição e impressão à comissão ou por contrato figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS no ponto 6.F.p).



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 160

Atividade económica Descrição das reservas

M. Fabricação de outros produtos minerais não metálicos

(ISIC rev 3.1: 261)

Nenhuma. 

N. Indústrias metalúrgicas de base

(ISIC rev 3.1: 27)

Nenhuma. 

O. Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 
equipamentos

(ISIC rev 3.1: 28)

Nenhuma. 

P. Fabricação de máquinas

a) Fabricação de máquinas de uso geral

(ISIC rev 3.1: 291)

Nenhuma. 

b) Fabricação de máquinas para uso específico, exceto
armas e munições

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

Nenhuma. 

c) Fabricação de aparelhos para uso doméstico, n.e. 

(ISIC rev 3.1: 293)

Nenhuma. 

d) Fabricação de máquinas de escritório e de equipamento 
para a contabilidade e o tratamento automático da 
informação

(ISIC rev 3.1: 30)

Nenhuma. 
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Atividade económica Descrição das reservas

e) Fabricação de máquinas e aparelhos elétricos, n.e. 

(ISIC rev 3.1: 31)

Nenhuma. 

f) Fabricação de equipamento e aparelhos de rádio, 
televisão e de comunicação

(ISIC rev 3.1: 32)

Nenhuma. 

Q. Fabricação de aparelhos e instrumentos médico-
-cirúrgicos, ortopédicos, de precisão, de ótica e de 
relojoaria

(ISIC rev 3.1: 33)

Nenhuma. 

R. Fabricação de veículos automóveis, reboques e semi-
-reboques

(ISIC rev 3.1: 34)

Nenhuma. 

S. Fabricação de outro material de transporte (não militar) 

(ISIC rev 3.1: 351, 352, 359, excluindo a fabricação de 
navios e aviões de guerra e de outro material de transporte 
para uso militar)

Nenhuma. 
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Atividade económica Descrição das reservas

T. Fabricação de mobiliário; outras indústrias 
transformadoras, n.e.

(ISIC rev 3.1: 361, 369)

Nenhuma.

U. Reciclagem

(ISIC rev 3.1: 371)

Nenhuma. 

5. PRODUÇÃO; TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO POR CONTA PRÓPRIA DE ELECTRICIDADE, GÁS, VAPOR E ÁGUA QUENTE (excluindo produção de 
energia nuclear) 

A. Produção de eletricidade; transporte e distribuição de 
eletricidade por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4010)347

Nenhuma.

B. Produção de gás; distribuição de combustíveis gasosos 
por condutas por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4020)348

Nenhuma.

C. Produção de vapor e água quente; distribuição de 
vapor e água quente por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4030)349

Nenhuma.

                                                
347 Não inclui a exploração das redes de transporte e distribuição de electricidade à comissão ou por contrato que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS.
348 Não inclui o transporte de gás natural e de combustíveis gasosos por condutas, a transmissão e distribuição de gás à comissão ou por contrato e as vendas de gás natural e de 

combustíveis gasosos que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS.
349 Não inclui o transporte e distribuição de vapor e água quente à comissão ou por contrato e as vendas de vapor e água quente que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS.
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Atividade económica Descrição das reservas

6. SERVIÇOS ÀS EMPRESAS

A. Serviços profissionais

a) 1. Serviços jurídicos 

(CPC 861)350

excluindo serviços de assessoria jurídica e de 
documentação e certificação jurídicas prestados por 
juristas profissionais a quem estão cometidas funções 
públicas, como notários

A plena admissão na Ordem dos Advogados está sujeita à condição de nacionalidade. 

Os estrangeiros só podem prestar serviços em parceria ou em associação com juristas nacionais.

b) 1. Serviços de contabilidade

(CPC 86212, exceto "serviços de auditoria", CPC 86213, 
CPC 86219 e CPC 86220)

Os estrangeiros só podem prestar serviços em parceria ou em associação com prestadores de serviços 
nacionais.

b) 2. Serviços de auditoria

(CPC 86211 e 86212, exceto serviços de contabilidade)

Os estrangeiros só podem prestar serviços em parceria ou em associação com prestadores de serviços 
nacionais.

c) Serviços de consultoria fiscal

(CPC 863)351

Os estrangeiros só podem prestar serviços em parceria ou em associação com prestadores de serviços 
nacionais.

                                                
350 Inclui os serviços de assessoria jurídica, representação jurídica, arbitragem e conciliação/mediação jurídica, bem como serviços de certificação e documentação jurídica. A 

prestação de serviços jurídicos só é autorizada no que respeita ao direito internacional público, ao direito da UE e ao direito de qualquer jurisdição, se o prestador de serviços ou o 
seu pessoal estiverem qualificados para exercer como juristas e está sujeita aos requisitos em matéria de licenciamento aplicáveis na Guatemala. Os serviços jurídicos em matéria de 
legislação guatemalteca devem, em princípio, ser efectuados por, ou através de, um jurista plenamente admitido na Ordem dos Advogados da Guatemala que actua pessoalmente. A 
plena admissão na Ordem dos Advogados da Guatemala é necessária para a representação perante os tribunais e outras autoridades competentes na Guatemala, uma vez que implica 
a prática do direito processual guatemalteco.

351 Não inclui os serviços de assessoria jurídica e de representação jurídica em matéria fiscal que figuram no ponto 1.A.a). Serviços jurídicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

d) Serviços de arquitetura

e

e) Serviços de planeamento urbano e arquitetura
paisagística

(CPC 8671 e CPC 8674)

Os estrangeiros só podem prestar serviços em parceria ou em associação com prestadores de serviços 
nacionais.

f) Serviços de engenharia e

g) Serviços integrados de engenharia

(CPC 8672 e CPC 8673)

Os estrangeiros só podem prestar serviços em parceria ou em associação com prestadores de serviços 
nacionais.

h) Serviços médicos (incluindo psicólogos) e dentários

(CPC 9312 e parte da CPC 85201) 

Os estrangeiros só podem prestar serviços em parceria ou em associação com prestadores de serviços 
nacionais.

i) Serviços de veterinária

(CPC 932)

Os estrangeiros só podem prestar serviços em parceria ou em associação com prestadores de serviços 
nacionais.

j) 1. Serviços de parteiras

(parte da CPC 93191)

Nenhuma.
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Atividade económica Descrição das reservas

j) 2. Serviços prestados por enfermeiros, fisioterapeutas e 
pessoal paramédico

(parte da CPC 93191)

Os estrangeiros só podem prestar serviços em parceria ou em associação com prestadores de serviços 
nacionais.

k) Venda a retalho de produtos farmacêuticos e venda a 
retalho de produtos médicos e ortopédicos 

(CPC 63211)

e outros serviços prestados por farmacêuticos

Nenhuma.

B. Serviços de informática e serviços conexos

(CPC 841, 842, 843, 844, 845, 849)

Nenhuma.

C. Serviços de investigação e desenvolvimento (I&D)352

a) Serviços de I&D em ciências naturais

(CPC 851)

Nenhuma.

                                                
352 Para todos estes sectores, a Guatemala administra estas concessões em conformidade com os seus planos nacionais em matéria de proteção da biodiversidade, de conhecimento e 

recursos naturais. Além disso, a Guatemala reserva-se o direito de participar e tomar conhecimento dos estudos e resultados obtidos a partir da prestação desses serviços. 
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b) Serviços de I&D em ciências sociais e humanas

(CPC 852, excluindo serviços de psicologia)353

c) Serviços interdisciplinares de I&D

(CPC 853)

Nenhuma.

D. Serviços imobiliários354

a) Relacionados com bens imóveis próprios ou locados 

(CPC 821)

Nenhuma. 

b) À comissão ou por contrato

(CPC 822)

Nenhuma. 

E. Serviços de aluguer/locação sem operadores

a) Relacionados com navios

(CPC 83103)

Nenhuma.

                                                
353 Parte da CPC 85201 figura no ponto 6.A.h – Serviços médicos e dentários.
354 O serviço em causa corresponde ao exercício da profissão de agente imobiliário e não afecta eventuais direitos e/ou restrições aplicáveis à aquisição de bens imóveis por pessoas 

singulares ou colectivas.
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b) Relacionados com aeronaves

(CPC 83104)

Nenhuma.

c) Relacionados com outro equipamento de transporte 

(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105) 

Nenhuma.

d) Relacionados com outras máquinas e equipamento

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)

Nenhuma.

e) Relacionados com bens de uso pessoal e doméstico

(CPC 832)

Nenhuma.

f) Aluguer de equipamento de telecomunicações

(CPC 7541)

Nenhuma.

F. Outros serviços às empresas

a) Publicidade

(CPC 871)

Nenhuma.

b) Estudos de mercado e sondagens de opinião

(CPC 864)

Nenhuma.
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c) Serviços de consultoria de gestão

(CPC 865)

Nenhuma.

d) Serviços relacionados com a consultoria de gestão

(CPC 866)

Nenhuma.

e) Serviços técnicos de ensaio e análise (CPC 8676) Nenhuma.

f) Serviços de assessoria e consultoria relacionados com a 
agricultura, caça e silvicultura

(parte da CPC 881)

Nenhuma.

g) Serviços de assessoria e consultoria relacionados com a 
pesca

(parte da CPC 882)

Nenhuma.

h) Serviços de assessoria e consultoria relacionados com 
as indústrias transformadoras

(parte da CPC 884 e parte da CPC 885)

Nenhuma.

i) Serviços de colocação e de fornecimento de pessoal
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i) 1. Recrutamento e seleção de quadros

(CPC 87201)

Nenhuma.

i) 2. Serviços de colocação de pessoal 

(CPC 87202)

Nenhuma.

i) 3. Serviços de fornecimento de pessoal auxiliar de 
escritório

(CPC 87203)

Nenhuma.

i) 4. Serviços de agência de modelos 

(parte da CPC 87209)

Nenhuma.

j) 1. Serviços de investigação

(CPC 87301)

Nenhuma.

j) 2. Serviços de segurança 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

Nenhuma.

k) Serviços conexos de consultoria científica e técnica355

(CPC 8675)

Nenhuma.

l) 1. Manutenção e reparação de embarcações

(parte da CPC 8868)

Nenhuma.

                                                
355 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se a certas actividades relacionadas com a mineração (minerais, petróleo, gás, etc.)
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l) 2. Manutenção e reparação de equipamento de transporte 
ferroviário 

(parte da CPC 8868)

Nenhuma.

l) 3. Manutenção e reparação de veículos automóveis, 
motociclos, motoneves e equipamento de transporte 
rodoviário 

(CPC 6112, CPC 6122, parte da CPC 8867 e parte da CPC 
8868)

Nenhuma.

l) 4. Manutenção e reparação de aeronaves e suas partes 

(parte da CPC 8868)

Nenhuma.

l) 5. Serviços de manutenção e reparação de produtos 
metálicos, de máquinas (exceto de escritório), de 
equipamento (exceto de transporte e de escritório) e de 
bens de uso pessoal e doméstico356

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, 
CPC 8865 e CPC 8866)

Nenhuma.

m) Serviços de limpeza de edifícios

(CPC 874)

Nenhuma.

                                                
356 Os serviços de manutenção e reparação de equipamento de transporte (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figuram nos pontos 6.F. l) 1 a 6.F.l) 4.

Os serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamento de escritório incluindo computadores (CPC 845) figuram no ponto 6.B. Serviços informáticos.
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n) Serviços fotográficos

(CPC 875)

Nenhuma.

o) Serviços de embalagem

(CPC 876)

Nenhuma.

p) Impressão e edição

(CPC 88442)

Nenhuma. 

q) Serviços de organização de congressos

(parte da CPC 87909)

Nenhuma.

r) 1. Serviços de tradução e interpretação

(CPC 87905)

Nenhuma.

r) 2. Serviços de design de interiores e outros serviços de 
design especializado

(CPC 87907)

Nenhuma.

r) 3. Serviços de agências de cobrança

(CPC 87902)

Nenhuma.
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r) 4. Serviços de informação financeira sobre clientela

(CPC 87901)

Nenhuma.

r) 5. Serviços de reprodução de documentos

(CPC 87904)357

Nenhuma.

r) 6. Serviços de consultoria de telecomunicações

(CPC 7544)

Nenhuma.

r) 7. Serviços de atendimento de telefones

(CPC 87903)

Nenhuma.

                                                
357 Não inclui serviços de impressão que são cobertos pela CPC 88442 e figuram no ponto 6.F p).
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7. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

A. Serviços postais e de correio rápido

(CPC 7511 e CPC 7512)

Serviços relacionados com o envio de produtos postais de 
acordo com a seguinte lista de subsetores, com destino 
nacional e estrangeiro:

i) Serviços de tratamento de comunicações escritas com 
destinatário em todos os tipos de suportes físicos, 
incluindo correio direto e correio híbrido, 

ii) Tratamento de encomendas com destinatário, 

iii) Tratamento de produtos de imprensa com destinatário,

iv) Tratamento dos produtos referidos em i) a iii) supra, 
sob a forma de correio registado ou segurado,

v) Serviços de correio expresso358 para os produtos 
referidos em i) a iii),

vi) Tratamento de produtos sem destinatário específico, 

vii) Intercâmbio de documentos

Nenhuma.

                                                
358 Para efeitos do presente Acordo, por "serviços de correio expresso", entende-se a recolha, transporte e entrega com urgência de documentos, material impresso, volumes, 

mercadorias ou outros produtos, seguindo e mantendo o controlo desses objetos durante a prestação do serviço. Os serviços de correio expresso não incluem i) serviços de 
transporte aéreo, ii) serviços prestados no exercício da autoridade governamental, ou iii) serviços de transporte marítimo.
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B. Serviços de telecomunicações

a) Todos os serviços de transmissão e receção de sinais 
por qualquer meio eletromagnético359, excluindo 
radiodifusão360

Nenhuma.

b) Serviços de radiodifusão por satélite361 Nenhuma, exceto que:

– os compromissos estão sujeitos a reciprocidade

– os prestadores de serviços neste setor podem estar sujeitos a obrigações para salvaguardar objetivos de 
interesse geral relacionados com a transmissão de conteúdos através da sua rede em conformidade com o 
quadro normativo da República da Guatemala em matéria de comunicações eletrónicas.

8. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA CONEXOS 

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 
516, CPC 517 e CPC 518) 

Nenhuma.

                                                
359 Estes serviços não incluem a informação em linha e/ou o processamento de dados (incluindo processamento de transacções) (parte da CPC 843) que figuram no ponto 1.B. Serviços 

informáticos.
360 A radiodifusão é definida como a cadeia de transmissão ininterrupta necessária para distribuir ao público em geral sinais de programas televisivos ou radiofónicos, mas não abrange 

as ligações de contribuição entre os operadores.
361 Estes serviços abrangem o serviço de telecomunicações que consiste na transmissão e recepção de emissões de rádio e televisão por satélite (a cadeia de transmissão ininterrupta via 

satélite requerida para a distribuição de sinais de programas de rádio e televisão ao público em geral). Cobre a venda da utilização de serviços por satélite, mas não inclui a venda de 
pacotes de programas de televisão a agregados familiares.
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9. SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO

(excluindo a distribuição de armas, munições, explosivos e outro material de guerra)

A. Serviços de comissionistas

a) Serviços de comissionistas de veículos automóveis, 
motociclos e motoneves e suas partes e acessórios

(parte da CPC 61111, parte da CPC 6113 e parte da CPC 
6121)

Nenhuma.

b) Outros serviços de comissionistas

(CPC 621)

Nenhuma.

B. Serviços de venda por grosso

a) Serviços de venda por grosso de veículos automóveis, 
motociclos e motoneves e suas partes e acessórios

(parte da CPC 61111, parte da CPC 6113 e parte da CPC 
6121)

Nenhuma.
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b) Serviços de venda por grosso de equipamentos 
terminais de telecomunicações

(parte da CPC 7542)

Nenhuma.

c) Outros serviços de venda por grosso

(CPC 622, excluindo os serviços de venda por grosso de 
produtos energéticos362)

Nenhuma.

                                                
362 Estes serviços, que incluem a CPC 62271, figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.D.
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C. Serviços de venda a retalho363

Serviços de venda a retalho de veículos automóveis, 
motociclos e motoneves e suas partes e acessórios 

(CPC 61112, parte da CPC 6113 e parte da CPC 6121)

Serviços de venda a retalho de equipamentos terminais de 
telecomunicações

(parte da CPC 7542)

Serviços de venda a retalho de produtos alimentares 

(CPC 631)

Serviços de venda a retalho de outros produtos (não 
energéticos), exceto vendas a retalho de produtos 
farmacêuticos, médicos e ortopédicos364

(CPC 632, excluindo CPC 63211 e 63297)

Nenhuma.

D. Franchising 

(CPC 8929)

Nenhuma. 

                                                
363 Não inclui os serviços de manutenção e reparação que figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS nos pontos 6.B e 6.F.l). Não inclui os serviços de venda a retalho de produtos 

energéticos que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS nos pontos 18.E e 18.F.
364 As vendas a retalho de produtos farmacêuticos, médicos e ortopédicos figuram em SERVIÇOS PROFISSIONAIS no ponto 1.A.k).
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10. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 

(apenas serviços financiados pelo setor privado) 

A. Serviços de ensino primário 

(CPC 921)

B. Serviços de ensino secundário

(CPC 922)

C. Serviços de ensino superior

(CPC 923)

D. Serviços de educação de adultos

(CPC 924)

Nenhuma.

E. Outros serviços de educação

(CPC 929)

Não consolidado.
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11. SERVIÇOS AMBIENTAIS

A. Serviços de tratamento de águas residuais

(CPC 9401)365

Nenhuma.

B. Gestão de resíduos sólidos/perigosos, excluindo 
transporte transfronteiras de resíduos perigosos

a) Serviços de eliminação de resíduos

(CPC 9402)

b) Serviços de higiene pública e similares

(CPC 9403)

Nenhuma.

C. Proteção do ar e do clima

(CPC 9404)366

Nenhuma.

D. Serviços de remediação e limpeza do solo e águas

Tratamento e remediação do solo e águas 
contaminados/poluídos

(parte da CPC 9406)367

Nenhuma368

                                                
365 Corresponde a serviços de esgotos.
366 Corresponde a serviços de limpeza de gases de escape
367 Corresponde a partes dos Serviços de proteção natural e paisagística.
368 A prestação destes serviços deve ser coerente com as políticas nacionais em matéria de operação e manutenção dos recursos naturais e da biodiversidade.
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E. Redução do ruído e vibrações

(CPC 9405)

Nenhuma.

F. Proteção da biodiversidade e da paisagem 

Serviços de proteção natural e paisagística

(parte da CPC 9406)

Nenhuma.

G. Outros serviços ambientais e conexos

(CPC 9409)

Não consolidado.

12. SERVIÇOS FINANCEIROS

A Guatemala reserva-se o direito de adotar ou manter medidas que exigem a constituição em sociedade na Guatemala dos prestadores estrangeiros de serviços 
financeiros na Guatemala, excluindo os que pretendem operar como bancos ou companhias de seguros na Guatemala.

A. Serviços de seguros e serviços conexos369

Subsetores 1-4

Nenhuma.

B. Serviços bancários e outros serviços financeiros 
(excluindo seguros)

Subsetores 1-12

Nenhuma.

                                                
369 Entende-se que só as pessoas e as empresas autorizadas por lei podem publicitar, promover ou vender seguros, ou efetuar qualquer outra actividade de seguros no território da 

Guatemala
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13. SERVIÇOS DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

(apenas serviços financiados pelo setor privado)

A. Serviços hospitalares

(CPC 9311)

Nenhuma.

B. Serviços de ambulâncias

(CPC 93192)

Nenhuma.

C. Serviços de saúde com alojamento que não serviços 
hospitalares

(CPC 93193)

Nenhuma. 

D. Serviços sociais

(CPC 933)

Não consolidado.
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14. SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TURISMO E VIAGENS

A. Hotéis, restaurantes e fornecimento de refeições 
(catering) 

(CPC 641, CPC 642 e CPC 643)

excluindo fornecimento de refeições (catering) nos 
serviços de transporte aéreo370

Nenhuma. 

B. Serviços de agência de viagem e de operadores de 
turismo (incluindo organizadores de viagens)

(CPC 7471)

Nenhuma.

C. Serviços de guias turísticos

(CPC 7472)

Nenhuma, exceto que só um cidadão guatemalteco ou os nacionais de um país estrangeiro que são 
residentes na Guatemala podem prestar serviços de guia turístico.

15. SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS

(exceto serviços audiovisuais) (apenas serviços financiados pelo setor privado)

A. Serviços de entretenimento (incluindo serviços de 
teatro, conjuntos musicais, circos e discotecas) 

(CPC 9619)

Nenhuma.

                                                
370 O fornecimento de refeições (catering) nos serviços de transporte aéreo figura em SERVIÇOS AUXILIARES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE no ponto 17.D.a). Serviços de 

assistência em escala.



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 183

Atividade económica Descrição das reservas

B. Serviços de agências noticiosas 

(CPC 962)

Nenhuma.

C. Serviços de bibliotecas, arquivos e museus e outros 
serviços culturais 

(CPC 963)

Nenhuma.

D. Serviços desportivos

(CPC 9641) 

Nenhuma.

E. Serviços de parques recreativos e praias 

(CPC 96491)

Nenhuma.

16. SERVIÇOS DE TRANSPORTE

A. Transporte marítimo

a) Transporte internacional de passageiros 

(CPC 7211 menos transporte nacional de cabotagem)

b)Transporte internacional de carga

(CPC 7212 menos transporte nacional de cabotagem)371

Nenhuma.

                                                
371 Inclui os serviços de feedering e a deslocação de equipamento por prestadores de transporte marítimo internacional entre portos situados no mesmo Estado quando não está 

envolvida qualquer receita.
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B. Transporte por vias interiores navegáveis 

a) Transporte de passageiros

(CPC 7221)

b) Transporte de carga

(CPC 7222)

Nenhuma.

C. Transporte ferroviário

a) Transporte de passageiros

(CPC 7111)

b) Transporte de carga

(CPC 7112)

c) Serviços de reboque e tração

(CPC 7113)

Nenhuma.
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D. Transporte rodoviário 

a) Transporte de passageiros

(CPC 7121 e CPC 7122)

Nenhuma.

b) Transporte de carga

(CPC 7123)

Nenhuma.

E. Transporte de produtos por condutas (pipelines), exceto
combustíveis372

(CPC 7139)

Nenhuma 

                                                
372 O transporte de combustíveis por condutas (pipelines) figura em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.B.
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17. SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE373

A. Serviços auxiliares do transporte marítimo

a) Serviços de carga/descarga marítima

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de desalfandegamento

d) Serviços de contentores e de depósito

e) Serviços de agência marítima

f) Serviços de trânsito de frete marítimo

g) Aluguer de embarcações com tripulação

(CPC 7213)

h) Serviços de reboque e tração

(CPC 7214)

i) Serviços auxiliares do transporte marítimo 

(parte da CPC 745)

j) Outros serviços de apoio e auxiliares (incluindo 
catering)

(parte da CPC 749)

Nenhuma, exceto para reboque e tração.

                                                
373 Não inclui os serviços de manutenção e reparação de equipamento de transporte que figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS nos pontos 6.F.l) 1 a 6.F.l) 4.
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B. Serviços auxiliares do transporte por vias interiores navegáveis

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga 

(parte da CPC 748)

d) Aluguer de embarcações com tripulação

(CPC 7223)

e) Serviços de reboque e tração

(CPC 7224)

f) Serviços de apoio ao transporte por vias interiores 
navegáveis

(parte da CPC 745)

g) Outros serviços de apoio e auxiliares 

(parte da CPC 749)

Nenhuma, exceto para reboque e tração.
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C. Serviços auxiliares do transporte ferroviário

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga 

(parte da CPC 748)

d) Serviços de reboque e tração

(CPC 7113)

e) Serviços de apoio aos serviços de transporte ferroviário 

(CPC 743)

f) Outros serviços de apoio e auxiliares

(parte da CPC 749)

Nenhuma.
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D. Serviços auxiliares do transporte rodoviário

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga 

(parte da CPC 748)

d) Aluguer de veículos rodoviários comerciais com 
condutor

(CPC 7124)

e) Serviços de apoio a equipamento de transporte rodoviário

(CPC 744)

f) Outros serviços de apoio e auxiliares

(parte da CPC 749)

Nenhuma.
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Atividade económica Descrição das reservas

E. Serviços auxiliares dos serviços de transporte aéreo

a) Serviços de assistência em escala (incluindo catering) Nenhuma.

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

Nenhuma.

c) Serviços de agências de transporte de carga 

(parte da CPC 748)

Nenhuma.

d) Aluguer de aeronaves com tripulação

(CPC 734)

Nenhuma.

e) Vendas e comercialização Nenhuma.

f) Manutenção e reparação de aeronaves Nenhuma.

g) Sistemas informatizados de reserva Nenhuma.

h) Gestão de aeroportos Nenhuma
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Atividade económica Descrição das reservas

F. Serviços auxiliares do transporte de produtos por condutas (pipelines), exceto combustíveis

Serviços de entreposto e armazenagem de produtos, exceto
combustíveis, transportados por condutas (pipelines) 

(parte da CPC 742)

Nenhuma 

18. SERVIÇOS ENERGÉTICOS

A. Serviços relacionados com a mineração (CPC 883)374 Nenhuma.

B. Transporte de combustíveis por condutas (pipelines)

(CPC 7131)

Nenhuma. 

C. Serviços de entreposto e armazenagem de combustíveis 
transportados por condutas (pipelines) (parte da CPC 742)

Nenhuma.

                                                
374 Inclui os seguintes serviços prestados à comissão ou por contrato: serviços de assessoria e consultoria relacionados com a mineração, nomeadamente preparação do terreno, 

instalação de uma plataforma de perfuração em terra, perfuração, serviços relacionados com coroas de perfuração, serviços de revestimento e tubagem de poços, fornecimento e 
engenharia de fluidos de perfuração (mud), controlo de sólidos, pescagem e operações especiais de perfuração descendente, geologia de poços e controlo de perfuração, carotagem, 
ensaio do poço, serviços de wireline, fornecimento e operação de fluidos de completação (salmouras), fornecimento e instalação de dispositivos de completação, cimentação 
(bombeamento sob pressão), serviços de estimulação (fraturação, acidificação e bombeamento sob pressão), serviços de recondicionamento e reparação de poços, serviços de 
obturação e abandono de poços. Não inclui o acesso direto ou a exploração de recursos naturais.
Não inclui a preparação do estaleiro para a mineração de recursos que não petróleo e gás (CPC 5115) que figuram no ponto 8. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
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Atividade económica Descrição das reservas

D. Venda por grosso de combustíveis sólidos, líquidos, 
gasosos e produtos derivados

(CPC 62271)

e serviços de venda por grosso de eletricidade, vapor e 
água quente

Nenhuma.

E. Serviços de venda a retalho de carburantes

(CPC 613)

F. Venda a retalho de fuelóleo, gás engarrafado, carvão e 
lenha

(CPC 63297)

e serviços de venda a retalho de eletricidade, gás (não 
engarrafado), vapor e água quente

Nenhuma.

G. Serviços relacionados com a distribuição de energia375

(CPC 887)

Nenhuma 

                                                
375 Exceto para serviços de consultoria.



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 193

Atividade económica Descrição das reservas

19. OUTROS SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS EM OUTRA PARTE

a) Serviços de lavandaria, limpeza e tinturaria

(CPC 9701)

Nenhuma.

b) Serviços de cabeleireiro
(CPC 97021)

Nenhuma.

c) Serviços de cosmética, manicura e pedicura 

(CPC 97022)

Nenhuma.

d) Outros serviços de institutos de beleza, n.e. 

(CPC 97029)

Nenhuma.
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Atividade económica Descrição das reservas

e) Serviços de termalismo e de massagens não terapêuticas, 
na medida em que sejam prestados como serviços de bem-
-estar físico e de relaxação e não para fins médicos ou de 
reabilitação376(CPC ver. 1.0 97230)

Nenhuma.

f) Serviços de conexão de telecomunicações

(CPC 7543)

Nenhuma.

g) Serviços domésticos

(CPC 980)

Nenhuma.

                                                
376 Os serviços de massagens terapêuticas e de curas termais figuram no ponto 6.A.h) Serviços médicos, 6.A.j) 2 Serviços prestados por enfermeiros, fisioterapeutas e pessoal 

paramédico e serviços de saúde (13.A e 13 C).
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HONDURAS

1. A lista de compromissos a seguir apresentada indica as atividades económicas objeto

de compromissos nos termos do artigo 166.º do presente Acordo e, mediante reservas, as 

limitações, condições e qualificações em matéria de acesso ao mercado e de tratamento 

nacional aplicáveis aos estabelecimentos e investidores da Parte UE nessas atividades. A 

lista é composta dos seguintes elementos:

a) uma primeira coluna que indica as atividades económicas em que o compromisso é 

assumido pela Parte e o âmbito a que se aplicam as reservas;

b) uma segunda coluna que descreve as reservas aplicáveis.

2. Para efeitos desta lista, o termo nenhuma indica as atividades económicas em que não

há limitações, condições e qualificações em matéria de tratamento nacional ou de acesso ao 

mercado. O termo não consolidado indica que não foram assumidos quaisquer 

compromissos em matéria de tratamento nacional ou de acesso ao mercado.

Para maior certeza, a ausência de reservas específicas numa determinada atividade

económica não prejudica as reservas horizontais aplicáveis.

3. As atividades económicas não mencionadas na lista a seguir não são objeto de 

compromissos.
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4. Ao identificar as atividades económicas individuais:

a) por ISIC rev 3.1 entende-se a Classificação Internacional Tipo, por Atividades, de 

todos os Ramos de Atividade Económica, tal como estabelecida no Serviço de 

Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 4, ISIC REV 3.1, 

2002;

b) por CPC entende-se a Classificação Central de Produtos, tal como estabelecida no 

Serviço de Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 77, CPC 

prov., 1991;

c) por CPC ver. 1.0 entende-se a Classificação Central de Produtos, tal como 

estabelecida no Serviço de Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série 

M, N.º 77, CPC ver. 1.0, 1998.

5. A lista a seguir apresentada não inclui medidas referentes a requisitos e 

procedimentos em matéria de qualificação, normas técnicas e requisitos e procedimentos 

em matéria de licenciamento (incluindo qualquer concessão, licença, registo e outra 

autorização), sempre que não constituírem limitações, condições e qualificações em matéria 

de acesso ao mercado ou de tratamento nacional, na aceção dos artigos 164.º e 165.º do 

presente Acordo. Tais medidas (por exemplo, necessidade de obter uma licença, obrigações 

de serviço universal, necessidade de obter o reconhecimento de qualificações em setores

regulados, necessidade de passar exames específicos, incluindo exames linguísticos, 

requisito não discriminatório de que certas atividades não podem ser exercidas em zonas 

ambientais protegidas ou zonas de particular interesse histórico e artístico), mesmo que não 

listadas, são aplicáveis em qualquer caso aos investidores da Parte UE.
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6. Em conformidade com o artigo 159.º, n.º 3, do presente Acordo, a lista infra não 

inclui medidas referentes a subsídios concedidos pelas Partes.

7. Em conformidade com o artigo 164.º do presente Acordo, na lista infra não são 

incluídos requisitos não discriminatórios no que respeita aos tipos de forma jurídica de um 

estabelecimento.

8. Os direitos e obrigações resultantes da presente lista de compromissos não têm um 

efeito auto-executório, pelo que não conferem diretamente quaisquer direitos a pessoas 

singulares ou a pessoas coletivas específicas.
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Atividade económica Descrição das reservas

RERSERVAS HORIZONTAIS

A autorização para estabelecer uma presença comercial pode ter em conta os seguintes critérios:

É estabelecido um limite máximo de 10 % para o número de trabalhadores estrangeiros numa empresa que não podem receber mais de 15 % do total dos salários pagos. 
Ambas as percentagens podem ser alteradas se assim o exigirem razões óbvias de proteção e promoção da economia nacional, ou de falta de técnicos hondurenhos numa 
determinada atividade, ou de defesa dos trabalhadores nacionais que demonstram a sua capacidade. Em todos esses casos, o poder executivo, através de um acordo 
fundamentado emitido pelo Ministerio de Trabajo y Prevision Social, pode baixar ambas as percentagens até 10 % cada uma e por um período de cinco anos para cada 
empresa, ou aumentá-los até eliminar a participação de trabalhadores estrangeiros.

As percentagens acima referidas não se aplicam aos gestores, diretores, administradores, supervisores ou executivos em geral de empresas, desde que não haja mais do 
que dois em cada empresa.

A fim de obter a necessária autorização de trabalho, os estrangeiros devem ser residentes nas Honduras.

Os nacionais da UE não serão tratados de modo menos favorável do que os nacionais de qualquer outro país na aplicação do Codigo de Trabajo.

Os terrenos estatais, baldios e terrenos privados no espaço de quarenta quilómetros a contar das fronteiras e dos litorais, bem como tais terrenos nas ilhas, baixos, recifes 
de corais, quebra-mares, rochas e bancos de areia nas Honduras, só podem ser adquiridos, possuídos ou detidos ao abrigo de qualquer título por cidadãos hondurenhos 
por nascimento, por empresas integralmente detidas por nacionais das Honduras, e por instituições estatais.

Não obstante o parágrafo anterior, qualquer pessoa pode adquirir, possuir, deter ou locar durante até 40 anos (que podem ser renovados) terrenos urbanos em tais áreas
desde que seja certificado e aprovado para fins turísticos, de desenvolvimento económico ou social, ou para fins de interesse público pela Secretaría de Estado en el 
Despacho de Turismo.

Qualquer pessoa que adquire, possui ou detém tais terrenos urbanos apenas pode transferir esses terrenos após autorização prévia da Secretaría de Estado en el 
Despacho de Turismo.
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A indústria e o comércio em pequena escala são reservados aos hondurenhos. Os investidores estrangeiros não se podem dedicar a atividades industriais ou comerciais 
em pequena escala, exceto se forem cidadãos naturalizados e o seu país de origem conceder reciprocidade. Por "indústria e comércio em pequena escala", entende-se 
uma empresa com capital, excluindo terrenos, edifícios e veículos, de valor inferior a 150 000 lempiras.

Cooperativas não hondurenhas podem estabelecer-se nas Honduras se receberem autorização do Instituto Hondureño de Cooperativas. A autorização será concedida se:

a) existir reciprocidade no país de origem; e

b) as cooperativas não hondurenhas tiverem pelo menos um representante legal permanente nas Honduras.

Uma sociedade constituída em conformidade com um direito estrangeiro pode dedicar-se ao exercício do comércio nas Honduras se:

tiver um representante permanente nas Honduras com amplas faculdades para realizar todos os actos legais e negócios que devem ser efetuados e para fazer efeitos no 
território nacional.

Serviços sociais: as Honduras reservam-se o direito de adotar ou manter quaisquer medidas no que respeita à prestação de serviços de execução da lei e serviços 
correcionais, bem como à prestação dos seguintes serviços na medida em que sejam serviços sociais estabelecidos ou mantidos para fins de interesse público: segurança 
ou garantia de rendimentos, segurança ou seguro social, bem-estar social, ensino público, formação pública, saúde e acolhimento de crianças.

Serviços públicos: as atividades económicas ou os serviços considerados como serviços públicos podem estar sujeitos a monopólio público ou ser objeto de direitos 
exclusivos concedidos a pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas. 

As limitações em matéria de acesso ao mercado e de tratamento nacional mantidas a nível da administração local estão consolidadas, embora não listadas. Estas 
limitações não devem ser entendidas como anulando os compromissos assumidos pelas Honduras no capítulo relativo aos contratos públicos. 
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Atividade económica Descrição das reservas

RESERVAS ESPECÍFICAS

1. AGRICULTURA, CAÇA E SILVICULTURA

A. Agricultura e caça

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), excluindo 
serviços de assessoria e consultoria377

Os beneficiários devem ser cidadãos hondurenhos por nascimento, individualmente ou organizados em 
cooperativas de camponeses ou outras empresas camponesas.

B. Silvicultura e exploração florestal

(ISIC rev 3.1: 020), excluindo serviços de assessoria e 
consultoria

Nenhuma.

2. PESCA E AQUICULTURA

(ISIC rev 3.1: 0501, 0502), excluindo serviços

Apenas os cidadãos hondurenhos residentes nas Honduras e as empresas organizadas ao abrigo do direito 
hondurenho, detidas em pelo menos 50 % por cidadãos hondurenhos, podem dedicar-se a atividades de pesca 
comercial em águas territoriais, rios e lagos nas Honduras. 

Para maior certeza, apenas embarcações com bandeira hondurenha podem dedicar-se a atividades de pesca 
comercial em águas territoriais nas Honduras. 

Para maior certeza, apenas cidadãos hondurenhos por nascimento podem ser capitães dos navios de pesca 
comercial.

3. INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS

A. Extração de hulha, lenhite e turfa

(ISIC rev 3.1: 10)

Nenhuma.

                                                
377 Os serviços de assessoria e consultoria relacionados com a agricultura, caça, silvicultura e pesca figuram em Serviços às empresas nos pontos 6.F.f) e 6.F.g).



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 201

Atividade económica Descrição das reservas

B. Extração de petróleo bruto e de gás natural378

(ISIC rev 3.1: 1110)

As Honduras reservam-se o direito de adotar ou manter medidas não discriminatórias relacionadas com o 
fornecimento e a distribuição ou o comércio por grosso de crude, reconstituído, de produtos petrolíferos 
refinados, para bancas, e todos os seus derivados.

C. Extração de minérios metálicos

(ISIC rev 3.1: 13)

Nenhuma.

D. Outras indústrias extrativas

(ISIC rev 3.1: 14)

Nenhuma.

4. INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS379

A. Indústrias alimentares e das bebidas

(ISIC rev 3.1: 151, 152, 153, 154)

Nenhuma.

B. Indústria do tabaco

(ISIC rev 3.1: 16)

Nenhuma.

C. Fabricação de têxteis

(ISIC rev 3.1: 17)

Nenhuma.

D. Indústria do vestuário; preparação, tingimento e 
fabricação de artigos de peles com pêlo

(ISIC rev 3.1: 18)

Nenhuma.

                                                
378 Não inclui serviços relacionados com a mineração prestados à comissão ou por contrato em jazidas de petróleo e de gás que figuram em Serviços energéticos no ponto 18.A.
379 Não inclui os serviços de assessoria relacionados com as indústrias transformadoras que figuram em Serviços às empresas no ponto 6.F.h).
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Atividade económica Descrição das reservas

E. Curtimenta e acabamento de peles sem pêlo; 
fabricação de artigos de viagem, marroquinaria, 
artigos de correeiro, seleiro e calçado

(ISIC rev 3.1: 19)

Nenhuma.

F. Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, 
exceto mobiliário; fabricação de obras de espartaria e 
de cestaria

(ISIC rev 3.1: 20)

Nenhuma.

G. Fabricação de papel e de artigos de papel

(ISIC rev 3.1: 21)

Nenhuma.

H. Edição, impressão e reprodução de suportes de 
informação gravados380

(ISIC rev 3.1: 22), excluindo edição e impressão à 
comissão ou por contrato381

Nenhuma.

I. Fabricação de produtos de coqueria

(ISIC rev 3.1: 231)

Nenhuma.

J. Fabricação de produtos petrolíferos refinados

(ISIC rev 3.1: 232)

As Honduras reservam-se o direito de adotar ou manter medidas não discriminatórias relacionadas com o 
fornecimento e a distribuição ou o comércio por grosso de crude, reconstituído, produtos petrolíferos refinados, 
para bancas, e todos os seus derivados.

                                                
380 O sector está limitado a actividades das indústrias transformadoras. Não inclui actividades relacionadas com o audiovisual ou com um conteúdo cultural.
381 A edição e impressão à comissão ou por contrato figuram em Serviços às empresas no ponto 6.F.p).
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Atividade económica Descrição das reservas

K. Fabricação de produtos químicos, exceto
explosivos

(ISIC rev 3.1: 24, excluindo fabricação de explosivos)

Nenhuma.

L. Fabricação de artigos de borracha e de matérias 
plásticas

(ISIC rev 3.1: 25)

Nenhuma.

M. Fabricação de outros produtos minerais não 
metálicos

(ISIC rev 3.1: 261)

Nenhuma.

N. Indústrias metalúrgicas de base

(ISIC rev 3.1: 27)

Nenhuma.

O. Fabricação de produtos metálicos, exceto
máquinas e equipamentos

(ISIC rev 3.1: 28)

Nenhuma.

P. Fabricação de máquinas

a) Fabricação de máquinas de uso geral

(ISIC rev 3.1: 291)

Nenhuma
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Atividade económica Descrição das reservas

b) Fabricação de máquinas para uso específico, 
exceto armas e munições

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 
2929) 

Nenhuma.

c) Fabricação de aparelhos para uso doméstico, n.e.

(ISIC rev 3.1: 293)

Nenhuma.

d) Fabricação de máquinas de escritório e de 
equipamento para a contabilidade e o tratamento 
automático da informação

(ISIC rev 3.1: 30)

Nenhuma.

e) Fabricação de máquinas e aparelhos elétricos, n.e.

(ISIC rev 3.1: 31)

Nenhuma.

f) Fabricação de equipamento e aparelhos de rádio, 
televisão e de comunicação

(ISIC rev 3.1: 32)

Nenhuma.

Q. Fabricação de aparelhos e instrumentos médico-
-cirúrgicos, ortopédicos, de precisão, de ótica e de 
relojoaria

(ISIC rev 3.1: 33)

Nenhuma.
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Atividade económica Descrição das reservas

R. Fabricação de veículos automóveis, reboques e 
semi-reboques

(ISIC rev 3.1: 34)

Nenhuma.

S. Fabricação de outro material de transporte (não 
militar)

(ISIC rev 3.1: 351, 352, 359, excluindo a fabricação 
de navios e aviões de guerra e de outro material de 
transporte para uso militar)

Nenhuma.

T. Fabricação de mobiliário; outras indústrias 
transformadoras, n.e.

(ISIC rev 3.1: 361, 369)

Nenhuma.

U. Reciclagem 

(ISIC rev 3.1: 371)

Nenhuma.
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Atividade económica Descrição das reservas

5. PRODUÇÃO; TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO POR CONTA PRÓPRIA DE ELECTRICIDADE, GÁS, VAPOR E ÁGUA QUENTE (EXCLUINDO 
PRODUÇÃO DE ENERGIA NUCLEAR)

A. Produção de eletricidade; transporte e distribuição 
de eletricidade por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4010)382

Para se estabelecer nas Honduras e prestar serviços de distribuição de energia elétrica, uma empresa tem de 
estar organizada como uma empresa comercial com ações nominativas.

B. B. Produção de gás; distribuição de combustíveis 
gasosos por condutas por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4020)383

Apenas hondureños ou empresas organizadas ao abrigo do direito hondurenho podem ser autorizados a vender 
produtos petrolíferos. As empresas devem ser em pelo menos 51 % detidas por cidadãos hondurenhos.

As Honduras reservam-se o direito de adotar ou manter medidas não discriminatórias relacionadas com o 
fornecimento e a distribuição ou o comércio por grosso de crude, reconstituído, produtos petrolíferos refinados, 
para bancas, e todos os seus derivados.

C. Produção de vapor e água quente; distribuição de 
vapor e água quente por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4030)384

Nenhuma.

                                                
382 Não inclui a exploração das redes de transporte e distribuição de electricidade à comissão ou por contrato que figuram em Serviços energéticos.
383 Não inclui o transporte de gás natural e de combustíveis gasosos por condutas, a transmissão e distribuição de gás à comissão ou por contrato e as vendas de gás natural e de 

combustíveis gasosos que figuram em Serviços energéticos.
384 Não inclui o transporte e distribuição de vapor e água quente à comissão ou por contrato e as vendas de vapor e água quente que figuram em Serviços energéticos.
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Atividade económica Descrição das reservas

6. SERVIÇOS ÀS EMPRESAS

A. Serviços profissionais 

a) Serviços jurídicos 

(CPC 861)

excluindo serviços de assessoria jurídica e de 
documentação e certificação jurídicas prestados por 
juristas profissionais a quem estão cometidas funções 
públicas, como notários

Nenhuma, exceto que os serviços jurídicos no que respeita ao direito das Honduras e à representação legal estão 
sujeitos à condição de nacionalidade.

b) 1. Serviços de contabilidade

(CPC 86212, exceto "serviços de auditoria", CPC 
86213, CPC 86219 e CPC 86220)

Nenhuma, exceto que a autorização pela associação profissional está sujeita à residência.

b) 2. Serviços de auditoria

(CPC 86211 e 86212, exceto serviços de 
contabilidade)

c) Serviços de consultoria fiscal

(CPC 863)385

                                                
385 Não inclui os serviços de assessoria jurídica e de representação jurídica em matéria fiscal que figuram em Serviços às empresas no ponto 6.A.a). Serviços jurídicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

d) Serviços de arquitetura

e

e) Serviços de planeamento urbano e arquitetura
paisagística

(CPC 8671 e CPC 8674)

Nenhuma, exceto que uma pessoa coletiva constituída ao abrigo do direito da UE deve designar um membro da 
associação profissional como seu representante antes de se registar na associação profissional para prestar 
serviços nas Honduras.

f) Serviços de engenharia

e

g) Serviços integrados de engenharia

(CPC 8672 e CPC 8673)

Nenhuma, exceto que as pessoas coletivas organizadas ao abrigo do direito da UE devem designar um membro 
da associação profissional como representante antes de se registarem apenas no caso de projetos específicos de 
engenharia civil. 

A participação estrangeira no capital social não pode exceder 30 %.

h) Serviços médicos (incluindo psicólogos) e 
dentários

(CPC 9312 e parte da CPC 85201) 

Nenhuma, exceto que a autorização para profissionais estrangeiros pela associação profissional está sujeita à 
residência.

i) Serviços de veterinária

(CPC 932)

Nenhuma, exceto que a autorização para profissionais estrangeiros pela associação profissional está sujeita à 
residência. 

j) 1. Serviços de parteiras

(parte da CPC 93191)

Nenhuma.
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j) 2. Serviços prestados por enfermeiros, 
fisioterapeutas e pessoal paramédico

(parte da CPC 93191)

Nenhuma, exceto que a autorização para profissionais estrangeiros pela associação profissional está sujeita à 
residência e a um exame. A autorização confere o direito de obter a licença de trabalho, necessária para a 
prestação do serviço. 

O número de enfermeiros estrangeiros empregados em instalações médicas não pode ser superior a 5 %.

k) Venda a retalho de produtos farmacêuticos e venda 
a retalho de produtos médicos e ortopédicos 

(CPC 63211)

e outros serviços prestados por farmacêuticos

Nenhuma, exceto que os farmacêuticos devem ser nacionais.

B. Serviços de informática e serviços conexos

(CPC 841, 842, 843, 844)

Nenhuma.

C. Serviços de investigação e desenvolvimento

a) Serviços de I&D em ciências naturais

(CPC 851)

Nenhuma.

b) Serviços de I&D em ciências sociais e humanas

(CPC 852, excluindo serviços de psicologia)386

c) Serviços interdisciplinares de I&D

(CPC 853)

Nenhuma.

                                                
386 Parte da CPC 85201 que figura em Serviços médicos e dentários no ponto 6.A.h).
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D. Serviços imobiliários387

a) Relacionados com bens imóveis próprios ou 
locados 

(CPC 821)

Nenhuma.

b) À comissão ou por contrato

(CPC 822)

Nenhuma.

E. Serviços de aluguer/locação sem operadores

a) Relacionados com navios

(CPC 83103)

Nenhuma.

b) Relacionados com aeronaves

(CPC 83104)

Nenhuma

c) Relacionados com outro equipamento de transporte 

(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105) 

Nenhuma.

d) Relacionados com outras máquinas e equipamento

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)

Nenhuma.

                                                
387 O serviço em causa corresponde ao exercício da profissão de agente imobiliário e não afecta eventuais direitos e/ou restrições aplicáveis à aquisição de bens imóveis por pessoas 

singulares ou colectivas.
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e) Relacionados com bens de uso pessoal e doméstico

(CPC 832)

Nenhuma.

f) Aluguer de equipamento de telecomunicações

(CPC 7541)

Nenhuma.

F. Outros serviços às empresas 

a) Publicidade

(CPC 871)

Nenhuma.

b) Estudos de mercado e sondagens de opinião

(CPC 864)

Nenhuma.

c) Serviços de consultoria de gestão

(CPC 865)

d) Serviços relacionados com a consultoria de gestão

(CPC 866)

As empresas organizadas ao abrigo de um direito estrangeiro podem celebrar contratos de serviços de 
consultoria de administração de empresas após a confirmação do contrato pela associação profissional. Exame 
das necessidades económicas (critérios: disponibilidade do serviço em Honduras ou necessidades contratuais). É 
exigida uma parceria com empresas hondurenhas devidamente registadas no Colegio de Administradores de 
Empresas de Honduras. Podem aplicar-se taxas superiores.

As empresas de consultoria económica organizadas ao abrigo de um direito estrangeiro devem estar 
representadas por um membro do Colegio Hondureño de Economistas.

e) Serviços técnicos de ensaio e análise388

(CPC 8676)

Nenhuma.

                                                
388 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços de ensaios e análises técnicos obrigatórios para a concessão de autorizações de 

comercialização ou para autorizações de utilização (por exemplo, inspecção de veículos e inspecção alimentar).
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f) Serviços de assessoria e consultoria relacionados 
com a agricultura, caça e silvicultura

(parte da CPC 881)

Nenhuma.

g) Serviços de assessoria e consultoria relacionados 
com a pesca

(parte da CPC 882)

Nenhuma.

h) Serviços de assessoria e consultoria relacionados 
com as indústrias transformadoras

(parte da CPC 884 e parte da CPC 885)

Nenhuma.

i) Serviços de colocação e de fornecimento de pessoal 

i) 1. Recrutamento e seleção de quadros 

(CPC 87201)

Nenhuma.

i) 2. Serviços de colocação de pessoal 

(CPC 87202)

Nenhuma.

i) 3. Serviços de fornecimento de pessoal auxiliar de 
escritório

(CPC 87203)

Nenhuma.
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i) 4. Serviços de agência de modelos 

(parte da CPC 87209)

Nenhuma.

j) 1. Serviços de investigação

(CPC 87301)

Não consolidado.

j) 2. Serviços de segurança 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

Nenhuma, exceto que o estabelecimento de empresas de segurança privadas exige uma parceria com empresas 
hondurenhas que trabalham no mesmo domínio e a nomeação de um nacional hondurenho como diretor.

k) Serviços conexos de consultoria científica e 
técnica389

(CPC 8675)

Nenhuma.

l) 1. Manutenção e reparação de embarcações

(parte da CPC 8868)

Nenhuma.

l) 2. Manutenção e reparação de equipamento de 
transporte ferroviário 

(parte da CPC 8868)

Nenhuma.

                                                
389 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se a certas actividades relacionadas com a mineração (minerais, petróleo, gás, etc.)
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l) 3. Manutenção e reparação de veículos automóveis, 
motociclos, motoneves e equipamento de transporte 
rodoviário 

(CPC 6112, CPC 6122, parte da CPC 8867 e parte da 
CPC 8868)

Nenhuma.

l) 4. Manutenção e reparação de aeronaves e suas 
partes 

(parte da CPC 8868)

Nenhuma.

l) 5. Serviços de manutenção e reparação de produtos 
metálicos, de máquinas (exceto de escritório), de 
equipamento (exceto de transporte e de escritório) e de 
bens de uso pessoal e doméstico390

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 
8864, CPC 8865 e CPC 8866)

Nenhuma.

m) Serviços de limpeza de edifícios

(CPC 874)

Nenhuma.

n) Serviços fotográficos

(CPC 875)

Nenhuma.

                                                
390 Os serviços de manutenção e reparação de equipamento de transporte (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figuram nos pontos 6.F. l) 1 a 6.F.l) 4.

Os serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamento de escritório incluindo computadores (CPC 845) figuram no ponto 6.B. Serviços informáticos.
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o) Serviços de embalagem

(CPC 876)

Nenhuma.

p) Impressão e edição

(CPC 88442)

Nenhuma.

q) Serviços de organização de congressos

(parte da CPC 87909)

Nenhuma.

r) 1. Serviços de tradução e interpretação

(CPC 87905)

Nenhuma.

r) 2. Serviços de design de interiores e outros serviços 
de design especializado

(CPC 87907)

Nenhuma.

r) 3. Serviços de agências de cobrança

(CPC 87902)

Nenhuma.

r) 4. Serviços de informação financeira sobre clientela

(CPC 87901)

Nenhuma.
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r) 5. Serviços de reprodução de documentos

(CPC 87904)391

Nenhuma.

r) 6. Serviços de consultoria de telecomunicações

(CPC 7544)

Nenhuma.

r) 7. Serviços de atendimento de telefones

(CPC 87903)

Nenhuma.

                                                
391 Não inclui serviços de impressão que são cobertos pela CPC 88442 e figuram no ponto 6.F p).
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7. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

A. Serviços de correio rápido (CPC 7512)392

(Serviços relacionados com o tratamento393 de 
produtos postais394 de acordo com a seguinte lista de 
subsetores, para destinos nacionais ou estrangeiros: 

i) Tratamento de comunicações escritas com 
destinatário em todos os tipos de suportes físicos395, 
incluindo correio direto e correio híbrido, ii) 
Tratamento de encomendas com destinatário396,iii) 
Tratamento de produtos de imprensa com 
destinatário397, iv) Tratamento dos produtos referidos 
em i) a iii) supra, v) Serviços de correio expresso398399

para os produtos referidos em i) a iii) supra, vi) 
Tratamento de produtos sem destinatário específico, 
vii) Intercâmbio de documentos400

Nenhuma.

                                                
392 Para efeitos do presente Acordo, por "serviços de correio expresso", entende-se a recolha, transporte e entrega com urgência de documentos, material impresso, volumes, 

mercadorias ou outros produtos, seguindo e mantendo o controlo desses objetos durante a prestação do serviço. Os serviços de correio expresso não incluem i) serviços de 
transporte aéreo, ii) serviços prestados no exercício da autoridade governamental, ou iii) serviços de transporte marítimo.

393 Por "tratamento" deve entender-se o tratamento, classificação, transporte e entrega.
394 Por "objetos postais" entende-se os objetos tratados por qualquer tipo de operadores comerciais, quer públicos quer privados.
395 Por exemplo, cartas, postais, etc.
396 Estão incluídos os livros e os catálogos. 
397 Revistas, jornais e outros periódicos.
398 Os serviços de correio expresso podem incluir, além da rapidez e fiabilidade, elementos de valor acrescentado tais como a recolha na origem, entrega em mãos ao destinatário, 

serviços de localização do envio, possibilidade de alteração do destinatário na fase de trânsito e confirmação da recepção no destino.
399 Os serviços de correio expresso não incluem i) serviços de transporte aéreo, ii) serviços prestados no exercício da autoridade governamental, ou iii) serviços de transporte marítimo.
400 Refere-se aos produtos tratados por todo o tipo de operadores comerciais.
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B. Serviços de telecomunicações

Adicionalmente às notas horizontais e apenas para os setores de serviços de telecomunicações

As Honduras reservam-se o direito de adotar, manter ou alterar o nível de participação na propriedade da Empresa Hondurenha de Telecomunicações (HONDUTEL), 
bem como das empresas associadas ou filiais.

a) Todos os serviços de transmissão e receção de 
sinais por qualquer meio eletromagnético401, 
excluindo radiodifusão402

Nenhuma, exceto que os governos estrangeiros não podem participar, direta ou indiretamente, na prestação de 
serviços públicos de telecomunicações.

As empresas estrangeiras devem comunicar o seu endereço atual e nomear um representante legal nas 
Honduras.

b) Serviços de radiodifusão por satélite403 Nenhuma, exceto que:

– os compromissos estão sujeitos a reciprocidade,

– os prestadores de serviços neste setor podem estar sujeitos a obrigações para salvaguardar objetivos de 
interesse geral relacionados com a transmissão de conteúdos através da sua rede em conformidade com o quadro 
normativo da UE em matéria de comunicações eletrónicas.

                                                
401 Estes serviços não incluem a informação em linha e/ou o processamento de dados (incluindo processamento de transacções) (parte da CPC 843) que figuram em Serviços 

Informáticos no ponto 6.B.
402 A radiodifusão é definida como a cadeia de transmissão ininterrupta necessária para distribuir ao público em geral sinais de programas televisivos ou radiofónicos, mas não abrange 

as ligações de contribuição entre os operadores.
403 Estes serviços abrangem o serviço de telecomunicações que consiste na transmissão e recepção de emissões de rádio e televisão por satélite (a cadeia de transmissão ininterrupta via 

satélite requerida para a distribuição de sinais de programas de rádio e televisão ao público em geral). Cobre a venda da utilização de serviços por satélite, mas não inclui a venda de 
pacotes de programas de televisão a agregados familiares.
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8. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA CONEXOS 

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, 
CPC 516, CPC 517 e CPC 518) 

As sociedades de consultoria e de construção devem ser organizadas ao abrigo do direito hondurenho, para 
serem membros do Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CCIH) e executarem projetos de engenharia 
civil nas Honduras. Para maior certeza, as sociedades de consultoria e de construção organizadas ao abrigo de 
um direito estrangeiro podem inscrever-se provisoriamente no CICH para executar projetos específicos de 
engenharia civil. Aplicam-se taxas de inscrição superiores a empresas detidas por estrangeiros. Além disso, os 
prestadores de serviços estrangeiros devem ser autorizados pela CICH para trabalhar em tais projetos. Os 
municípios são responsáveis pela construção de aquedutos. 

9. SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO

(excluindo a distribuição de armas, munições, explosivos e outro material de guerra)

A. Serviços de comissionistas 

a) Serviços de comissionistas de veículos automóveis, 
motociclos e motoneves e suas partes e acessórios

(parte da CPC 61111, parte da CPC 6113 e parte da 
CPC 6121)

Nenhuma.

b) Outros serviços de comissionistas

(CPC 621)

Nenhuma.
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B. Serviços de venda por grosso

a) Serviços de venda por grosso de veículos 
automóveis, motociclos e motoneves e suas partes e 
acessórios

(parte da CPC 61111, parte da CPC 6113 e parte da 
CPC 6121)

Nenhuma.

b) Serviços de venda por grosso de equipamentos 
terminais de telecomunicações

(parte da CPC 7542)

Nenhuma.

c) Outros serviços de venda por grosso

(CPC 622, excluindo os serviços de venda por grosso 
de produtos energéticos404)

Nenhuma.

                                                
404 Estes serviços, que incluem a CPC 62271, figuram em Serviços energéticos no ponto 18.D.
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C. Serviços de venda a retalho405

Serviços de venda a retalho de veículos automóveis, 
motociclos e motoneves e suas partes e acessórios 

(CPC 61112, parte da CPC 6113 e parte da CPC 
6121)

Serviços de venda a retalho de equipamentos 
terminais de telecomunicações

(parte da CPC 7542)

Serviços de venda a retalho de produtos alimentares 

(CPC 631)

Serviços de venda a retalho de outros produtos (não 
energéticos), exceto vendas a retalho de produtos 
farmacêuticos, médicos e ortopédicos406

(CPC 632, excluindo CPC 63211 e 63297)

Nenhuma.

D. Franchising

(CPC 8929)

Nenhuma.

                                                
405 Não inclui os serviços de manutenção e reparação que figuram em Serviços às empresas nos pontos 6.B e 6.F.l).

Não inclui os serviços de venda a retalho de produtos energéticos que figuram em serviços energéticos nos pontos 18.E e 18.F.
406 As vendas a retalho de produtos farmacêuticos, médicos e ortopédicos figuram em Serviços profissionais no ponto 1.A.k).
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10. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO (apenas serviços financiados pelo setor privado) 

A. Serviços de ensino primário 

(CPC 921)

B. Serviços de ensino secundário

(CPC 922)

C. Serviços de ensino superior

(CPC 923)

D. Serviços de educação de adultos

(CPC 924)

Um diretor ou supervisor de escola e os professores em todos os níveis podem ser nacionais. Exame das 
necessidades económicas (critérios: mercado de trabalho hondurenho). Não obstante o exame das necessidades 
económicas, estrangeiros só podem ensinar a Constituição, educação cívica, geografia e história das Honduras 
se houver reciprocidade para hondurenhos no seu país de origem. 

E. Outros serviços de educação

(CPC 929)

Não consolidado.
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11. SERVIÇOS AMBIENTAIS407

A. Serviços de tratamento de águas residuais

(CPC 9401)408

Somente o Estado, através dos seus municípios, pode fornecer serviços de abastecimento público de água, de 
eliminação de resíduos e de saneamento e higiene. Para maior certeza, os municípios são responsáveis pela 
construção de aquedutos, a manutenção e administração de água potável, o sistema de evacuação e drenagem de 
águas residuais, bem como pela promoção e pelo desenvolvimento de projetos relacionados. 

B. Gestão de resíduos sólidos/perigosos, excluindo 
transporte transfronteiras de resíduos perigosos

a) Serviços de eliminação de resíduos

(CPC 9402)

b) Serviços de higiene pública e similares

(CPC 9403)

C. Proteção do ar e do clima

(CPC 9404)409

D. Serviços de remediação e limpeza do solo e águas

Tratamento e remediação do solo e águas 
contaminados/poluídos

(parte da CPC 9406)410

Somente o Estado, através dos seus municípios, pode fornecer serviços de abastecimento público de água, de 
eliminação de resíduos e de saneamento e higiene. Para maior certeza, os municípios são responsáveis pela 
construção de aquedutos, a manutenção e administração de água potável, o sistema de evacuação e drenagem de 
águas residuais, bem como pela promoção e pelo desenvolvimento de projetos relacionados.

                                                
407 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
408 Corresponde a serviços de esgotos.
409 Corresponde a serviços de limpeza de gases de escape.
410 Corresponde a partes dos Serviços de proteção natural e paisagística.
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E. Redução do ruído e vibrações

(CPC 9405)

Nenhuma.

F. Proteção da biodiversidade e da paisagem 

Serviços de proteção natural e paisagística

(parte da CPC 9406)

Nenhuma.

G. Outros serviços ambientais e conexos

(CPC 9409)

Nenhuma.

12. SERVIÇOS FINANCEIROS

Adicionalmente às notas horizontais e apenas para os setores de serviços financeiros.

As Honduras reservam-se o direito de adotar ou manter medidas no que respeita à prestação de serviços por cooperativas de poupança e empréstimo. 

As Honduras reservam-se o direito de adotar ou manter medidas que exigem a constituição em sociedade nas Honduras dos prestadores estrangeiros de serviços 
financeiros, excluindo os que pretendem operar como bancos ou companhias de seguros nas Honduras
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A. Serviços de seguros e serviços conexos As instituições estrangeiras que pretendem estabelecer-se nas Honduras devem depositar um mínimo de dez por 
cento do capital mínimo da sociedade proposta no Banco Central de Honduras ou investir esse montante em 
títulos do Estado. Este depósito será re-embolsado quando o pedido for aprovado ou indeferido.

Para operar como agente de seguros dependente, agente de seguros independente ou corretor de seguros, uma 
pessoa singular deve ser hondurenha ou ter residido legalmente nas Honduras durante mais de três anos 
consecutivos. 

Para servir como ajustador de seguros ou liquidador de indemnizações, investigador de acidentes, ou inspetor de 
danos, uma pessoa singular deve ter nacionalidade hondurenha ou ser residente legal nas Honduras.

B. Serviços bancários e outros serviços financeiros 
(excluindo seguros)

Os prestadores estrangeiros de serviços financeiros devem estabelecer-se como sociedades (sociedades 
anónimas), sucursais ou escritórios de representação. 

Os escritórios de representação de prestadores estrangeiros de serviços financeiros podem não aceitar fundos.

Os sócios das agências de câmbio devem ser pessoas singulares de nacionalidade hondurenha.
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13. SERVIÇOS DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS411

(apenas serviços financiados pelo setor privado)

A. Serviços hospitalares

(CPC 9311)

B. Serviços de ambulâncias

(CPC 93192)

C. Serviços de saúde com alojamento que não 
serviços hospitalares

(CPC 93193)

D. Serviços sociais

(CPC 933)

Nenhuma.

14. SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TURISMO E VIAGENS

A. Hotéis, restaurantes e fornecimento de refeições 
(catering) 

(CPC 641, CPC 642 e CPC 643)

excluindo fornecimento de refeições (catering) nos 
serviços de transporte aéreo412

Nenhuma.

                                                
411 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
412 O fornecimento de refeições (catering) nos serviços de transporte aéreo figura em Serviços auxiliares dos serviços de transporte no ponto 17.D.a). Serviços de assistência em 

escala.
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B. Serviços de agência de viagem e de operadores de 
turismo (incluindo organizadores de viagens)

(CPC 7471)

Nenhuma.

C. Serviços de guias turísticos

(CPC 7472)

Nenhuma.

15. SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS (exceto serviços audiovisuais) (apenas serviços financiados pelo setor privado)

A. Serviços de entretenimento (incluindo serviços de 
teatro, conjuntos musicais, circos e discotecas) 

(CPC 9619)

Nenhuma.

B. Serviços de agências noticiosas 

(CPC 962)

Apenas cidadãos hondurenhos podem exercer funções de diretor em jornais ou meios de comunicação social por 
radiodifusão de receção livre (rádio e televisão), incluindo no que respeita à sua orientação intelectual, política e 
administrativa.

C. Serviços de bibliotecas, arquivos e museus e outros 
serviços culturais413

(CPC 963)

Nenhuma.

                                                
413 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

D. Serviços desportivos

(CPC 964) 

Nenhuma.

E. Serviços de parques recreativos e praias 

(CPC 96491)

Nenhuma.

16. SERVIÇOS DE TRANSPORTE

A. Transporte marítimo414415

a) Transporte internacional de passageiros 

(CPC 7211 menos transporte nacional de cabotagem)

b)Transporte internacional de carga

(CPC 7212 menos transporte nacional de 
cabotagem)416

Não consolidado, exceto para o estabelecimento de uma sociedade registada com vista à exploração de uma 
frota sob bandeira nacional das Honduras.

B. Transporte por vias interiores navegáveis417

a) Transporte de passageiros

(CPC 7221)

b) Transporte de carga

(CPC 7222)

Nenhuma.

                                                
414 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários e a outros serviços de transporte marítimo que requerem a utilização do domínio público.
415 Sujeito à definição da secção VI, Serviços de transporte marítimo internacional.
416 Inclui os serviços de feedering e a deslocação de equipamento por prestadores de transporte marítimo internacional entre portos situados no mesmo Estado quando não está 

envolvida qualquer receita.
417 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários e a outros serviços de transporte por vias interiores navegáveis que requerem a utilização 

do domínio público.
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Atividade económica Descrição das reservas

C. Transporte ferroviário418

a) Transporte de passageiros

(CPC 7111)

b) Transporte de carga

(CPC 7112)

e) Serviços de reboque e tração

(CPC 7113)

O Ferrocarril Nacional de Honduras só pode vender as suas filiais a cidadãos e empresas das Honduras 
organizadas ao abrigo do direito hondurenho. O diretor do Ferrocarril Nacional de Honduras tem de ser um 
cidadão hondurenho.

D. Transporte rodoviário 

a) Transporte de passageiros

(CPC 7121 e CPC 7122)

O transporte terrestre interno público de passageiros só pode ser assegurado por cidadãos e empresas das 
Honduras organizadas ao abrigo do direito hondurenho e detidas em pelo menos 51 % por cidadãos 
hondurenhos. É necessário obter um certificado de operação da Dirección General de Transporte de la 
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, que está sujeito a um exame das necessidades 
económicas. Os estrangeiros que entram no território nacional podem conduzir com a sua carta de condução 
válida, sob reserva do princípio de reciprocidade.

                                                
418 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços de transporte ferroviário que requerem a utilização do domínio público.
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Atividade económica Descrição das reservas

b) Transporte de carga

(CPC 7123)

Os serviços de transporte de carga só podem ser fornecidos por cidadãos e empresas das Honduras organizadas 
ao abrigo do direito hondurenho e detidas em pelo menos 51 % por cidadãos hondurenhos. É necessário obter 
um certificado de operação da Dirección General de Transporte de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte 
y Vivienda, que está sujeito a um exame das necessidades económicas. Os serviços de transporte terrestre 
internacional público de passageiros e de carga só podem ser prestados por estrangeiros e sociedades 
organizadas ao abrigo do direito estrangeiro com base na reciprocidade, mas a autorização para rotas específicas 
será concedida em condições preferenciais aos cidadãos das Honduras e às empresas organizadas ao abrigo do 
direito hondurenho.

E. Transporte de produtos por condutas (pipelines), 
exceto combustíveis419

(CPC 7139)

Nenhuma, desde que haja reciprocidade para os prestadores de serviços hondurenhos no seu país de origem. 
Preferência para os prestadores nacionais de serviços para rotas específicas. 

                                                
419 O transporte de combustíveis por condutas (pipelines) figura em Serviços energéticos no ponto 18.B.
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Atividade económica Descrição das reservas

17. SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE420

A. Serviços auxiliares do transporte marítimo421

a) Serviços de carga/descarga marítima

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de desalfandegamento

d) Serviços de contentores e de depósito

e) Serviços de agência marítima

f) Serviços de trânsito de frete marítimo

g) Aluguer de embarcações com tripulação

(CPC 7213)

h) Serviços de reboque e tração

(CPC 7214)

i) Serviços auxiliares do transporte marítimo 

(parte da CPC 745)

j) Outros serviços de apoio e auxiliares (incluindo 
catering)

(parte da CPC 749)

Nenhuma para e) serviços de agência marítima; f) serviços de trânsito de frete marítimo i) serviços auxiliares de 
transporte marítimo (parte da CPC 745), e j) outros serviços auxiliares (parte da CPC 749).

                                                
420 Não inclui os serviços de manutenção e reparação de equipamento de transporte que figuram em Serviços às empresas nos pontos 6.F.l) 1 a 6.F.l) 4.
421 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários, a outros serviços auxiliares que requerem a utilização do domínio público e a serviços de 

reboque.
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Atividade económica Descrição das reservas

B. Serviços auxiliares do transporte por vias interiores 
navegáveis422

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga 

(parte da CPC 748)

d) Aluguer de embarcações com tripulação

(CPC 7223)

e) Serviços de reboque e tração

(CPC 7224)

f) Serviços de apoio ao transporte por vias interiores 
navegáveis

(parte da CPC 745)

g) Outros serviços de apoio e auxiliares 

(parte da CPC 749)

Nenhuma, exceto para e) serviços de reboque e tração (CPC 7224).

                                                
422 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários, a outros serviços auxiliares que requerem a utilização do domínio público e a serviços de 

reboque.
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Atividade económica Descrição das reservas

C. Serviços auxiliares do transporte ferroviário423

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga 

(parte da CPC 748)

d) Serviços de reboque e tração

(CPC 7113)

e) Serviços de apoio aos serviços de transporte 
ferroviário 

(CPC 743)

f) Outros serviços de apoio e auxiliares

(parte da CPC 749)

Nenhuma.

                                                
423 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se quando os serviços requerem a utilização do domínio público.
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Atividade económica Descrição das reservas

D. Serviços auxiliares do transporte rodoviário424

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga 

(parte da CPC 748)

d) Aluguer de veículos rodoviários comerciais com 
condutor

(CPC 7124)

e) Serviços de apoio a equipamento de transporte 
rodoviário

(CPC 744)

f) Outros serviços de apoio e auxiliares

(parte da CPC 749)

Nenhuma.

E. Serviços auxiliares dos serviços de transporte aéreo

a) Serviços de assistência em escala (incluindo 
catering)

Nenhuma.

                                                
424 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se quando os serviços requerem a utilização do domínio público.
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Atividade económica Descrição das reservas

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

Nenhuma, exceto que as sociedades podem ser organizadas ao abrigo do direito hondurenho. 

c) Serviços de agências de transporte de carga 

(parte da CPC 748)

Nenhuma.

d) Aluguer de aeronaves com tripulação

(CPC 734)

Nenhuma.

e) Vendas e comercialização Nenhuma.

f) Sistemas informatizados de reserva Nenhuma.

g) Gestão de aeroportos Nenhuma, exceto que as sociedades podem ser organizadas ao abrigo do direito hondurenho. 
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Atividade económica Descrição das reservas

E. Serviços auxiliares do transporte de produtos por 
condutas (pipelines), exceto combustíveis425

a) Serviços de entreposto e armazenagem de produtos 
transportados por condutas (pipelines), exceto 
combustíveis

(parte da CPC 742)

Nenhuma.

18. SERVIÇOS ENERGÉTICOS

A. Serviços relacionados com a mineração

(CPC 883)426

Nenhuma.

B. Transporte de combustíveis por condutas (pipelines)

(CPC 7131)

Nenhuma.

C. Serviços de entreposto e armazenagem de 
combustíveis transportados por condutas (pipelines)

(parte da CPC 742)

Apenas as empresas organizadas ao abrigo do direito hondurenho com capital fixo e tendo como única 
finalidade prestar serviços de armazenagem devem ser autorizadas a prestar tais serviços.

                                                
425 Os serviços auxiliares de transporte de combustíveis por condutas (pipelines) figuram em Serviços energéticos no ponto 18.C.
426 Inclui os seguintes serviços prestados à comissão ou por contrato: serviços de assessoria e consultoria relacionados com a mineração, nomeadamente preparação do terreno, 

instalação de uma plataforma de perfuração em terra, perfuração, serviços relacionados com coroas de perfuração, serviços de revestimento e tubagem de poços, fornecimento e 
engenharia de fluidos de perfuração (mud), controlo de sólidos, pescagem e operações especiais de perfuração descendente, geologia de poços e controlo de perfuração, carotagem, 
ensaio do poço, serviços de wireline, fornecimento e operação de fluidos de completação (salmouras), fornecimento e instalação de dispositivos de completação, cimentação 
(bombeamento sob pressão), serviços de estimulação (fraturação, acidificação e bombeamento sob pressão), serviços de recondicionamento e reparação de poços, serviços de 
obturação e abandono de poços.
Não inclui o acesso direto ou a exploração de recursos naturais.
Não inclui a preparação do estaleiro para a mineração de recursos que não petróleo e gás (CPC 5115) que figuram no ponto 8. Serviços de construção
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Atividade económica Descrição das reservas

D. Venda por grosso de combustíveis sólidos, 
líquidos, gasosos e produtos derivados

(CPC 62271)

e serviços de venda por grosso de eletricidade, vapor 
e água quente

Apenas as empresas organizadas ao abrigo do direito hondurenho podem ser autorizadas a vender produtos 
petrolíferos (combustíveis líquidos, óleo automóvel, diesel, querosene e GLP). Limite de 51 % para a 
participação estrangeira no capital social.

E. Serviços de venda a retalho de carburantes

(CPC 613)

F. Venda a retalho de fuelóleo, gás engarrafado, 
carvão e lenha

(CPC 63297)

e serviços de venda a retalho de eletricidade, gás (não 
engarrafado), vapor e água quente

Apenas as empresas organizadas ao abrigo do direito hondurenho podem ser autorizadas a vender produtos 
petrolíferos (combustíveis líquidos, óleo automóvel, diesel, querosene e GLP). Limite de 51 % para a 
participação estrangeira no capital social.

G. Serviços relacionados com a distribuição de 
energia427

(CPC 887)

Para se estabelecer nas Honduras e prestar serviços de distribuição de energia elétrica, uma empresa tem de 
estar organizada como uma empresa comercial com ações nominativas.

19. OUTROS SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS EM OUTRA PARTE

a) Serviços de lavandaria, limpeza e tinturaria

(CPC 9701)

Nenhuma.

                                                
427 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos, exceto para serviços de consultoria.
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Atividade económica Descrição das reservas

b) Serviços de cabeleireiro
(CPC 97021)

Nenhuma.

c) Serviços de cosmética, manicura e pedicura 

(CPC 97022)

Nenhuma.

d) Outros serviços de institutos de beleza, n.e. 

(CPC 97029)

Nenhuma.

e) Serviços de termalismo e de massagens não 
terapêuticas, na medida em que sejam prestados como 
serviços de bem-estar físico e de relaxação e não para 
fins médicos ou de reabilitação428429

(CPC ver. 1.0 97230)

Nenhuma.

f) Serviços de conexão de telecomunicações

(CPC 7543)

Nenhuma.

                                                
428 Os serviços de massagens terapêuticas e de curas termais figuram no ponto 6.A.h) Serviços médicos, 6.A.j) 2 Serviços prestados por enfermeiros, fisioterapeutas e pessoal 

paramédico e serviços de saúde (13.A e 13 C).
429 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços de termalismo e de massagens não terapêuticas prestados em serviços do domínio público como 

certas fontes de água.
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NICARÁGUA

1. A lista de compromissos a seguir apresentada indica as atividades económicas 

inscritas nos termos do artigo 166.º do presente Acordo e, mediante reservas, as limitações, 

condições e qualificações em matéria de acesso ao mercado e de tratamento nacional 

aplicáveis aos estabelecimentos e investidores da Parte UE nessas atividades. A lista é 

composta dos seguintes elementos:

a) uma primeira coluna que indica as atividades económicas em que o compromisso é 

assumido pela Parte e o âmbito a que se aplicam as reservas;

b) uma segunda coluna que descreve as reservas aplicáveis.

2. Para efeitos desta lista, o termo nenhuma indica as atividades económicas em que não 

há limitações, condições e qualificações em matéria de tratamento nacional ou de acesso ao 

mercado. O termo não consolidado indica que não foram assumidos quaisquer 

compromissos em matéria de tratamento nacional ou de acesso ao mercado.

Para maior certeza, a ausência de reservas específicas numa determinada atividade

económica não prejudica as reservas horizontais aplicáveis.
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3. As atividades económicas não mencionadas na lista a seguir não são objeto de 

compromissos.

4. Ao identificar as atividades económicas individuais:

a) por ISIC rev 3.1 entende-se a Classificação Internacional Tipo, por Atividades, de 

todos os Ramos de Atividade Económica, tal como estabelecida no Serviço de 

Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 4, ISIC REV 3.1, 

2002;

b) por CPC entende-se a Classificação Central de Produtos, tal como estabelecida no 

Serviço de Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 77, CPC 

prov., 1991;

c) por CPC ver. 1.0 entende-se a Classificação Central de Produtos, tal como 

estabelecida no Serviço de Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série 

M, N.º 77, CPC ver. 1.0, 1998.
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5. A lista a seguir apresentada não inclui medidas referentes a requisitos e 

procedimentos em matéria de qualificação, normas técnicas e requisitos e procedimentos 

em matéria de licenciamento (incluindo qualquer concessão, licença, registo e outra 

autorização), sempre que não constituírem limitações, condições e qualificações em matéria 

de acesso ao mercado ou de tratamento nacional, na aceção dos artigos 164.º e 165.º do 

presente Acordo. Tais medidas (por exemplo, necessidade de obter uma licença, obrigações 

de serviço universal, necessidade de obter o reconhecimento de qualificações em setores

regulados, necessidade de passar exames específicos, incluindo exames linguísticos, 

requisito não discriminatório de que certas atividades não podem ser exercidas em zonas 

ambientais protegidas ou zonas de particular interesse histórico e artístico), mesmo que não 

listadas, são aplicáveis em qualquer caso aos investidores da Parte UE.

6. Em conformidade com o artigo 159.º, n.º 3, do presente Acordo, a lista infra não 

inclui medidas referentes a subsídios concedidos pelas Partes.



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 242

7. Em conformidade com o artigo 164.º do presente Acordo, na lista infra não são 

incluídos requisitos não discriminatórios no que respeita aos tipos de forma jurídica de um 

estabelecimento.

8. Os direitos e obrigações resultantes da presente lista de compromissos não têm um 

efeito auto-executório, pelo que não conferem diretamente quaisquer direitos a pessoas 

singulares ou a pessoas coletivas específicas.

9. Os compromissos contidos nesta lista não implicam um tratamento menos favorável 

para estabelecimentos e investidores da Parte UE do que nos termos, limitações e condições 

previstas no âmbito do GATS.
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Atividade económica Descrição das reservas

RERSERVAS HORIZONTAIS

Todas as atividades económicas listadas:

Os empregadores podem contratar, no máximo, 10 % de trabalhadores estrangeiros. Em circunstâncias 
especiais, o Ministerio del Trabajo pode autorizar o emprego de mais estrangeiros quando for difícil ou 
impossível substituí-los por nacionais, tendo nesse caso os empregadores de dar formação ao pessoal 
nicaraguense sob a supervisão e o controlo do referido ministério, durante um período máximo de cinco anos. 
Esses 10 % estão reservados exclusivamente para presidentes dos conselhos de administração e pessoal 
especializado430.

Qualquer investidor pode solicitar um tratamento preferencial no âmbito de um regime especial de investimento 
dentro de uma zona franca. Os investidores que não operam sob esse regime não podem ter acesso a um 
tratamento preferencial similar oferecido no âmbito da zona franca.

As pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, proprietárias ou possuidoras de bens abrangidos 
ou protegidos pela Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto n.º 1142), que decidam 
vender esses bens, darão preferência ao Estado para a sua aquisição.

As sociedades formalmente constituídas no estrangeiro que estejam estabelecidas na Nicarágua ou tenham uma 
agência ou sucursal no território da Nicarágua são obrigadas a manter no país um representante legal com plenos 
poderes, inscrito no correspondente registo.

A Nicarágua reserva-se o direito de adotar ou manter quaisquer medidas que confiram direitos ou benefícios às 
PME e microempresas nicaraguenses, em conformidade com a Ley de Fomento y Desarrollo de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Lei 645) e seu regulamento correspondente (Decreto n.º 17-2008). 431

                                                
430 Para maior certeza, esta cláusula aplica-se a trabalhadores estrangeiros ao abrigo de um vínculo de emprego e sem prejuízo dos compromissos assumidos pela Nicarágua no âmbito 

do capítulo IV relativo ao pessoal temporário.
431 Se a legislação que contém a restrição for eliminada ou alterada de modo a se tornar menos restritiva, a restrição referida também será alterada em conformidade.
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Atividade económica Descrição das reservas

Critérios cumulativos para classificar uma pessoa singular ou coletiva como empresa micro, pequena ou média:

A Nicarágua reserva-se o direito de limitar a transferência ou cessão de quaisquer participações detidas numa 
empresa pública existente, de tal modo que só um nacional nicaraguense pode receber tais participações. No 
entanto, a frase precedente refere-se apenas à transferência ou cessão inicial de tais participações.

A Nicarágua reserva-se o direito de limitar o controlo de quaisquer novas empresas criadas pela transferência ou 
cessão de quaisquer participações, tal como descrito no parágrafo precedente. A Nicarágua reserva-se 
igualmente o direito de adotar ou manter quaisquer medidas relacionadas com a nacionalidade dos executivos de 
topo e dos membros do conselho de administração numa tal nova empresa.

A Nicarágua reserva-se o direito de adotar ou manter quaisquer medidas relativas aos terrenos costeiros, ilhas e 
margens fluviais que sejam propriedade da Nicarágua.

A Nicarágua reserva-se o direito de adotar ou manter quais medidas relacionadas com os requisitos em matéria 
de residência no âmbito da propriedade de terrenos costeiros ou de investimento nos mesmos por investidores da 
outra Parte.

Micro Pequena Média

Número de 

trabalhadores

1-5 6-30 31-100

Total de ativos 

(Córdobas)

Até 200

mil

Até 1,5

milhões

Até 6

milhões

Total de vendas

(Córdobas)

Até 1

milhão

Até 9

milhões

Até 40

milhões
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Atividade económica Descrição das reservas

A Nicarágua reserva-se o direito de adotar ou manter quaisquer medidas que concedam direitos ou preferências 
a minorias e pessoas indígenas social ou economicamente desfavorecidas.

As atividades económicas ou os serviços considerados como serviços públicos não estão consolidados, e estão 
sujeitos a um monopólio público. Estas atividades económicas ou serviços incluem: fornecimento de energia 
elétrica, incluindo o transporte e distribuição, serviços de esgotos e de abastecimento de água, que incluem água 
potável, coleta, tratamento e evacuação e esgotos, águas residuais e pluviais, bem como a instalação, operação e 
serviços de manutenção de hidrantes, o desenvolvimento de mapas, estabelecimento, operação e administração 
do aeroporto internacional, administração de lotarias, serviços públicos de comunicação, bem como a emissão, 
financiamento e comercialização de selos postais, a utilização da máquina de franquiar e outros sistemas 
análogos, a administração e operação dos portos existentes de interesse nacional (Corinto, Sandino, de San Juan 
del Sur, Cabezas, Rama e El Bluff), que são reservadas à Empresa Portuaria Nacional (EPN), e quaisquer 
outros serviços que, dada a sua importância para o desenvolvimento sustentável do país, são reconhecidos e 
regulados como tal pela Assembleia Legislativa.

Nada no presente Acordo limita o direito de a Nicarágua adotar ou manter quaisquer medidas no que respeita à 
prestação de serviços de execução da lei e serviços correcionais, bem como à prestação dos seguintes serviços 
na medida em que sejam serviços sociais estabelecidos ou mantidos para fins de interesse público: segurança ou 
garantia de rendimentos, segurança ou seguro social, bem-estar social, ensino público, formação pública, saúde 
e acolhimento de crianças.
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O acesso ao mercado para não serviços não está consolidado. Qualquer compromisso mais favorável em matéria de acesso ao mercado para os setores não serviços, na 
aceção do artigo 164.º relativo ao acesso ao mercado no capítulo sobre o estabelecimento, resultante de um acordo internacional constitui um compromisso no âmbito do 
presente Acordo a partir da data de entrada em vigor desse acordo.

RESERVAS ESPECÍFICAS

1. AGRICULTURA, CAÇA E SILVICULTURA

A. Agricultura e caça

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), excluindo 
serviços de assessoria e consultoria432

Nenhuma, exceto que o pessoal de voo que participa em atividades aéreas com fins agrícolas no território nacional 
deve ser de nacionalidade nicaraguense. De igual modo, os aviões utilizados para esse fim têm de estar registados 
na Nicarágua.

B. Silvicultura e exploração florestal

(ISIC rev 3.1: 020), excluindo serviços de assessoria 
e consultoria433

Nenhuma.

                                                
432 Os serviços de assessoria e consultoria relacionados com a agricultura, caça, silvicultura e pesca figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS nos pontos 6.F.f) e 6.F.g).
433 Os serviços de assessoria e consultoria relacionados com a agricultura, caça, silvicultura e pesca figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS nos pontos 6.F.f) e 6.F.g).
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2. PESCA E AQUICULTURA

(ISIC rev 3.1: 0501, 0502), excluindo serviços

Nenhuma, exceto que é necessário estar estabelecido como uma pessoa coletiva na Nicarágua e estar devidamente 
registado no Registo Público do Comércio para obter uma licença de pesca comercial; uma tal pessoa coletiva deve 
designar um representante legal com residência permanente na Nicarágua.

Na falta da frota nacional, a exploração de recursos da pesca será feita por embarcações sob bandeira estrangeira, e 
está sujeita ao disposto na legislação e às condições e limitações pertinentes definidas nos acordos e tratados 
internacionais ratificados pela Nicarágua.

A produção total da pesca e da aquicultura para fins de exportação deve ser processada e embalada em instalações 
devidamente autorizadas e estabelecidas no território nacional, em conformidade com as normas e disposições 
específicas para cada recurso de hidrobiologia.

Não será concedida nenhuma licença ou autorização para qualquer investidor nas pescas no âmbito do "regime de 
acesso limitado". Os recursos declarados plenamente operativos no âmbito do acesso limitado são a lagosta 
espinhosa no Mar das Caraíbas e o camarão costeiro da família peneidos no Mar das Caraíbas e no Oceano 
Pacífico e, posteriormente, declarados pelo Instituto Nicaraguense de la Pesca y Acuicultura.

A licença especial para a pesca do atum e espécies relacionadas que são altamente migratórias pode ser concedida a 
embarcações nacionais ou a embarcações de bandeira estrangeira fretadas ou locadas com ou sem opção de 
compra, que envolvam pessoas singulares ou coletivas nicaraguenses ou empresas nacionais com participação 
estrangeira.

A pesca artesanal ou em pequena escala está reservada exclusivamente aos cidadãos da Nicarágua.

O Estado da Nicarágua promoverá o co-investimento para o estabelecimento e o reforço da frota de pesca 
nacional numa base não discriminatória. 
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3. INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS

Pode ser exigida uma concessão, autorização, licença ou qualquer outro título de capacitação, como condição para exercer uma atividade económica neste setor. 

Aplica-se a autorização da administração regional e municipal.

A. Extração de hulha, linhite e turfa

(ISIC rev 3.1: 10)

Nenhuma, exceto que uma empresa deve estar estabelecida e designar um representante legal permanentemente 
domiciliado na Nicarágua.

B. Extração de petróleo bruto e de gás natural434

(ISIC rev 3.1: 1110)
Nenhuma, exceto que uma empresa deve estar estabelecida e designar um representante legal permanentemente 
domiciliado na Nicarágua.

C. Extração de minérios metálicos (ISIC ver 3.1: 13) Nenhuma, exceto que uma empresa deve estar estabelecida e designar um representante legal permanentemente 
domiciliado na Nicarágua.

D. Outras indústrias extrativas (ISIC rev 3.1: 14) Nenhuma, exceto que uma empresa deve estar estabelecida e designar um representante legal permanentemente 
domiciliado na Nicarágua.

4. INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS435

A. Indústrias alimentares e das bebidas

(ISIC rev 3.1: 151, 152, 153, 154)

Nenhuma.

                                                
434 Não inclui serviços relacionados com a mineração prestados à comissão ou por contrato em jazidas de petróleo e de gás que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no 

ponto 18.A.
435 Não inclui os serviços de assessoria relacionados com as indústrias transformadoras que figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS no ponto 6.F.h).
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B. Indústria do tabaco

(ISIC rev 3.1: 16)

Nenhuma.

C. Fabricação de têxteis

(ISIC rev 3.1: 17)

Nenhuma.

D. Indústria do vestuário; preparação, tingimento e 
fabricação de artigos de peles com pêlo

(ISIC rev 3.1: 18)

Nenhuma.

E. Curtimenta e acabamento de peles sem pêlo; 
fabricação de artigos de viagem, marroquinaria, 
artigos de correeiro, seleiro e calçado

(ISIC rev 3.1: 19)

Nenhuma.

F. Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, 
exceto mobiliário; fabricação de obras de espartaria e 
de cestaria

(ISIC rev 3.1: 20)

Nenhuma.

G. Fabricação de papel e de artigos de papel

(ISIC rev 3.1: 21)

Nenhuma.
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H. Edição, impressão e reprodução de suportes de 
informação gravados436

(ISIC rev 3.1: 22), excluindo edição e impressão à 
comissão ou por contrato437

Nenhuma.

I. Fabricação de produtos de coqueria

(ISIC rev 3.1: 231)

Nenhuma.

J. Fabricação de produtos petrolíferos refinados438

(ISIC rev 3.1: 232)

Nenhuma.

K. Fabricação de produtos químicos, exceto
explosivos

(ISIC rev 3.1: 24, excluindo fabricação de 
explosivos)

Nenhuma.

L. Fabricação de artigos de borracha e de matérias 
plásticas

(ISIC rev 3.1: 25)

Nenhuma. 

                                                
436 O sector está limitado a actividades das indústrias transformadoras. Não inclui actividades relacionadas com o audiovisual ou com um conteúdo cultural.
437 A edição e impressão à comissão ou por contrato figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS no ponto 6.F.p).
438 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
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M. Fabricação de outros produtos minerais não 
metálicos

(ISIC rev 3.1: 261)

Nenhuma. 

N. Indústrias metalúrgicas de base

(ISIC rev 3.1: 27)

Nenhuma.

O. Fabricação de produtos metálicos, exceto
máquinas e equipamentos

(ISIC rev 3.1: 28)

Nenhuma. 

P. Fabricação de máquinas

a) Fabricação de máquinas de uso geral

(ISIC rev 3.1: 291)

Nenhuma.

b) Fabricação de máquinas para uso específico, 
exceto armas e munições

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 
2929) 

Nenhuma. 

c) Fabricação de aparelhos para uso doméstico, n.e.

(ISIC rev 3.1: 293)

Nenhuma. 
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d) Fabricação de máquinas de escritório e de 
equipamento para a contabilidade e o tratamento 
automático da informação

(ISIC rev 3.1: 30)

Nenhuma. 

e) Fabricação de máquinas e aparelhos elétricos, n.e.

(ISIC rev 3.1: 31)

Nenhuma.

f) Fabricação de equipamento e aparelhos de rádio, 
televisão e de comunicação

(ISIC rev 3.1: 32)

Nenhuma. 

Q. Fabricação de aparelhos e instrumentos médico-
-cirúrgicos, ortopédicos, de precisão, de ótica e de 
relojoaria

(ISIC rev 3.1: 33)

Nenhuma.

R. Fabricação de veículos automóveis, reboques e 
semi-reboques

(ISIC rev 3.1: 34)

Nenhuma. 
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S. Fabricação de outro material de transporte (não 
militar)

(ISIC rev 3.1: 351, 352, 359, excluindo a fabricação 
de navios e aviões de guerra e de outro material de 
transporte para uso militar)

Nenhuma. 

T. Fabricação de mobiliário; outras indústrias 
transformadoras, n.e.

(ISIC rev 3.1: 361, 369)

Nenhuma.

U. Reciclagem 

(ISIC rev 3.1: 371)

Nenhuma. 

5. PRODUÇÃO; TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO POR CONTA PRÓPRIA DE ELECTRICIDADE, GÁS, VAPOR E ÁGUA QUENTE439

(excluindo produção de energia nuclear)

A. Produção de eletricidade; transporte e distribuição 
de eletricidade por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4010)440

Nenhuma, exceto que pode ser exigida uma concessão, autorização, licença ou qualquer outro título de 
capacitação, como condição para exercer uma atividade económica neste setor. 

Os serviços de transporte de eletricidade apenas podem ser prestados pelo Estado através da ENATREL (Empresa 
Nacional de Transmisión Elétrica). Para se dedicar à distribuição de eletricidade, uma empresa deve estar 
constituída ao abrigo do direito nicaraguense.

                                                
439 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
440 Não inclui a exploração das redes de transporte e distribuição de electricidade à comissão ou por contrato que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS.
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B. Produção de gás; distribuição de combustíveis 
gasosos por condutas por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4020)441

Nenhuma, exceto que pode ser exigida uma concessão, autorização, licença ou qualquer outro título de 
capacitação, como condição para exercer uma atividade económica neste setor. 

C. Produção de vapor e água quente; distribuição de 
vapor e água quente por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4030)442

Nenhuma.

6. SERVIÇOS ÀS EMPRESAS

A. Serviços profissionais

a) Serviços jurídicos 

(CPC 861)

excluindo serviços de assessoria jurídica e de 
documentação e certificação jurídicas prestados por 
juristas profissionais a quem estão cometidas funções 
públicas, como notários

Nenhuma, exceto que os serviços jurídicos no que respeita ao direito nicaraguense e à representação legal estão 
sujeitos à condição de nacionalidade.

                                                
441 Não inclui o transporte de gás natural e de combustíveis gasosos por condutas, a transmissão e distribuição de gás à comissão ou por contrato e as vendas de gás natural e de 

combustíveis gasosos que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS.
442 Não inclui o transporte e distribuição de vapor e água quente à comissão ou por contrato e as vendas de vapor e água quente que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS.
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b) 1. Serviços de contabilidade

(CPC 86212, exceto "serviços de auditoria", CPC 
86213, CPC 86219 e CPC 86220)

Nenhuma, exceto que as empresas de contabilidade pública estrangeiras, os auditores e contabilistas 
estrangeiros, enquanto indivíduos ou enquanto empresas, podem exercer a profissão ou outra atividade
pertinente através de uma empresa ou associação de contabilidade autorizadas na Nicarágua.

b) 2. Serviços de auditoria

(CPC 86211 e 86212, exceto serviços de 
contabilidade)

c) Serviços de consultoria fiscal

(CPC 863)443

d) Serviços de arquitetura

e

e) Serviços de planeamento urbano e arquitetura
paisagística

(CPC 8671 e CPC 8674)

Nenhuma, exceto que a autorização para o exercício da profissão está sujeita às mesmas condições e requisitos 
previstos para os cidadãos da Nicarágua no Estado-Membro da UE da nacionalidade do prestador de serviços 
estrangeiro.

f) Serviços de engenharia

e

g) Serviços integrados de engenharia

(CPC 8672 e CPC 8673)

Nenhuma, exceto que a autorização para o exercício da profissão está sujeita às mesmas condições e requisitos 
previstos para os cidadãos da Nicarágua no Estado-Membro da UE da nacionalidade do prestador de serviços 
estrangeiro.

                                                
443 Não inclui os serviços de assessoria jurídica e de representação jurídica em matéria fiscal que figuram no ponto 1.A.a). Serviços jurídicos.
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h) Serviços médicos (incluindo psicólogos) e 
dentários

(CPC 9312 e parte da CPC 85201) 

Nenhuma, exceto que a autorização para o exercício da profissão está sujeita às mesmas condições e requisitos 
previstos para os cidadãos da Nicarágua no Estado-Membro da UE da nacionalidade do prestador de serviços 
estrangeiro.

i) Serviços de veterinária

(CPC 932)

Nenhuma, exceto que a autorização para o exercício da profissão está sujeita às mesmas condições e requisitos 
previstos para os cidadãos da Nicarágua no Estado-Membro da UE da nacionalidade do prestador de serviços 
estrangeiro.

j) 1. Serviços de parteiras

(parte da CPC 93191)

Nenhuma.

j) 2. Serviços prestados por enfermeiros, 
fisioterapeutas e pessoal paramédico

(parte da CPC 93191)

Nenhuma, exceto que a autorização para o exercício da profissão está sujeita às mesmas condições e requisitos 
previstos para os cidadãos da Nicarágua no Estado-Membro da UE da nacionalidade do prestador de serviços 
estrangeiro.

k) Venda a retalho de produtos farmacêuticos e venda 
a retalho de produtos médicos e ortopédicos 

(CPC 63211)

e outros serviços prestados por farmacêuticos

Nenhuma. 

B. Serviços de informática e serviços conexos

(CPC 841, 842, 843, 844)

Nenhuma. 
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C. Serviços de investigação e desenvolvimento (I&D)444

a) Serviços de I&D em ciências naturais

(CPC 851)

Nenhuma, exceto que, para recrutar um nacional estrangeiro para atividades de investigação científica 
relacionadas com os recursos naturais, é necessário um representante legal na Nicarágua durante todo o tempo 
de investigação.

b) Serviços de I&D em ciências sociais e humanas

(CPC 852, excluindo serviços de psicologia)445

c) Serviços interdisciplinares de I&D

(CPC 853)

Nenhuma.

                                                
444 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
445 Parte da CPC 85201 figura no ponto 6.A.h – Serviços médicos e dentários.
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D. Serviços imobiliários446

a) Relacionados com bens imóveis próprios ou 
locados 

(CPC 821)

Apenas um cidadão nicaraguense ou residentes legais permanentes na Nicarágua podem solicitar uma licença de 
corretor de imóveis.

As sociedades de corretagem de imóveis apenas podem prestar os seus serviços através de corretores e agentes 
autorizados e devem estar estabelecidas em conformidade com a legislação da Nicarágua.

Para realizar esta atividade em território nicaraguense, as empresas internacionais de corretagem de imóveis 
devem estar representadas por uma pessoa singular ou por corretores de imóveis nacionais legais, que serão 
autorizados a representar a empresa internacional e a exercer a corretagem de imóveis na Nicarágua.

b) À comissão ou por contrato

(CPC 822)

Apenas um cidadão nicaraguense ou residentes legais permanentes na Nicarágua podem solicitar uma licença de 
corretor de imóveis.

As sociedades de corretagem de imóveis apenas podem prestar os seus serviços através de corretores e agentes 
autorizados e devem estar estabelecidas em conformidade com a legislação da Nicarágua.

Para realizar esta atividade em território nicaraguense, as empresas internacionais de corretagem de imóveis 
devem estar representadas por uma pessoa singular ou por corretores de imóveis nacionais legais, que serão 
autorizados a representar a empresa internacional e a exercer a corretagem de imóveis na Nicarágua. 

E. Serviços de aluguer/locação sem operadores

a) Relacionados com navios

(CPC 83103)

Nenhuma. 

                                                
446 O serviço em causa corresponde ao exercício da profissão de agente imobiliário e não afecta eventuais direitos e/ou restrições aplicáveis à aquisição de bens imóveis por pessoas 

singulares ou colectivas.
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b) Relacionados com aeronaves

(CPC 83104)

Nenhuma.

c) Relacionados com outro equipamento de transporte 

(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105) 

Nenhuma. 

d) Relacionados com outras máquinas e equipamento

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)

Nenhuma. 

e) Relacionados com bens de uso pessoal e doméstico

(CPC 832)

Nenhuma. 

f) Aluguer de equipamento de telecomunicações

(CPC 7541)

Nenhuma. 

F. Outros serviços às empresas 

a) Publicidade

(CPC 871)

Nenhuma. 

b) Estudos de mercado e sondagens de opinião

(CPC 864)

Nenhuma.
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c) Serviços de consultoria de gestão

(CPC 865)

Nenhuma. 

d) Serviços relacionados com a consultoria de gestão

(CPC 866)

Nenhuma. 

e) Serviços técnicos de ensaio e análise447

(CPC 8676)

Nenhuma.

f) Serviços relacionados com a agricultura, caça e 
silvicultura

(CPC 881)

Nenhuma.

g) Serviços relacionados com a pesca

(CPC 882) 

Nenhuma.

h) Serviços relacionados com as indústrias 
transformadoras

(CPC 884 e CPC 885)

Nenhuma. 

G. Serviços de colocação e fornecimento de pessoal 

i) 1. Recrutamento e seleção de quadros 

(CPC 87201)

Nenhuma.

                                                
447 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços de ensaios e análises técnicos obrigatórios para a concessão de autorizações de comercialização ou 

para autorizações de utilização (por exemplo, inspecção de veículos e inspecção alimentar).
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i) 2. Serviços de colocação de pessoal 

(CPC 87202)

Nenhuma.

i) 3. Serviços de fornecimento de pessoal auxiliar de 
escritório

(CPC 87203)

Nenhuma. 

i) 4. Serviços de agência de modelos 

(parte da CPC 87209)

Nenhuma.

j) 1. Serviços de investigação

(CPC 87301)

Nenhuma, exceto que é exigida uma autorização.

j) 2. Serviços de segurança 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

Não consolidado.

k) Serviços conexos de consultoria científica e 
técnica448

(CPC 8675)

Não consolidado.

l) 1. Manutenção e reparação de embarcações

(parte da CPC 8868)

Nenhuma.

                                                
448 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se a certas actividades relacionadas com a mineração (minerais, petróleo, gás, etc.)



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 262

Atividade económica Descrição das reservas

l) 2. Manutenção e reparação de equipamento de 
transporte ferroviário 

(parte da CPC 8868)

Nenhuma.

l) 3. Manutenção e reparação de veículos automóveis, 
motociclos, motoneves e equipamento de transporte 
rodoviário 

(CPC 6112, CPC 6122, parte da CPC 8867 e parte da 
CPC 8868)

Nenhuma.

l) 4. Manutenção e reparação de aeronaves e suas 
partes 

(parte da CPC 8868)

Nenhuma, exceto que apenas pessoal técnico nicaraguense pode prestar serviços de reparação e manutenção ou 
serviços aéreos especializados na Nicarágua. Na falta desse pessoal, o Instituto Nicaraguense de Aeronáutica Civil
pode permitir que pilotos estrangeiros ou outros profissionais técnicos exerçam tais atividades, devendo, nesse 
caso, o Instituto Nicaraguense de Aeronáutica Civil dar preferência aos nacionais de outros países da América 
Central.

l) 5. Serviços de manutenção e reparação de produtos 
metálicos, de máquinas (exceto de escritório), de 
equipamento (exceto de transporte e de escritório) e 
de bens de uso pessoal e doméstico449

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 
8864, CPC 8865 e CPC 8866)

Nenhuma.

m) Serviços de limpeza de edifícios

(CPC 874)

Nenhuma.

                                                
449 Os serviços de manutenção e reparação de equipamento de transporte (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figuram nos pontos 6.F. l) 1 a 6.F.l) 4.

Os serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamento de escritório incluindo computadores (CPC 845) figuram no ponto 6.B. Serviços informáticos.
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n) Serviços fotográficos

(CPC 875, exceto para CPC 87504)

Nenhuma.

o) Serviços de embalagem

(CPC 876)

Nenhuma.

p) Impressão e edição

(CPC 88442)

Nenhuma.

q) Serviços de organização de congressos

(parte da CPC 87909)

Nenhuma. 

r) 1. Serviços de tradução e interpretação

(CPC 87905)

Nenhuma, exceto que a autorização para o exercício da profissão está sujeita às mesmas condições e requisitos 
previstos para os cidadãos da Nicarágua no Estado-Membro da UE da nacionalidade do prestador de serviços 
estrangeiro.

r) 2. Serviços de design de interiores e outros serviços 
de design especializado

(CPC 87907)

Nenhuma.

r) 3. Serviços de agências de cobrança

(CPC 87902)

Nenhuma.

r) 4. Serviços de informação financeira sobre clientela

(CPC 87901)

Nenhuma. 



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 264

Atividade económica Descrição das reservas

r) 5. Serviços de reprodução de documentos

(CPC 87904)450

Nenhuma.

r) 6. Serviços de consultoria de telecomunicações

(CPC 7544)

Nenhuma.

r) 7. Serviços de atendimento de telefones

(CPC 87903)

Nenhuma.

                                                
450 Não inclui serviços de impressão que são cobertos pela CPC 88442 e figuram no ponto 6.F p).
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7. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

Notas horizontais apenas para o Setor das telecomunicações

Para prestar serviços de telecomunicações ou fazer uso do espetro de radiofrequências ou de outros meios de transmissão, é necessário um documento de habilitação 
(concessões, licenças, registos ou autorizações), concedido por TELCOR, o órgão regulador, o qual só pode ser emitido para pessoas singulares ou coletivas
nicaraguenses ou pessoas coletivas estrangeiras que mantêm uma representação no país, que estão registadas no respetivo registo, estão sujeitas à jurisdição dos tribunais 
da República da Nicarágua e sujeitas ao disposto nas leis, regulamentos, regras, resoluções e disposições administrativas aplicáveis ao setor das telecomunicações.

Os direitos decorrentes do Tratado relativo às Telecomunicações da América Central e do seu Protocolo apenas são aplicáveis entre os países da América Central. Da 
mesma forma, os acordos assinados anteriormente entre os países da América Central, tanto os acordos bilaterais como os acordos coletivos e outros deles derivados, 
apenas são aplicáveis entre os países da América Central.

O disposto na secção sobre as telecomunicações e na presente proposta não tem em vista definir, direta ou indiretamente, as taxas de interligação internacional ou as 
políticas aplicáveis a essas taxas.
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A. Serviços de correio rápido incluindo serviços de 
correio expresso451

(CPC 7512, exceto para os serviços reservados ao 
Estado e suas empresas em conformidade com a 
legislação nacional) a partir da data da entrada em 
vigor do presente Acordo452

Nenhuma, exceto que deve ser designado um representante legal residente na Nicarágua e os prestadores de 
serviços estão sujeitos à legislação nacional pertinente a partir da entrada em vigor do presente Acordo453.

                                                
451 Para efeitos do presente Acordo, por "serviços de correio expresso", entende-se a recolha, transporte e entrega com urgência de documentos, material impresso, volumes, 

mercadorias ou outros produtos, seguindo e mantendo o controlo desses objetos durante a prestação do serviço. Os serviços de correio expresso não incluem i) serviços de 
transporte aéreo, ii) serviços prestados no exercício da autoridade governamental, ou iii) serviços de transporte marítimo.

452 Qualquer tratamento mais favorável para estabelecimentos e investidores internos ou estrangeiros resultante de futuras alterações ou revisões da legislação deve ser imediata e 
incondicionalmente alargado aos estabelecimentos e investidores da Parte UE.

453 Qualquer tratamento mais favorável para estabelecimentos e investidores internos ou estrangeiros resultante de futuras alterações ou revisões da legislação deve ser imediata e 
incondicionalmente alargado aos estabelecimentos e investidores Parte UE.
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B. Serviços de telecomunicações

a) Serviços de transmissão e receção de sinais por qualquer meio eletromagnético454, excluindo radiodifusão455

– Serviços telefónicos locais456 ou locais públicos 
(CPC 75211)

– Serviços telefónicos de longa distância públicos457

(CPC 75212)

– Serviços telefónicos de longa distância 
internacionais (CPC 7521**)

Nada, exceto como indicado para todos os subsetores nas notas horizontais.

– Serviços de telefone móvel (CPC 75213) Nada, exceto como indicado para todos os subsetores nas notas horizontais.

                                                
454 Estes serviços não incluem a informação em linha e/ou o processamento de dados (incluindo processamento de transacções) (parte da CPC 843) que figuram no ponto 1.B. Serviços 

informáticos.
455 A radiodifusão é definida como a cadeia de transmissão ininterrupta necessária para distribuir ao público em geral sinais de programas televisivos ou radiofónicos, mas não abrange 

as ligações de contribuição entre os operadores.
456 A unidade de área geográfica local será definida pelo órgão regulador.
457 O serviço de longa distância nacional é o serviço prestado entre uma conexão de terminal situada numa área local e qualquer outro terminal de ponto de conexão situado noutra área 

local no território da República da Nicarágua.
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– Correio eletrónico (CPC 7523)

– Serviços de informação e de base dados em linha 
(CPC 7523**)

– Intercâmbio eletrónico de dados (IED) (CPC 7523 
**)

– Processamento de dados (CPC 843**)

Nada, exceto como indicado para todos os subsetores nas notas horizontais. Além disso, a Nicarágua reserva-se 
o direito de adotar ou manter qualquer medida relativa à proteção de dados pessoais e à salvaguarda da 
confidencialidade dos dados transmitidos.

– Serviços de transmissão de dados em circuito (CPC 
7523**)

– Serviços de telex (CPC 7523**)

– Serviços de telégrafo (CPC 7522)

– Serviços de fax ampliados ou com valor 
acrescentado, incluindo os de armazenamento e re-
envio, e os de armazenamento, recuperação, 
conversão de códigos e protocolos (CPC 7521** + 
CPC 7529**)

– Serviços privados de circuitos alugados (CPC 
7522** + CPC 7523**)

– Serviços de mensagens orais (voice mail) (CPC 
7521**, CPC 7523**)

Nada, exceto como indicado para todos os subsetores nas notas horizontais.
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– Serviços de transmissão em redes de comutação de 
pacotes (CPC 7523**)

– Serviços de paging (CPC 75291)

– Serviços de teleconferência (CPC 75292)

– Serviços de acesso à Internet (CPC 7523**)

– Serviços móveis de dados (CPC 7523**)

Nada, exceto como indicado para todos os subsetores nas notas horizontais. E a Nicarágua reserva-se o direito 
de adotar ou manter qualquer medida relativa à proteção de dados pessoais e à salvaguarda da confidencialidade 
dos dados transmitidos.

– Serviços de aluguer de equipamento (CPC 75410)

– Serviços de venda de equipamentos (CPC 75420)

– Serviços de conexão (CPC 75430**)

– Serviços de consultoria (CPC 75440)

– Serviços de manutenção de equipamento de 
comunicações (CPC 75450)

Nada, exceto como indicado para todos os subsetores nas notas horizontais. Além disso, a Nicarágua reserva-se 
o direito de adotar ou manter qualquer medida relativa à importação de equipamentos que precisam de ser 
homologados antes de serem ligados à rede pública de telecomunicações ou à utilização do espetro de 
radiofrequências nas bandas de frequências autorizadas.
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b) Serviços de radiodifusão por satélite458 Nenhuma, exceto que:

os compromissos estão sujeitos a reciprocidade.

Os prestadores de serviços neste setor podem estar sujeitos a obrigações para salvaguardar objetivos de interesse 
geral relacionados com a transmissão de conteúdos através da sua rede em conformidade com o quadro 
normativo da Nicarágua em matéria de comunicações eletrónicas. Os prestadores de serviços estão sujeitos à 
legislação nacional em matéria de licenciamento e outra regulamentação, incluindo o facto de o representante 
legal ter de residir na Nicarágua.

8. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA CONEXOS 

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, 
CPC 516, CPC 517 e CPC 518) 

Para prestar serviços de construção na Nicarágua, uma empresa deve estar constituída ao abrigo do direito 
nicaraguense; um nacional estrangeiro deve residir na Nicarágua ou designar um representante legal na Nicarágua.

9. SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO

(excluindo a distribuição de armas, munições, explosivos e outro material de guerra)

A. Serviços de comissionistas 

a) Serviços de comissionistas de veículos automóveis, 
motociclos e motoneves e suas partes e acessórios

(parte da CPC 61111, parte da CPC 6113 e parte da 
CPC 6121)

Nenhuma.

                                                
458 Estes serviços abrangem o serviço de telecomunicações que consiste na transmissão e recepção de emissões de rádio e televisão por satélite (a cadeia de transmissão ininterrupta via 

satélite requerida para a distribuição de sinais de programas de rádio e televisão ao público em geral). Cobre a venda da utilização de serviços por satélite, mas não inclui a venda de 
pacotes de programas de televisão às famílias.
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b) Outros serviços de comissionistas

(CPC 621)

Nenhuma.

B. Serviços de venda por grosso

a) Serviços de venda por grosso de veículos 
automóveis, motociclos e motoneves e suas partes e 
acessórios

(parte da CPC 61111, parte da CPC 6113 e parte da 
CPC 6121)

Nenhuma.

b) Serviços de venda por grosso de equipamentos 
terminais de telecomunicações

(parte da CPC 7542)

Nenhuma.

c) Outros serviços de venda por grosso

(CPC 622, excluindo os serviços de venda por grosso 
de produtos energéticos459)

Nenhuma.

                                                
459 Estes serviços, que incluem a CPC 62271, figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.D.
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C. Serviços de venda a retalho460

a) Serviços de venda a retalho de veículos 
automóveis, motociclos e motoneves e suas partes e 
acessórios (CPC 61112, parte da CPC 6113 e parte da 
CPC 6121)

b) Serviços de venda a retalho de equipamentos 
terminais de telecomunicações (parte da CPC 7542)

c) Serviços de venda a retalho de produtos 
alimentares (CPC 631)

d) Serviços de venda a retalho de outros produtos 
(não energéticos), exceto vendas a retalho de 
produtos farmacêuticos, médicos e ortopédicos461

(CPC 632, excluindo CPC 63211 e 63297)

Nenhuma.

D. Franchising

(CPC 8929)

Nenhuma.

                                                
460 Não inclui os serviços de manutenção e reparação que figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS nos pontos 6.B e 6.F.l).

Não inclui os serviços de venda a retalho de produtos energéticos que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS nos pontos 18.E e 18.F.
461 As vendas a retalho de produtos farmacêuticos, médicos e ortopédicos figuram em SERVIÇOS PROFISSIONAIS no ponto 1.A.k).
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10. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO (apenas serviços financiados pelo setor privado) 

A. Serviços de ensino primário 

(CPC 921)

B. Serviços de ensino secundário

(CPC 922)

C. Serviços de ensino superior

(CPC 923)

D. Serviços de educação de adultos

(CPC 924)

Não consolidado.

E. Outros serviços de educação

(CPC 929)

Não consolidado.
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11. SERVIÇOS AMBIENTAIS462

A. Serviços de tratamento de águas residuais

(CPC 9401)463

O estabelecimento, a construção e o desenvolvimento de obras públicas para o fornecimento e a distribuição de 
água potável, bem como a coleta e eliminação de águas residuais, só pode ser realizado pela Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL).

A ENACAL é a entidade estatal responsável pelo fornecimento de água potável e pela coleta e eliminação das 
águas residuais, e tem as seguintes funções:

a) captar, tratar, transportar, armazenar, distribuir e vender água potável; e recolher, tratar e, finalmente, eliminar 
águas residuais;

b) comprar água natural, comprar e vender água potável, bem como comercializar os serviços de coleta, 
tratamento e eliminação final de águas residuais;

c) tomar todas as medidas necessárias para que a descarga de águas residuais tratadas minimize o impacto 
ambiental;

d) desenvolver um plano de expansão da empresa a curto, médio e longo prazo;

e) investigar, pesquisar, desenvolver e explorar os recursos hídricos; e

f) efetuar qualquer outra atividade necessária para o seu desenvolvimento.

                                                
462 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
463 Corresponde a serviços de esgotos.
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B. Gestão de resíduos sólidos/perigosos, excluindo 
transporte transfronteiras de resíduos perigosos

a) Serviços de eliminação de resíduos

(CPC 9402)

Não consolidado.

b) Serviços de higiene pública e similares

(CPC 9403)

Não consolidado.

C. Proteção do ar e do clima

(CPC 9404)464

Nenhuma.

D. Serviços de remediação e limpeza do solo e águas

Tratamento e remediação do solo e águas 
contaminados/poluídos

(parte da CPC 9406)465

Nenhuma.

E. Redução do ruído e vibrações

(CPC 9405)

Nenhuma.

F. Proteção da biodiversidade e da paisagem 

Serviços de proteção natural e paisagística

(parte da CPC 9406)

Nenhuma.

                                                
464 Corresponde a serviços de limpeza de gases de escape.
465 Corresponde a partes dos Serviços de proteção natural e paisagística.



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 276

Atividade económica Descrição das reservas

G. Outros serviços ambientais e conexos

(CPC 9409)

Não consolidado.

12. SERVIÇOS FINANCEIROS

Adicionalmente às notas horizontais e apenas para os setores de serviços financeiros: 

A Nicarágua reserva-se o direito de conceder vantagens a prestadores de serviços financeiros ou entidades públicas, total ou maioritariamente detidas pelo Estado, que 
prestam serviços financeiros e estão estabelecidos com um objetivo de interesse público, incluindo mas não limitado ao financiamento da produção agrícola, ao crédito à 
habitação para famílias de baixos rendimentos e aos créditos para as pequenas e médias empresas.

Tais vantagens não devem prejudicar as principais operações dos concorrentes comerciais e incluem mas não se limitam ao seguinte: extensão de garantias do Estado, 
isenções fiscais, exceções quanto aos requisitos habituais de forma jurídica e requisitos jurídicos para iniciar as operações.

A Nicarágua reserva-se o direito de adotar ou manter medidas que exigem a constituição em sociedade na Nicarágua dos prestadores estrangeiros de serviços financeiros 
organizados ao abrigo do direito de países estrangeiros, excluindo os que pretendem operar como bancos ou companhias de seguros na Nicarágua.
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A. Serviços de seguros e serviços conexos

1. Seguro direto (incluindo o cosseguro):

a) vida;

b) não vida;

2. Serviços de resseguro e retrocessão 

3. Intermediação de seguros 

4. Serviços auxiliares de seguros, incluindo os 
serviços de consultoria, cálculo atuarial, avaliação de 
riscos e regularização de sinistros

As atividades de seguro e resseguro apenas podem ser exercidas por pessoas coletivas constituídas e 
domiciliadas na Nicarágua sob a forma de sociedades anónimas ou por uma entidade estatal autónoma 
autorizada pelo seu direito constitutivo.

Os prestadores de serviços financeiros estrangeiros devem respeitar os requisitos e obrigações ao abrigo da 
legislação e regulamentação financeira pertinentes em vigor na Nicarágua, a partir da data de entrada em vigor 
do presente Acordo.466

B. Serviços bancários e outros serviços financeiros 
(excluindo seguros)

                                                
466 Qualquer tratamento mais favorável para estabelecimentos e investidores internos ou estrangeiros resultante de futuras alterações ou revisões da legislação deve ser imediata e 

incondicionalmente alargado aos estabelecimentos e investidores Parte UE.
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1. Aceitação de depósitos e outros fundos re-
embolsáveis provenientes do público. 

Os bancos legalmente constituídos no estrangeiro também podem operar no país através do estabelecimento de 
uma sucursal.

Os prestadores de serviços financeiros estrangeiros devem respeitar os requisitos e obrigações ao abrigo da 
legislação e regulamentação financeira pertinentes em vigor na Nicarágua, a partir da data de entrada em vigor 
do presente Acordo. 467

2. Concessão de todos os tipos de crédito, incluindo 
crédito ao consumo, crédito hipotecário, factoring e 
financiamento de transações comerciais. 

3. Locação financeira.

4. Todos os serviços de pagamento e de transferência 
de numerário, incluindo os cartões de crédito e de 
débito, os cheques de viagem (travellers cheques) e 
ordens de pagamento bancárias.

5. Garantias e avales.

                                                
467 Qualquer tratamento mais favorável para estabelecimentos e investidores internos ou estrangeiros resultante de futuras alterações ou revisões da legislação deve ser imediata e 

incondicionalmente alargado aos estabelecimentos e investidores Parte UE.
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6. Transações por conta própria ou por conta de 
clientes, quer se trate de mercados de câmbios, fora 
da bolsa ou, de outra forma, com:

a) instrumentos do mercado monetário (incluindo 
cheques, títulos a curto prazo, certificados de 
depósito);

b) mercado de câmbios;

c) produtos derivados, incluindo futuros e opções, 
entre outros produtos;

d) instrumentos de taxa de câmbio e de taxa de juro, 
incluindo produtos como os swaps e os acordos a 
prazo de taxa de câmbio e de juro;

e) valores mobiliários transacionáveis;

f) outros instrumentos transacionáveis e ativos
financeiros, incluindo os metais preciosos.

7. Participações em emissões (quer públicas quer 
privadas) de qualquer tipo de valores mobiliários, 
incluindo a tomada firme e a colocação por conta de 
terceiros), bem como a prestação de serviços 
relacionados com essas emissões.
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8. Corretagem monetária.

9. Gestão de ativos, nomeadamente gestão de capital 
ou de carteira, todas as formas de gestão de 
investimentos coletivos, serviços de custódia e 
depósito de gestão de valores.

10. Serviços de liquidação e de compensação de 
ativos financeiros, incluindo valores mobiliários, 
produtos derivados e outros instrumentos 
transacionáveis;

11. Prestação e transferência de informações 
financeiras e tratamento de dados financeiros e de 
software conexo por prestadores de outros serviços 
financeiros.

12. Serviços de consultoria, de intermediação e outros 
serviços financeiros auxiliares referentes a todas as 
atividades enumeradas nos pontos 1 a 11, incluindo 
referências bancárias e análise de crédito, estudos e 
consultoria em matéria de investimentos e carteira, 
consultoria em matéria de aquisições e de 
reestruturação e estratégia de empresas.
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13. SERVIÇOS DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS468

(apenas serviços financiados pelo setor privado)

A. Serviços hospitalares

(CPC 9311)

B. Serviços de ambulâncias

(CPC 93192)

C. Serviços de saúde com alojamento que não 
serviços hospitalares

(CPC 93193)

D. Serviços sociais

(CPC 933)

Não consolidado.

                                                
468 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
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14. SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TURISMO E VIAGENS

Para prestar serviços de turismo na Nicarágua uma empresa deve estar constituída ao abrigo do direito nicaraguense; um nacional estrangeiro deve residir na Nicarágua 
ou designar um representante legal na Nicarágua.

A. Hotéis, restaurantes e fornecimento de refeições 
(catering) 

(CPC 641, CPC 642 e CPC 643)

excluindo fornecimento de refeições (catering) nos 
serviços de transporte aéreo469

Nenhuma.

B. Serviços de agência de viagem e de operadores de 
turismo (incluindo organizadores de viagens)

(CPC 7471)

Nenhuma.

C. Serviços de guias turísticos

(CPC 7472)

Nenhuma, exceto que os guias turísticos devem ser cidadãos nicaraguenses.

15. SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS 

(exceto serviços audiovisuais) (apenas serviços financiados pelo setor privado)

A. Serviços de entretenimento (incluindo serviços de 
teatro, conjuntos musicais, circos e discotecas) 

(CPC 9619)

Nenhuma. Não consolidado para CPC 96193, 96195.

                                                
469 O fornecimento de refeições (catering) nos serviços de transporte aéreo figura em SERVIÇOS AUXILIARES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE no ponto 17.D.a). Serviços de 

assistência em escala.
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B. Serviços de agências noticiosas 

(CPC 962)

Não consolidado.

C. Serviços de bibliotecas, arquivos e museus e 
outros serviços culturais470

(CPC 963)

Nenhuma.

D. Serviços desportivos

(CPC 964) 

Nenhuma.

E. Serviços de parques recreativos e praias 

(CPC 96491)

Nenhuma.

16. SERVIÇOS DE TRANSPORTE

A. Transporte marítimo471

a) Transporte internacional de passageiros 

(CPC 7211 menos transporte nacional de cabotagem)

Nenhuma, exceto que apenas os cidadãos nicaraguenses ou uma empresa estabelecida na Nicarágua podem 
obter uma concessão de uma rota para efetuar o transporte internacional de passageiros.

b)Transporte internacional de carga

(CPC 7212 menos transporte nacional de 
cabotagem)472

Nenhuma, exceto que apenas os cidadãos nicaraguenses ou uma empresa estabelecida na Nicarágua podem 
obter uma licença para efetuar o transporte marítimo de carga.

                                                
470 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
471 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários e a outros serviços de transporte marítimo que requerem a utilização do domínio público.
472 Inclui os serviços de feedering e a deslocação de equipamento por prestadores de transporte marítimo internacional entre portos situados no mesmo Estado quando não está 

envolvida qualquer receita.
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Atividade económica Descrição das reservas

B. Transporte por vias interiores navegáveis473

a) Transporte de passageiros

(CPC 7221)

Nenhuma, exceto que apenas os cidadãos nicaraguenses ou uma empresa estabelecida na Nicarágua podem 
obter uma concessão de uma rota para efetuar o transporte de passageiros por vias interiores navegáveis.

b) Transporte de carga

(CPC 7222)

Nenhuma, exceto que apenas os cidadãos nicaraguenses ou uma empresa estabelecida na Nicarágua podem 
obter uma concessão de uma rota para efetuar o transporte de carga por vias interiores navegáveis.

C. Transporte ferroviário474

a) Transporte de passageiros

(CPC 7111)

b) Transporte de carga

(CPC 7112)

Nenhuma, exceto que é exigida uma concessão. 

c) Serviços de reboque e tração

(CPC 7113)

Não consolidado.

                                                
473 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários e a outros serviços de transporte por vias interiores navegáveis que requerem a utilização 

do domínio público.
474 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços de transporte ferroviário que requerem a utilização do domínio público.
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Atividade económica Descrição das reservas

D. Transporte rodoviário475

a) Transporte de passageiros

(CPC 7121 e CPC 7122)

Para explorar o serviço de transporte público de passageiros, qualquer pessoa singular ou coletiva deve pedir 
uma autorização concedida pelo Estado através do Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) ou dos 
municípios e deve ser sujeita às disposições previstas na legislação nacional que regulamenta a matéria.

Apenas os nicaraguenses podem efetuar transportes terrestres coletivos no interior da Nicarágua.

O transporte de passageiros no território nacional deve ser efetuado apenas por prestadores nicaraguenses.

                                                
475 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

b) Transporte de carga476

(CPC 7123)

Para se estabelecerem no país, as empresas estrangeiras de carga internacional devem cumprir os seguintes 
requisitos especiais:

a) pelo menos 51 % do seu capital pertence a nicaraguenses; 

b) o controlo efetivo e a direção da empresa também estão nas mãos de nicaraguenses.

O transporte de carga local (cabotaje) deve ser efetuado apenas por transportadoras nacionais, reservando-se o 
Estado da Nicarágua e as suas autoridades o direito de autorizar os proprietários de veículos automóveis 
provenientes de países signatários do SICA, e enquanto nos seus países de origem se aplicar o princípio da 
reciprocidade para cidadãos nicaraguenses. As concessões serão outorgadas por um período renovável de 20 
anos, devendo ser obtidas por concurso público ao abrigo das regras estabelecidas pela lei. No caso de pessoas 
coletivas envolvidas na atividade de transporte, em qualquer dos procedimentos previstos por lei, devem estar 
registadas no Registo das sociedades e ser sujeitas ao princípio da reciprocidade e às convenções da integração 
da América Central.

O transporte de qualquer tipo de carga no território nacional é efetuado apenas por prestadores nicaraguenses. A 
título temporário, o MTI pode autorizar a operação de veículos estrangeiros para prestar este serviço no caso de 
carga especializada, contanto que a empresa a quem pertence a carga esteja estabelecida na Nicarágua e se 
preserve o princípio da reciprocidade.

O transporte de carga para exportação para países fora do espaço da América Central e o seu transporte para 
portos transitórios, o transporte de carga local e de carga em trânsito devem ser efetuados por transportadoras 
nacionais, mantendo-se o princípio da reciprocidade e as disposições do Sistema de Integração Centro-
-Americana (SICA).

A carga que entrou em entrepostos nacionais só pode ser transferida para qualquer parte do território nacional 
por transportadoras nacionais.

                                                
476 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

E. Transporte de produtos por condutas (pipelines), 
exceto combustíveis477 478

(CPC 7139)

Para se estabelecerem no país, as empresas estrangeiras de carga internacional devem cumprir os seguintes 
requisitos especiais:

a) pelo menos 51 % do seu capital pertence a nicaraguenses; 

b) o controlo efetivo e a direção da empresa também estão nas mãos de nicaraguenses.

O transporte de carga local (cabotaje) deve ser efetuado apenas por transportadoras nacionais, reservando-se o 
Estado da Nicarágua e as suas autoridades o direito de autorizar os proprietários de veículos automóveis 
provenientes de países signatários do SICA, e enquanto nos seus países de origem se aplicar o princípio da 
reciprocidade para cidadãos nicaraguenses. As concessões serão outorgadas por um período renovável de 20 
anos, devendo ser obtidas por concurso público ao abrigo das regras estabelecidas pela lei. No caso de pessoas 
coletivas envolvidas na atividade de transporte, em qualquer dos procedimentos previstos por lei, devem estar 
registadas no Registo das sociedades e ser sujeitas ao princípio da reciprocidade e às convenções da integração 
da América Central. 

O transporte de qualquer tipo de carga no território nacional é efetuado apenas por prestadores nicaraguenses. A 
título temporário, o MTI pode autorizar a operação de veículos estrangeiros para prestar este serviço no caso de 
carga especializada, contanto que a empresa a quem pertence a carga esteja estabelecida na Nicarágua e se 
preserve o princípio da reciprocidade.

O transporte de carga para exportação para países fora do espaço da América Central e o seu transporte para 
portos transitórios, o transporte de carga local e de carga em trânsito devem ser efetuados por transportadoras 
nacionais, mantendo-se o princípio da reciprocidade e as disposições do Sistema de Integração Centro-
-Americana (SICA).

A carga que entrou em entrepostos nacionais só pode ser transferida para qualquer parte do território nacional
por transportadoras nacionais.

                                                
477 O transporte de combustíveis por condutas (pipelines) figura em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.B.
478 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

17. SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE479

A. Serviços auxiliares do transporte marítimo480

a) Serviços de carga/descarga marítima Não consolidado.

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

Nenhuma, exceto que a prestação de tais serviços não é permitida nas instalações de portos nacionais, que estão 
reservadas para a autoridade portuária competente.

c) Serviços de desalfandegamento Nenhuma, exceto que a empresa que opera como intermediário aduaneiro na Nicarágua deve estar constituída ao 
abrigo do direito nicaraguense, devendo pelo menos um intermediário aduaneiro ter uma licença válida. Os 
intermediários aduaneiros devem ser nacionais da Nicarágua.

d) Serviços de contentores e de depósito Nenhuma, exceto que a prestação de tais serviços não é permitida nas instalações de portos nacionais, que estão 
reservadas para a autoridade portuária competente.

e) Serviços de agência marítima Nenhuma, exceto que, para operar como agente marítimo, agente de navegação geral ou agente de navegação de 
remessas, uma pessoa singular deve ser de nacionalidade nicaraguense e uma empresa deve estar constituída ao 
abrigo da legislação nicaraguense.

f) Serviços de trânsito de frete marítimo Nenhuma, exceto que, para operar como expedidor de carga ou consolidador de carga, uma pessoa singular deve 
ser de nacionalidade nicaraguense e uma empresa deve estar constituída ao abrigo da legislação nicaraguense.

g) Aluguer de embarcações com tripulação

(CPC 7213)

Nenhuma, exceto que uma empresa deve estar estabelecida na Nicarágua e 90 % da tripulação deve ser 
constituída por nacionais autorizados ao abrigo da legislação aplicável. Apenas cidadãos nicaraguenses podem 
ser nomeados como capitão de qualquer embarcação que navega em águas nacionais.

                                                
479 Não inclui os serviços de manutenção e reparação de equipamento de transporte que figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS nos pontos 6.F.l) 1 a 6.F.l) 4.
480 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários, a outros serviços auxiliares que requerem a utilização do domínio público e a serviços de 

reboque.
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Atividade económica Descrição das reservas

h) Serviços de reboque e tração

(CPC 7214)

Não consolidado.

i) Serviços auxiliares do transporte marítimo 

(parte da CPC 745)

Não consolidado.

j) Outros serviços de apoio e auxiliares (incluindo 
catering)

(parte da CPC 749)

Nenhuma. Não consolidado para fornecimento de refeições (catering).

B. Serviços auxiliares do transporte por vias interiores navegáveis481

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

Não consolidado.

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

Nenhuma, exceto que a prestação de tais serviços não é permitida nas instalações de portos nacionais, que estão 
reservadas para a autoridade portuária competente.

c) Serviços de agências de transporte de carga 

(parte da CPC 748)

Nenhuma, exceto que, para operar como expedidor de carga ou consolidador de carga, uma pessoa singular deve 
ser de nacionalidade nicaraguense e uma empresa deve estar constituída ao abrigo da legislação nicaraguense.

d) Aluguer de embarcações com tripulação

(CPC 7223)

Nenhuma, exceto que uma empresa deve estar estabelecida na Nicarágua e 90 % da tripulação deve ser 
constituída por nacionais autorizados ao abrigo da legislação aplicável. Apenas cidadãos nicaraguenses podem 
ser nomeados como capitão de qualquer embarcação que navega em águas nacionais.

                                                
481 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários, a outros serviços auxiliares que requerem a utilização do domínio público e a serviços de 

reboque.
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Atividade económica Descrição das reservas

e) Serviços de reboque e tração

(CPC 7224)

Não consolidado.

f) Serviços de apoio ao transporte por vias interiores 
navegáveis

(parte da CPC 745)

Não consolidado.

g) Outros serviços de apoio e auxiliares 

(parte da CPC 749)

Nenhuma.

C. Serviços auxiliares do transporte ferroviário482

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

Não consolidado.

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

Não consolidado.

c) Serviços de agências de transporte de carga 

(parte da CPC 748)

Não consolidado.

d) Serviços de reboque e tração

(CPC 7113)

Não consolidado.

                                                
482 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se quando os serviços requerem a utilização do domínio público.
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Atividade económica Descrição das reservas

e) Serviços de apoio aos serviços de transporte 
ferroviário 

(CPC 743)

Não consolidado.

f) Outros serviços de apoio e auxiliares

(parte da CPC 749)

Não consolidado.

D. Serviços auxiliares do transporte rodoviário483

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

Nenhuma.

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

Nenhuma.

c) Serviços de agências de transporte de carga 

(parte da CPC 748)

Nenhuma, exceto que uma empresa deve estar estabelecida na Nicarágua para prestar serviços de agências de 
transporte de carga.

d) Aluguer de veículos rodoviários comerciais com 
condutor

(CPC 7124)

Nenhuma, exceto que uma empresa deve estar estabelecida na Nicarágua para prestar serviços de aluguer de 
veículos rodoviários comerciais com condutor.

                                                
483 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se quando os serviços requerem a utilização do domínio público.
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Atividade económica Descrição das reservas

e) Serviços de apoio a equipamento de transporte 
rodoviário

(CPC 744, exceto para CPC 7442)

Nenhuma.

f) Outros serviços de apoio e auxiliares

(parte da CPC 749)

Nenhuma.

E. Serviços auxiliares dos serviços de transporte aéreo

a) Serviços de assistência em escala (incluindo 
catering)

Não consolidado.

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

Nenhuma, exceto que a prestação destes serviços não é permitida nas instalações de portos nacionais, que estão 
reservadas para a autoridade portuária. 

c) Serviços de agências de transporte de carga

(parte da CPC 748)

Nenhuma, exceto que a prestação destes serviços não é permitida nas instalações de portos nacionais, que estão 
reservadas para a autoridade portuária. E uma empresa deve estar estabelecida na Nicarágua. 

d) Aluguer de aeronaves com tripulação

(CPC 734)

Nenhuma, exceto que uma empresa deve estar estabelecida na Nicarágua e 90 % da tripulação deve ser 
constituída por nacionais autorizados ao abrigo da legislação aplicável. Apenas cidadãos nicaraguenses podem 
ser nomeados como capitão de qualquer aeronave. 
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Atividade económica Descrição das reservas

e) Vendas e comercialização Nenhuma.

f) Sistemas informatizados de reserva Nenhuma.

g) Gestão de aeroportos484 Não consolidado.

F. Serviços auxiliares do transporte de produtos por 
condutas (pipelines), exceto combustíveis485

Serviços de entreposto e armazenagem de produtos, 
exceto combustíveis, transportados por condutas 
(pipelines)486

(parte da CPC 742)

Nenhuma, exceto que uma empresa deve estar estabelecida na Nicarágua para prestar estes serviços

                                                
484 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
485 Os serviços auxiliares do transporte de combustíveis por condutas (pipelines) figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.C.
486 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

18. SERVIÇOS ENERGÉTICOS

A. Serviços relacionados com a mineração487

(CPC 883)488

Nenhuma, exceto que uma empresa que presta serviços de exploração e ensaio de hidrocarbonetos deve estar 
constituída ao abrigo da legislação da Nicarágua.

Para realizar estudos de investigação sobre hidrocarbonetos, tais como estudos geológicos, geofísicos, 
levantamento de planos topográficos, estudos sísmicos ou geoquímicos, os estrangeiros devem designar um 
representante legal com domicílio permanente na Nicarágua.

                                                
487 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
488 Inclui os seguintes serviços prestados à comissão ou por contrato: serviços de assessoria e consultoria relacionados com a mineração, nomeadamente preparação do terreno, 

instalação de uma plataforma de perfuração em terra, perfuração, serviços relacionados com coroas de perfuração, serviços de revestimento e tubagem de poços, fornecimento e
engenharia de fluidos de perfuração (mud), controlo de sólidos, pescagem e operações especiais de perfuração descendente, geologia de poços e controlo de perfuração, carotagem, 
ensaio do poço, serviços de wireline, fornecimento e operação de fluidos de completação (salmouras), fornecimento e instalação de dispositivos de completação, cimentação 
(bombeamento sob pressão), serviços de estimulação (fraturação, acidificação e bombeamento sob pressão), serviços de recondicionamento e reparação de poços, serviços de 
obturação e abandono de poços.
Não inclui o acesso direto ou a exploração de recursos naturais.
Não inclui a preparação do estaleiro para a mineração de recursos que não petróleo e gás (CPC 5115) que figuram no ponto 8. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO.
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Atividade económica Descrição das reservas

B. Transporte de combustíveis por condutas 
(pipelines)489

(CPC 7131)

Nenhuma, exceto que, para se estabelecerem no país, as empresas estrangeiras de carga internacional devem 
cumprir os seguintes requisitos especiais:

a) pelo menos 51 % do seu capital pertence a nicaraguenses; 

b) o controlo efetivo e a direção da empresa também estão nas mãos de nicaraguenses.

O transporte de carga local (cabotaje) deve ser efetuado apenas por transportadoras nacionais, reservando-se o 
Estado da Nicarágua e as suas autoridades o direito de autorizar os proprietários de veículos automóveis 
provenientes de países signatários do SICA, e enquanto nos seus países de origem se aplicar o princípio da 
reciprocidade para cidadãos nicaraguenses. As concessões serão outorgadas por um período renovável de 20 
anos, devendo ser obtidas por concurso público ao abrigo das regras estabelecidas pela lei. No caso de pessoas 
coletivas envolvidas na atividade de transporte, em qualquer dos procedimentos previstos por lei, devem estar 
registadas no Registo das sociedades e ser sujeitas ao princípio da reciprocidade e às convenções da integração 
da América Central. 

O transporte de qualquer tipo de carga no território nacional é efetuado apenas por prestadores nicaraguenses. A 
título temporário, o MTI pode autorizar a operação de veículos estrangeiros para prestar este serviço no caso de 
carga especializada, contanto que a empresa a quem pertence a carga esteja estabelecida na Nicarágua e se 
preserve o princípio da reciprocidade.

O transporte de carga para exportação para países fora do espaço da América Central e o seu transporte para 
portos transitórios, o transporte de carga local e de carga em trânsito devem ser efetuados por transportadoras 
nacionais, mantendo-se o princípio da reciprocidade e as disposições do Sistema de Integração Centro-
-Americana (SICA).

A carga que entrou em entrepostos nacionais só pode ser transferida para qualquer parte do território nacional 
por transportadoras nacionais.

                                                
489 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

C. Serviços de entreposto e armazenagem de 
combustíveis transportados por condutas 
(pipelines)490

(parte da CPC 742)

Nenhuma.

D. Venda por grosso de combustíveis sólidos, 
líquidos, gasosos e produtos derivados

(CPC 62271)

e serviços de venda por grosso de eletricidade, vapor 
e água quente491

Nenhuma.

E. Serviços de venda a retalho de carburantes

(CPC 613)

F. Venda a retalho de fuelóleo, gás engarrafado, 
carvão e lenha

(CPC 63297)

e serviços de venda a retalho de eletricidade, gás (não 
engarrafado), vapor e água quente492

Nenhuma.

G. Serviços relacionados com a distribuição de 
energia493

(CPC 887)

Não consolidado.

                                                
490 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
491 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
492 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos.
493 Aplica-se a limitação horizontal em relação aos serviços públicos, exceto para serviços de consultoria.
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Atividade económica Descrição das reservas

19. OUTROS SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS EM OUTRA PARTE

a) Serviços de lavandaria, limpeza e tinturaria

(CPC 9701)

Nenhuma.

b) Serviços de cabeleireiro
(CPC 97021)

Nenhuma.

c) Serviços de cosmética, manicura e pedicura 

(CPC 97022)

Nenhuma.

d) Outros serviços de institutos de beleza, n.e. 

(CPC 97029)

Nenhuma.

e) Serviços de termalismo e de massagens não 
terapêuticas, na medida em que sejam prestados como 
serviços de bem-estar físico e de relaxação e não para 
fins médicos ou de reabilitação494495

(CPC ver. 1.0 97230)

Nenhuma.

                                                
494 Os serviços de massagens terapêuticas e de curas termais figuram no ponto 6.A.h) Serviços médicos, 6.A.j) 2 Serviços prestados por enfermeiros, fisioterapeutas e pessoal 

paramédico e serviços de saúde (13.A e 13 C).
495 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços de termalismo e de massagens não terapêuticas prestados em serviços do domínio público como 

certas fontes de água.
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f) Serviços de conexão de telecomunicações

(CPC 7543)

Não consolidado.

g) Serviços domésticos

(CPC 980)

Não consolidado.
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PANAMÁ

1. A lista de compromissos a seguir apresentada indica as atividades económicas inscritas nos 

termos do artigo 166.º do presente Acordo e, mediante limitações, condições e qualificações, as 

reservas em matéria de acesso ao mercado e de tratamento nacional aplicáveis aos estabelecimentos 

e investidores da Parte UE nessas atividades. A lista é composta dos seguintes elementos:

a) uma primeira coluna que indica as atividades económicas em que o compromisso é assumido 

pela Parte e o âmbito a que se aplicam as reservas;

b) uma segunda coluna que descreve as reservas aplicáveis.

2. Para efeitos desta lista, o termo nenhuma indica as atividades económicas em que não há 

limitações, condições e qualificações em matéria de tratamento nacional ou de acesso ao mercado. 

O termo não consolidado indica que não foram assumidos quaisquer compromissos em matéria de 

tratamento nacional ou de acesso ao mercado.

Para maior certeza, a ausência de reservas específicas numa determinada atividade económica não 

prejudica as reservas horizontais aplicáveis.
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3. As atividades económicas não mencionadas na lista a seguir não são objeto de compromissos.

4. Ao identificar as atividades económicas individuais:

a) por ISIC rev 3.1 entende-se a Classificação Internacional Tipo, por Atividades, de todos os 

Ramos de Atividade Económica, tal como estabelecida no Serviço de Estatística das Nações 

Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 4, ISIC REV 3.1, 2002;

b) por CPC entende-se a Classificação Central de Produtos, tal como estabelecida no Serviço de 

Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 77, CPC prov., 1991;

c) por CPC ver. 1.0 entende-se a Classificação Central de Produtos, tal como estabelecida no 

Serviço de Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, N.º 77, CPC ver. 1.0, 

1998.
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5. A lista a seguir apresentada não inclui medidas referentes a requisitos e procedimentos em 

matéria de qualificação, normas técnicas e requisitos e procedimentos em matéria de licenciamento 

(incluindo qualquer concessão, licença, registo e outra autorização), quando não constituírem 

limitações, condições e qualificações em matéria de acesso ao mercado ou de tratamento nacional, 

na aceção dos artigos 164.º e 165.º do presente Acordo. Tais medidas (por exemplo, necessidade de 

obter uma licença, obrigações de serviço universal, necessidade de obter o reconhecimento de 

qualificações em setores regulados, necessidade de passar exames específicos, incluindo exames 

linguísticos, requisito não discriminatório de que certas atividades não podem ser exercidas em 

zonas ambientais protegidas ou zonas de particular interesse histórico e artístico), mesmo que não 

listadas, são aplicáveis em qualquer caso aos investidores da Parte UE.

6. Em conformidade com o artigo 159.º, n.º 3, do presente Acordo, a lista infra não inclui 

medidas referentes a subsídios concedidos pelas Partes.

7. Em conformidade com o artigo 164.º do presente Acordo, na lista infra não são incluídos 

requisitos não discriminatórios no que respeita aos tipos de forma jurídica de um estabelecimento.

8. Os direitos e obrigações resultantes da presente lista de compromissos não têm um efeito 

auto-executório, pelo que não conferem diretamente quaisquer direitos a pessoas singulares ou a 

pessoas coletivas específicas.
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Atividade económica Descrição das reservas

TODOS OS SECTORES Serviços públicos

As atividades económicas ou os serviços considerados como serviços públicos podem estar sujeitos a monopólio 
público ou ser objeto de direitos exclusivos concedidos a pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas.

A maioria do capital de uma empresa privada envolvida nos serviços públicos que opera no Panamá deve ser 
propriedade de um panamense, exceto nos casos previstos pela legislação interna.

TODOS OS SECTORES Investimento

O Panamá reserva-se o direito de adotar ou manter qualquer medida relacionada com a propriedade do Canal do 
Panamá e com qualquer pessoa coletiva que possa suceder à Autoridade do Canal do Panamá ("ACP"). Um membro do 
conselho de administração de qualquer pessoa coletiva tem de ser um nacional do Panamá. 

A ACP pode exigir que uma empresa que opera no Canal do Panamá seja juridicamente constituída ao abrigo do direito 
do Panamá, e constitua uma joint venture ou outra pessoa coletiva com a ACP. A ACP pode adotar ou manter qualquer 
medida para limitar o número de concessões a operar no Canal do Panamá.

O Canal do Panamá inclui o percurso aquático propriamente dito, bem como seus ancoradouros, docas e entradas; 
terrenos e águas marítimas, lacustres e fluviais; eclusas; diques auxiliares; docas; e estruturas de controlo da água.
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Atividade económica Descrição das reservas

TODOS OS SECTORES Investimento

1. O Panamá reserva-se o direito de limitar a transferência ou a alienação de uma participação numa empresa estatal 
existente, de tal modo que só os nacionais do Panamá podem adquirir tais participações.

2. Se o Panamá transferir ou alienar uma participação numa empresa estatal existente, conforme descrito no n º 1, pode 
adotar ou manter uma medida relativa à nacionalidade dos dirigentes e dos membros do conselho de administração da 
empresa que adquire essa participação.

TODOS OS SECTORES O Panamá reserva-se o direito de adotar ou manter quaisquer medidas no que respeita à prestação de serviços de 
execução da lei e serviços correcionais, bem como à prestação dos seguintes serviços na medida em que sejam serviços 
sociais estabelecidos ou mantidos para fins de interesse público: segurança ou garantia de rendimentos, segurança ou 
seguro social, bem-estar social, ensino público, formação pública, saúde e acolhimento de crianças.

TODOS OS SECTORES O Panamá reserva-se o direito de adotar ou manter uma medida que impede os investidores estrangeiros e respetivos
investimentos ou os prestadores estrangeiros de serviços de invocar um direito ou privilégio concedido a minorias 
social ou economicamente desfavorecidas ou a populações indígenas nas suas terras de reserva. 

TODOS OS SECTORES 1. Um governo estrangeiro, um funcionário público estrangeiro ou uma empresa estatal estrangeira não podem possuir 
bens imóveis no Panamá, exceto a propriedade utilizada para uma embaixada.

2. Um estrangeiro ou uma empresa estrangeira ou uma empresa organizada ao abrigo da legislação do Panamá, detida 
total ou parcialmente por estrangeiros, não podem possuir bens imóveis no espaço de dez quilómetros a contar das 
fronteiras do Panamá. 
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Atividade económica Descrição das reservas

1. AGRICULTURA, CAÇA E SILVICULTURA

A. Agricultura e caça

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), excluindo 
serviços de consultoria

Nenhuma.

B. Silvicultura e exploração florestal

(ISIC rev 3.1: 020), excluindo serviços

Nenhuma.

2. PESCA E AQUICULTURA

(ISIC rev 3.1: 0501, 0502), excluindo serviços

1. Apenas uma pessoa do Panamá pode vender para fins de consumo no Panamá peixe pescado no território do 
Panamá.

2. Apenas uma embarcação construída no Panamá pode dedicar-se à pesca comercial ou industrial do camarão no 
território do Panamá.

3. Uma embarcação com capacidade inferior a 150 toneladas só pode pescar atum no território do Panamá se pertencer 
a uma pessoa do Panamá.

4. Apenas uma embarcação pertencente a uma pessoa do Panamá pode obter uma licença de pesca costeira (manual).

5. Apenas uma embarcação que arvore o pavilhão panamense que é detida em, pelo menos, 75 % por uma pessoa do 
Panamá e que se dedica ao comércio internacional do atum no território do Panamá pode obter uma licença de pesca de 
atum a uma tarifa preferencial.

6. Uma empresa industrial no ramo da armazenagem ou venda de camarão ou de outras espécies marinhas deve fixar o 
seu estabelecimento no porto de pesca de Vacamonte, no distrito de Arraijan, a menos que o estabelecimento esteja 
localizado no sítio onde se efetua a piscicultura.

7. Os navios internacionais de pesca do atum devem recorrer aos serviços de agências marítimas domiciliadas no 
Panamá para obterem uma licença de pesca do atum em águas sob jurisdição panamense.
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Atividade económica Descrição das reservas

3. INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS

A. Extração de hulha, linhite e turfa

(ISIC rev 3.1: 10)

B. Extração de petróleo bruto e de gás natural496

(ISIC rev 3.1: 1110)

C. Extração de minérios metálicos

(ISIC rev 3.1: 13)

D. Outras indústrias extrativas

(ISIC rev 3.1: 14)

Nenhuma, exceto: 

1. Um governo estrangeiro, uma empresa de um Estado estrangeiro ou uma pessoa coletiva em que há uma participação 
direta ou indireta de qualquer governo estrangeiro, não podem:

a) obter uma concessão mineira; 

b) agir, direta ou indiretamente, como contratante no quadro das atividades mineiras;

c) explorar uma concessão mineira ou beneficiar da mesma; ou

d) adquirir, possuir ou conservar, para utilização no quadro de atividades mineiras no Panamá, equipamento ou 
material sem autorização prévia e especial, emitida por decreto do presidente da República e assinado por todos 
os membros do Conselho de Ministros.

2.Apenas um cidadão panamense ou uma empresa do Panamá podem obter, direta ou indiretamente, um contrato de 
prospeção e exploração de pedra calcária, areia, pedra de alvenaria, travertino, argila, cascalho, detritos, feldspato, 
gesso e outros minerais não metálicos.

                                                
496 Não inclui serviços relacionados com a mineração prestados à comissão ou por contrato em jazidas de petróleo e de gás que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.A.
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Atividade económica Descrição das reservas

3. Para maior certeza, não podem, direta ou indiretamente, obter ou explorar um contrato referido no ponto 1, nem 
beneficiar do mesmo, as seguintes pessoas, a não ser que o poder executivo decida em contrário:

a) um governo estrangeiro ou uma empresa estatal estrangeira; ou

b) uma pessoa coletiva na qual um governo estrangeiro tem uma participação direta ou indireta.

Petróleo bruto e gás natural

1. Se o contratante for uma pessoa coletiva estrangeira, deve estabelecer-se na República do Panamá ou abrir aí uma 
sucursal. Os empresários podem solicitar uma isenção do imposto sobre as importações de máquinas, equipamentos, 
peças sobressalentes e outros artigos necessários para a realização das atividades requeridas pelos respetivos contratos. 
Essa isenção pode ser concedida se os artigos forem de qualidade aceitável e a um preço concorrencial, tal como 
determinado pelo ministério do Comércio e da Indústria, e se não forem produzidos no Panamá.

4. INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS497

A. Indústrias alimentares e das bebidas

(ISIC rev 3.1: 15)

Nenhuma.

                                                
497 Não inclui os serviços de assessoria relacionados com as indústrias transformadoras que figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS no ponto 6.F.h).
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Atividade económica Descrição das reservas

B. Indústria do tabaco

(ISIC rev 3.1: 16)

Nenhuma.

C. Fabricação de têxteis

(ISIC rev 3.1: 17)

Nenhuma.

D. Indústria do vestuário; preparação, tingimento e fabricação 
de artigos de peles com pêlo

(ISIC rev 3.1: 18)

Nenhuma.

E. Curtimenta e acabamento de peles sem pêlo; fabricação de 
artigos de viagem, marroquinaria, artigos de correeiro, seleiro 
e calçado

(ISIC rev 3.1: 19)

Nenhuma.

F. Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto 
mobiliário; fabricação de obras de espartaria e de cestaria

(ISIC rev 3.1: 20)

Nenhuma.

G. Fabricação de papel e de artigos de papel

(ISIC rev 3.1: 21)

Nenhuma.
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Atividade económica Descrição das reservas

H. Edição, impressão e reprodução de suportes de informação 
gravados498

(ISIC rev 3.1: 22), excluindo edição e impressão à comissão 
ou por contrato499

Uma empresa que produz uma publicação impressa que faz parte dos meios de comunicação de massa panamenses, 
como um jornal ou uma revista, deve ser detida (direta ou indiretamente) em 100 % por um panamense e os seus 
diretores (incluindo os editores, os redatores-chefes, os administradores-adjuntos e os gestores-adjuntos), devem ser 
cidadãos panamenses.

I. Fabricação de produtos de coqueria

(ISIC rev 3.1: 231)

Nenhuma.

J. Fabricação de produtos petrolíferos refinados

(ISIC rev 3.1: 232)

Nenhuma.

K. Fabricação de produtos químicos, exceto explosivos

(ISIC rev 3.1: 24, excluindo fabricação de explosivos)

Nenhuma.

L. Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas

(ISIC rev 3.1: 25)

Nenhuma.

M. Fabricação de outros produtos minerais não metálicos

(ISIC rev 3.1: 26) Nenhuma.

                                                
498 O sector está limitado a actividades das indústrias transformadoras. Não inclui actividades relacionadas com o audiovisual ou com um conteúdo cultural.
499 A edição e impressão à comissão ou por contrato figuram em SERVIÇOS ÀS EMPRESAS no ponto 6.F.p).
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Atividade económica Descrição das reservas

N. Indústrias metalúrgicas de base

(ISIC rev 3.1: 27)

Nenhuma.

O. Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 
equipamentos

(ISIC rev 3.1: 28)

Nenhuma.

P. Fabricação de máquinas

a) Fabricação de máquinas de uso geral

(ISIC rev 3.1: 291)

Nenhuma.

b) Fabricação de máquinas para uso específico, exceto armas 
e munições

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

Nenhuma.

c) Fabricação de aparelhos para uso doméstico, n.e.

(ISIC rev 3.1: 293)

Nenhuma.

d) Fabricação de máquinas de escritório e de equipamento 
para a contabilidade e o tratamento automático da informação

(ISIC rev 3.1: 30)

Nenhuma.
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Atividade económica Descrição das reservas

e) Fabricação de máquinas e aparelhos elétricos, n.e.

(ISIC rev 3.1: 31)

Nenhuma.

f) Fabricação de equipamento e aparelhos de rádio, televisão e 
de comunicação

(ISIC rev 3.1: 32)

Nenhuma.

Q. Fabricação de aparelhos e instrumentos médico-cirúrgicos, 
ortopédicos, de precisão, de ótica e de relojoaria

(ISIC rev 3.1: 33)

Nenhuma.

R. Fabricação de veículos automóveis, reboques e semi-
-reboques

(ISIC rev 3.1: 34)

Nenhuma.

S. Fabricação de outro material de transporte (não militar)

(ISIC rev 3.1: 35, excluindo a fabricação de navios e aviões de 
guerra e de outro material de transporte para uso militar)

Nenhuma.

T. Fabricação de mobiliário; outras indústrias 
transformadoras, n.e.

(ISIC rev 3.1: 361, 369)

Nenhuma.
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Atividade económica Descrição das reservas

U. Reciclagem

(ISIC rev 3.1: 37)

Nenhuma.

5. PRODUÇÃO; TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO POR 
CONTA PRÓPRIA DE ELECTRICIDADE, GÁS, VAPOR E 
ÁGUA QUENTE

(EXCLUINDO PRODUÇÃO DE ENERGIA NUCLEAR)

A. Produção de eletricidade; transporte e distribuição de 
eletricidade por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4010)500

1. Só o governo do Panamá pode oferecer serviços de transporte de eletricidade no território do Panamá.

2. Os serviços de distribuição de eletricidade no território do Panamá serão fornecidos por três empresas durante um 
período de quinze anos, no âmbito de concessões outorgadas pela Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
(ASEP). Este período começou em 22 de outubro de 1998.

B. Produção de gás; distribuição de combustíveis gasosos por 
condutas por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4020)501

Nenhuma.

                                                
500 Não inclui a exploração das redes de transporte e distribuição de electricidade à comissão ou por contrato que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS.
501 Não inclui o transporte de gás natural e de combustíveis gasosos por condutas, a transmissão e distribuição de gás à comissão ou por contrato e as vendas de gás natural e de combustíveis 

gasosos que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS.
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Atividade económica Descrição das reservas

C. Produção de vapor e água quente; distribuição de vapor e 
água quente por conta própria

(parte da ISIC rev 3.1: 4030)502

Nenhuma.

6. SERVIÇOS ÀS EMPRESAS

A. Serviços profissionais

a) Serviços jurídicos

(parte da CPC 861)

Exclusivamente: consultoria jurídica em direito internacional 
(exclui o direito do Panamá) e consultoria em matéria de 
direito do país em que o prestador de serviços é qualificado 
como jurista. Não inclui a comparência em tribunais ou 
autoridades administrativas, judiciais, marítimas ou arbitrais 
no Panamá, nem a redacção de documentos jurídicos.

Nenhuma.

                                                
502 Não inclui o transporte e distribuição de vapor e água quente à comissão ou por contrato e as vendas de vapor e água quente que figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS.
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Atividade económica Descrição das reservas

b) 1. Serviços de contabilidade

(CPC 86212, exceto "serviços de auditoria", CPC 86213, CPC 
86219 e CPC 86220)

As pessoas coletivas panamenses podem concluir acordos para juntar ao seu papel timbrado os nomes das empresas, 
sociedades e pessoas singulares ou coletivas estrangeiras envolvidos nos serviços prestados por um contabilista público 
certificado no seu país de origem, ou na coordenação internacional da prática profissional da contabilidade pública.

b) 2. Serviços de auditoria

(CPC 86211 e 86212, exceto serviços de contabilidade)

A licença (idoneidad) para prestar o serviço está sujeita à condição de nacionalidade.

c) Serviços de consultoria fiscal

(CPC 863)503

A licença (idoneidad) para prestar o serviço está sujeita à condição de nacionalidade.

d) Serviços de arquitetura e

e) Serviços de planeamento urbano e arquitetura paisagística

(CPC 8671 e CPC 8674)

A licença (idoneidad) para prestar o serviço está sujeita à condição de nacionalidade.

f) Serviços de engenharia e

g) Serviços integrados de engenharia

(CPC 8672 e CPC 8673)

A licença (idoneidad) para prestar o serviço está sujeita à condição de nacionalidade.

                                                
503 Não inclui os serviços de assessoria jurídica e de representação jurídica em matéria fiscal que figuram no ponto 1.A.a). Serviços jurídicos.
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Atividade económica Descrição das reservas

h) Serviços médicos (incluindo psicólogos) e dentários

(CPC 9312 e parte da CPC 85201)

A licença (idoneidad) para prestar o serviço está sujeita à condição de nacionalidade.

i) Serviços de veterinária

(CPC 932)

A licença (idoneidad) para prestar o serviço está sujeita à condição de nacionalidade.

j) 1. Serviços de parteiras

(parte da CPC 93191)

Nenhuma.

j) 2. Serviços prestados por enfermeiros, fisioterapeutas e 
pessoal paramédico

(parte da CPC 93191)

A licença (idoneidad) para prestar o serviço está sujeita à condição de nacionalidade.
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Atividade económica Descrição das reservas

k) Venda a retalho de produtos farmacêuticos e venda a 
retalho de produtos médicos e ortopédicos

(CPC 63211)

e outros serviços prestados por farmacêuticos

1. Apenas as seguintes pessoas podem ser proprietárias de um comércio a retalho no Panamá: 

a) um cidadão panamense por nascimento; 

b) uma pessoa singular que, na data de entrada em vigor da Constituição de 1972, era um cidadão panamense 
naturalizado, o cônjuge de um cidadão panamense ou uma pessoa singular com um filho de um cidadão panamense; 

c) uma pessoa singular que é um cidadão panamense naturalizado há pelo menos três anos; 

d) um nacional estrangeiro ou uma pessoa coletiva constituída ao abrigo do direito de um país estrangeiro que era 
proprietário de um comércio a retalho legítimo no Panamá na data de entrada em vigor da Constituição de 1972; e 

e) uma pessoa coletiva, organizada ao abrigo da legislação do Panamá ou de qualquer outro país, que pertence a uma 
pessoa singular descrita nas alíneas a), b), c) ou d), em conformidade com o estabelecido no artigo 293.º, n.º 5, da 
Constituição.

2. Não obstante o ponto 1, alínea e), um nacional estrangeiro pode possuir uma pessoa coletiva envolvida no comércio 
a retalho, se:

a) os produtos vendidos pela pessoa coletiva no comércio a retalho são produtos exclusivamente produzidos sob a sua 
direção e ostentam o seu rótulo; ou

b) a pessoa coletiva se dedica primariamente à venda de um serviço, e os produtos que vende estão necessariamente 
associados à venda desse serviço.

3. Os quadros dirigentes e os diretores de um negócio retalhista devem cumprir os mesmos requisitos de nacionalidade 
que os proprietários de um comércio a retalho.
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Atividade económica Descrição das reservas

B. Serviços de informática e serviços conexos

(CPC 84)

Nenhuma.

C. Serviços de investigação e desenvolvimento

a) Serviços de I&D em ciências naturais

(CPC 851)

b) Serviços de I&D em ciências sociais e humanas

(CPC 852, excluindo serviços de psicologia)

c) Serviços interdisciplinares de I&D

(CPC 853)

Nenhuma.

D. Serviços imobiliários

a) Relacionados com bens imóveis próprios ou locados

(CPC 821)

Nenhuma, exceto que os corretores de imóveis precisam de uma licença profissional, que está sujeita à condição de 
nacionalidade.

b) À comissão ou por contrato

(CPC 822)

Nenhuma, exceto que os corretores de imóveis precisam de uma licença profissional, que está sujeita à condição de 
nacionalidade.



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 317
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E. Serviços de aluguer/locação sem operadores

a) Relacionados com navios

(CPC 83103)

Nenhuma.

b) Relacionados com aeronaves

(CPC 83104)

Nenhuma.

c) Relacionados com outro equipamento de transporte

(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)

Nenhuma.

d) Relacionados com outras máquinas e equipamento

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)

Nenhuma.

e) Relacionados com bens de uso pessoal e doméstico

(CPC 832)

Nenhuma.

f) Aluguer de equipamento de telecomunicações

(CPC 7541)

Nenhuma.



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 318
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F. Outros serviços às empresas

a) Publicidade

(CPC 871)

Nenhuma

b) Estudos de mercado e sondagens de opinião

(CPC 864)

Nenhuma.

c) Serviços de consultoria de gestão

(CPC 865)

Nenhuma.

d) Serviços relacionados com a consultoria de gestão

(CPC 866)

Nenhuma.

e) Serviços técnicos de ensaio e análise504

(CPC 8676)

Nenhuma.

f) Serviços relacionados com a agricultura, caça e silvicultura.

(CPC 881)

Nenhuma. 

                                                
504 A limitação em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços de ensaios e análises técnicos obrigatórios para a concessão de autorizações de comercialização ou para autorizações de 

utilização (por exemplo, inspecção de veículos e inspecção alimentar).
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g) Serviços relacionados com a pesca

(CPC 882)

Nenhuma.

h) Serviços relacionados com as indústrias transformadoras

(CPC 884 e CPC 885)

Nenhuma.

i) Serviços de colocação e de fornecimento de pessoal

i) 1. Recrutamento e seleção de quadros

(CPC 87201)

Nenhuma.

i) 2. Serviços de colocação de pessoal

(CPC 87202)

Nenhuma.

i) 3. Serviços de fornecimento de pessoal auxiliar de escritório

(CPC 87203)

Nenhuma.

i) 4. Serviços de agência de modelos

(parte da CPC 87209)

Nenhuma.

j) 1. Serviços de investigação

(CPC 87301)

Nenhuma. 
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j) 2. Serviços de segurança

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

Os proprietários de uma empresa de segurança devem ser nacionais do Panamá. Para ser membro do conselho de 
administração, uma pessoa deve cumprir os mesmos critérios aplicáveis à propriedade de um negócio retalhista, tal como 
definido na entrada para as vendas a retalho.

Apenas um nacional do Panamá pode ocupar o cargo de chefe de segurança ou de guarda de segurança no território do 
Panamá. Os nacionais estrangeiros contratados por uma empresa de segurança no território do Panamá devem obter uma 
autorização prévia do governo do Panamá. 

k) Serviços conexos de consultoria científica e técnica

(CPC 8675)

Nenhuma.

l) 1. Manutenção e reparação de embarcações

(CPC 8868)

Nenhuma.

l) 2. Manutenção e reparação de equipamento de transporte 
ferroviário

(parte da CPC 8868)

Nenhuma.

l) 3. Manutenção e reparação de veículos automóveis, 
motociclos, motoneves e equipamento de transporte 
rodoviário

(CPC 6112, CPC 6122, parte da CPC 8867 e parte da CPC 
8868)

Nenhuma.
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l) 4. Manutenção e reparação de aeronaves e suas partes

(CPC 8868)

Nenhuma.

l) 5. Serviços de manutenção e reparação de produtos 
metálicos, de máquinas (exceto de escritório), de equipamento 
(exceto de transporte e de escritório) e de bens de uso pessoal 
e doméstico505

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 
8865 e CPC 8866)

Nenhuma.

m) Serviços de limpeza de edifícios

(CPC 874)

Nenhuma.

n) Serviços fotográficos

(CPC 875)

Nenhuma.

o) Serviços de embalagem

(CPC 876)

Nenhuma.

                                                
505 Os serviços de manutenção e reparação de equipamento de transporte (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figuram nos pontos 6.F. l) 1 a 6.F.l) 4.

Os serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamento de escritório incluindo computadores (CPC 845) figuram no ponto 6.B. Serviços informáticos.
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p) Impressão e edição

(CPC 88442)

Nenhuma, exceto que uma empresa que produz uma publicação impressa que faz parte dos meios de comunicação de 
massa panamenses, como um jornal ou uma revista, deve ser detida (direta ou indiretamente) em 100 % por um 
panamense e os seus diretores (incluindo os editores, os redatores-chefes, os administradores-adjuntos e os gestores-
-adjuntos), devem ser cidadãos panamenses.

q) Serviços de organização de congressos

(parte da CPC 87909)

Nenhuma.

r) 1. Serviços de tradução e interpretação

(CPC 87905)

Não consolidado para a tradução e interpretação oficiais.

r) 2. Serviços de design de interiores e outros serviços de 
design especializado

(CPC 87907)

Nenhuma.

r) 3. Serviços de agências de cobrança

(CPC 87902)

Nenhuma.

r) 4. Serviços de informação financeira sobre clientela

(CPC 87901)

Nenhuma.

r) 5. Serviços de reprodução de documentos506

(CPC 87904)

Nenhuma.

                                                
506 Não inclui serviços de impressão que são cobertos pela CPC 88442 e figuram no ponto 6.F p).
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r) 6. Serviços de consultoria de telecomunicações

(CPC 7544)

Nenhuma.

7. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

A. Serviços de correio rápido (CPC 7512) incluindo serviços 
de correio expresso507

Nenhuma.

B. Serviços de telecomunicações (Estes serviços não 
abrangem a atividade económica que consiste no 
fornecimento de conteúdos que requerem serviços de 
telecomunicações para o seu transporte)

a) Todos os serviços de transmissão e receção de sinais por 
qualquer meio eletromagnético508, excluindo radiodifusão509

1. Uma empresa direta ou indiretamente detida ou controlada por um governo estrangeiro ou na qual um governo 
estrangeiro é um parceiro não pode prestar serviços de telecomunicações no território do Panamá.

2. Os serviços de telemóveis são prestados exclusivamente por quatro operadores que obtiveram concessões do Estado.

                                                
507 Os serviços de correio expresso podem incluir, além da rapidez e fiabilidade, elementos de valor acrescentado tais como a recolha na origem, entrega em mãos ao destinatário, serviços de 

localização do envio, possibilidade de alteração do destinatário na fase de trânsito e confirmação da recepção no destino. Os serviços de correio expresso não incluem i) serviços de transporte 
aéreo, ii) serviços prestados no exercício da autoridade governamental, ou iii) serviços de transporte marítimo.

508 Estes serviços não incluem a informação em linha e/ou o processamento de dados (incluindo processamento de transacções) (parte da CPC 843) que figuram no ponto 1.B. Serviços informáticos.
509 A radiodifusão é definida como a cadeia de transmissão ininterrupta necessária para distribuir ao público em geral sinais de programas televisivos ou radiofónicos, mas não abrange as ligações 

de contribuição entre os operadores.
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b) Serviços de radiodifusão por satélite510 Nenhuma, exceto que:

– os compromissos estão sujeitos a reciprocidade

– os prestadores de serviços neste setor podem estar sujeitos a obrigações para salvaguardar objetivos de interesse geral 
relacionados com a transmissão de conteúdos através da sua rede em conformidade com o quadro normativo do 
Panamá em matéria de comunicações eletrónicas.

8. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA CONEXOS 

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, 
CPC 517 e CPC 518)

Nenhuma.

9. SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO (excluindo a distribuição 
de armas, munições, explosivos e outro material de guerra)

Todos os subsetores inframencionados

                                                
510 Estes serviços abrangem o serviço de telecomunicações que consiste na transmissão e recepção de emissões de rádio e televisão por satélite (a cadeia de transmissão ininterrupta via satélite 

requerida para a distribuição de sinais de programas de rádio e televisão ao público em geral). Cobre a venda da utilização de serviços por satélite, mas não inclui a venda de pacotes de 
programas de televisão a agregados familiares.
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A. Serviços de comissionistas

a) Serviços de comissionistas de veículos automóveis, 
motociclos e motoneves e suas partes e acessórios

(parte da CPC 61111, parte da CPC 6113 e parte da CPC 
6121)

Nenhuma.

b) Outros serviços de comissionistas

(CPC 621)

Nenhuma.

B. Serviços de venda por grosso

a) Serviços de venda por grosso de veículos automóveis, 
motociclos e motoneves e suas partes e acessórios

(parte da CPC 61111, parte da CPC 6113 e parte da CPC 612)

Nenhuma.

b) Serviços de venda por grosso de equipamentos terminais de 
telecomunicações

(parte da CPC 7542)

Nenhuma.
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c) Outros serviços de venda por grosso

(CPC 622, excluindo os serviços de venda por grosso de 
produtos energéticos511)

Nenhuma

C. Serviços de venda a retalho

(CPC 61112, parte da CPC 6113 e parte da CPC 6121, 613, 
631, 632, exceto venda a retalho de peixe panamense pescado 
em águas sob jurisdição panamense)

1. Apenas as seguintes pessoas podem obter uma licença de retalhista no Panamá: 

a) um cidadão panamense por nascimento;

b) uma pessoa singular que, na data de entrada em vigor da Constituição de 1972, era um cidadão panamense 
naturalizado, o cônjuge de um cidadão panamense ou uma pessoa singular com um filho de um cidadão panamense;

c) uma pessoa singular naturalizada panamense há pelo menos três anos;

d) um estrangeiro ou uma pessoa coletiva constituída ao abrigo do direito de um país estrangeiro que tinha um negócio
retalhista legal no Panamá na data de entrada em vigor da Constituição de 1972; e

e) uma pessoa coletiva, organizada ao abrigo da legislação do Panamá ou de qualquer outro país, se a propriedade 
dessa pessoa pertence a pessoas singulares descritas na alínea a), b), c) ou d), conforme estabelecido no artigo 293.º, 
n.º 5, da Constituição.

2. Não obstante o ponto 1, alínea e), um estrangeiro pode possuir uma pessoa coletiva envolvida no comércio a retalho, 
se: 

a) produtos vendidos pela pessoa coletiva no comércio a retalho são exclusivamente produtos produzidos sob a sua 
direção e ostentam o seu rótulo; ou 

b) a pessoa coletiva se dedica primariamente à venda de um serviço, e os produtos que vende estão necessariamente 
associados à venda desse serviço.

3. Os quadros dirigentes e os diretores de um negócio retalhista devem cumprir os mesmos requisitos de nacionalidade 
que os proprietários de um negócio retalhista.

                                                
511 Estes serviços, que incluem a CPC 62271, figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.D.
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D. Franchising

(CPC 8929)

Os serviços de franchising previstos a nível do retalho são limitados aos cidadãos do Panamá.

10. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO (apenas serviços 
financiados pelo setor privado)

A. Serviços de ensino primário

(CPC 921)

B. Serviços de ensino secundário

(CPC 922)

C. Serviços de ensino superior

(CPC 923)

D. Serviços de educação de adultos

(CPC 924)

Nenhuma.



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 328

Atividade económica Descrição das reservas

E. Outros serviços de educação

(CPC 929)

Não consolidado.

11. SERVIÇOS AMBIENTAIS

A. Serviços de tratamento de águas residuais

(CPC 9401)512

B. Gestão de resíduos sólidos/perigosos, excluindo transporte 
transfronteiras de resíduos perigosos

a) Serviços de eliminação de resíduos

(CPC 9402)

b) Serviços de higiene pública e similares

(CPC 9403)

C. Proteção do ar e do clima

(CPC 9404)513

Nenhuma.

                                                
512 Corresponde a serviços de esgotos.
513 Corresponde a serviços de limpeza de gases de escape
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D. Serviços de remediação e limpeza do solo e águas

a) Tratamento e remediação do solo e águas
contaminados/poluídos

(parte da CPC 9406)514

E. Redução do ruído e vibrações

(CPC 9405)

F. Proteção da biodiversidade e da paisagem

a) Serviços de proteção natural e paisagística

(parte da CPC 9406)

G. Outros serviços ambientais e conexos

(CPC 9409)

                                                
514 Corresponde a partes dos Serviços de proteção natural e paisagística.
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12. SERVIÇOS FINANCEIROS

A. Serviços de seguros e serviços conexos Nenhuma, exceto:

1. Para obter a licença de corretor de seguros, é necessário ser um panamense residente no Panamá.

2. Pelo menos 49 % das ações de uma pessoa coletiva que opera como empresa de corretagem de seguros no Panamá 
devem pertencer a cidadãos panamenses com licença de corretores de seguros no Panamá. O representante legal de tal 
empresa deve ser um cidadão panamense com licença de corretor de seguros no Panamá.

B. Serviços bancários e outros serviços financeiros (excluindo 
seguros)

Nenhuma.

13. SERVIÇOS DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

(apenas serviços financiados pelo setor privado)

A. Serviços hospitalares

(CPC 9311)

Nenhuma.

B. Serviços de ambulâncias

(CPC 93192)

Nenhuma.

C. Serviços de saúde com alojamento que não serviços 
hospitalares

(CPC 93193)

Nenhuma.
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14. SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TURISMO E 
VIAGENS

A. Hotéis e fornecimento de refeições (catering), excluindo 
fornecimento de refeições (catering) nos serviços de 
transporte aéreo515

(CPC 641, CPC 642 e CPC 643)

Nenhuma.

B. Serviços de agência de viagem e de operadores de turismo 
(incluindo organizadores de viagens)

(CPC 7471)

Para exercer a atividade de agência de viagens no território do Panamá, é necessário ser cidadão panamense.

C. Serviços de guias turísticos

(CPC 7472)

Nenhuma.

15. SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E 
DESPORTIVOS (exceto serviços audiovisuais)

A. Serviços de entretenimento (incluindo serviços de teatro, 
conjuntos musicais, circos e discotecas)

(CPC 9619)

1. O empregador que contrata uma orquestra ou grupo musical estrangeiro é obrigado a contratar uma orquestra ou 
grupo musical do Panamá para acuar em cada um dos locais onde a orquestra estrangeira ou grupo musical estrangeiro 
atua. Esta obrigação é válida durante toda a duração do contrato da orquestra estrangeira ou do grupo musical.

2. Um artista panamense que atua com um artista estrangeiro deve ser contratado nas mesmas condições e com as 
mesmas considerações profissionais, nomeadamente no que respeita a promoções, publicidade e anúncios relacionados 
com o evento, independentemente dos meios de comunicação social utilizados.

                                                
515 O fornecimento de refeições (catering) nos serviços de transporte aéreo figura em SERVIÇOS AUXILIARES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE no ponto 17.D.a). Serviços de assistência 

em escala.
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B. Serviços de agências noticiosas

(CPC 962)

Uma empresa que produz uma publicação impressa que faz parte dos meios de comunicação de massa panamenses, 
como um jornal ou uma revista, deve ser detida (direta ou indiretamente) em 100 % por um panamense e os seus 
diretores (incluindo os editores, os redatores-chefes, os administradores-adjuntos e os gestores-adjuntos), devem ser 
cidadãos panamenses.

C. Serviços de bibliotecas, arquivos e museus e outros 
serviços culturais 

(CPC 963)

Não consolidado.

D. Serviços desportivos

(CPC 9641)

Nenhuma.

E. Serviços de parques recreativos e praias

(CPC 96491)

Nenhuma.
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16. SERVIÇOS DE TRANSPORTE

A. Transporte marítimo516

a) Transporte internacional de passageiros

(CPC 7211 menos transporte nacional de cabotagem)

b)Transporte internacional de carga517

(CPC 7212 menos transporte nacional de cabotagem)

Nenhuma.

B. Transporte por vias interiores navegáveis

a) Transporte de passageiros

(CPC 7221)

b) Transporte de carga

(CPC 7222)

Nenhuma.

                                                
516 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários e a outros serviços de transporte marítimo que requerem a utilização do domínio público.
517 Inclui os serviços de feedering e a deslocação de equipamento por prestadores de transporte marítimo internacional entre portos situados no mesmo Estado quando não está envolvida qualquer 

receita.
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C. Transporte ferroviário518

a) Transporte de passageiros

(CPC 7111)

b) Transporte de carga

(CPC 7112)

Nenhuma.

D. Transporte rodoviário

a)Transporte de passageiros

(CPC 7121 e CPC 7122)

Não consolidado.

b) Transporte de carga

(CPC 7123, excluindo o transporte de correio por conta 
própria)519

As entidades estabelecidas são obrigadas a utilizar veículos matriculados no país.

E. Transporte de produtos por condutas (pipelines), exceto 
combustíveis520

(CPC 7139)

Nenhuma.

                                                
518 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços de transporte ferroviário que requerem a utilização do domínio público.
519 Parte da CPC 71235 que figura em SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO no ponto 7.A. Serviços postais e de correio rápido.
520 O transporte de combustíveis por condutas (pipelines) figura em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.B.
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17. SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE

A. Serviços auxiliares do transporte marítimo521

a) Serviços de carga/descarga marítima

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de desalfandegamento

d) Serviços de contentores e de depósito

e) Serviços de agência marítima

f) Serviços de trânsito de frete marítimo

g) Aluguer de embarcações com tripulação

(CPC 7213) 

h) Serviços de reboque e tração

(CPC 7214)

i) Serviços auxiliares do transporte marítimo

(parte da CPC 745)

j) Outros serviços de apoio e auxiliares (incluindo catering)

(parte da CPC 749)

Nenhuma.

                                                
521 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários, a outros serviços auxiliares que requerem a utilização do domínio público e a serviços de reboque.
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B. Serviços auxiliares do transporte por vias interiores 
navegáveis522

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga

(parte da CPC 748)

d) Aluguer de embarcações com tripulação

(CPC 7223)

e) Serviços de reboque e tração

(CPC 7224)

f) Serviços de apoio ao transporte por vias interiores 
navegáveis

(parte da CPC 745)

g) Outros serviços de apoio e auxiliares

(parte da CPC 749)

Nenhuma.

                                                
522 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se aos serviços portuários, a outros serviços auxiliares que requerem a utilização do domínio público e a serviços de reboque.
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C. Serviços auxiliares do transporte ferroviário523

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga

(parte da CPC 748)

d) Serviços de reboque e tração

(CPC 7113)

e) Serviços de apoio aos serviços de transporte ferroviário

(CPC 743)

f) Outros serviços de apoio e auxiliares

(parte da CPC 749)

Nenhuma.

                                                
523 A limitação horizontal em relação aos serviços públicos aplica-se quando os serviços requerem a utilização do domínio público.
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D. Serviços auxiliares do transporte rodoviário

a) Serviços de carga e descarga

(parte da CPC 741)

b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

c) Serviços de agências de transporte de carga

(parte da CPC 748)

d) Aluguer de veículos rodoviários comerciais com condutor

(CPC 7124)

e) Serviços de apoio a equipamento de transporte rodoviário

(CPC 744)

f) Outros serviços de apoio e auxiliares

(parte da CPC 749)

Para o aluguer de veículos rodoviários comerciais com condutor, é exigida uma autorização, não extensiva a veículos 
matriculados no estrangeiro, e o operador deve ser um cidadão panamense.

E. Serviços auxiliares dos serviços de transporte aéreo

a) Serviços de assistência em escala (incluindo catering) Nenhuma.
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b) Serviços de entreposto e armazenagem

(parte da CPC 742)

Nenhuma.

c) Serviços de agências de transporte de carga

(parte da CPC 748)

d) Aluguer de aeronaves com tripulação

(CPC 734)

1. Apenas uma pessoa panamense com um estabelecimento no Panamá pode ser titular de um certificado de exploração 
de serviços de transporte aéreo no Panamá.

2. Para obter o certificado referido no ponto 1, uma empresa do Panamá deve também demonstrar à Autoridad de 
Aeronáutica Civil que um cidadão panamense detém uma parte importante da empresa e exerce o seu controlo efetivo. 
Por exemplo, pelo menos 51 % do capital subscrito e realizado de uma sociedade deve ser constituído por ações 
nominativas pertencentes a um cidadão panamense.

3. Para o transporte interno, a percentagem referida no ponto 2 deve ser, no mínimo, de 60 %.

4. Durante a validade do certificado referido no ponto 1, o titular deve manter a percentagem mínima de propriedade de 
um cidadão panamense prevista nos pontos 2 ou 3.

e) Vendas e comercialização Nenhuma.

f) Sistemas informatizados de reserva Nenhuma.

g) Gestão de aeroportos Nenhuma.
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F. Serviços auxiliares do transporte de produtos por condutas 
(pipelines), exceto combustíveis524

a) Serviços de entreposto e armazenagem de produtos 
transportados por condutas (pipelines), exceto combustíveis

(parte da CPC 742)

Nenhuma.

18. SERVIÇOS ENERGÉTICOS

A. Serviços relacionados com a mineração525

(CPC 883)

Nenhuma.

B. Transporte de combustíveis por condutas (pipelines)

(CPC 7131)

Nenhuma.

D. Venda por grosso de combustíveis sólidos, líquidos, 
gasosos e produtos derivados

(CPC 62271)

Nenhuma.

                                                
524 Os serviços auxiliares de transporte de combustíveis por condutas (pipelines) figuram em SERVIÇOS ENERGÉTICOS no ponto 18.C.
525 Inclui os seguintes serviços prestados à comissão ou por contrato: serviços de assessoria e consultoria relacionados com a mineração, nomeadamente preparação do terreno, instalação de uma 

plataforma de perfuração em terra, perfuração, serviços relacionados com coroas de perfuração, serviços de revestimento e tubagem de poços, fornecimento e engenharia de fluidos de perfuração 
(mud), controlo de sólidos, pescagem e operações especiais de perfuração descendente, geologia de poços e controlo de perfuração, carotagem, ensaio do poço, serviços de wireline, fornecimento 
e operação de fluidos de completação (salmouras), fornecimento e instalação de dispositivos de completação, cimentação (bombeamento sob pressão), serviços de estimulação (fraturação, 
acidificação e bombeamento sob pressão), serviços de recondicionamento e reparação de poços, serviços de obturação e abandono de poços.
Não inclui o acesso direto ou a exploração de recursos naturais.
Não inclui a preparação do estaleiro para a mineração de recursos que não petróleo e gás (CPC 5115) que figuram no ponto 8. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO.
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E. Serviços de venda a retalho de carburantes

(CPC 613)

F. Venda a retalho de fuelóleo, gás engarrafado, carvão e 
lenha

(CPC 63297)

e serviços de venda a retalho de eletricidade, gás (não 
engarrafado), vapor e água quente

Nenhuma, exceto:

1. Apenas as seguintes pessoas podem obter uma licença de retalhista no Panamá:

a) um cidadão panamense por nascimento;

b) uma pessoa singular que, na data de entrada em vigor da Constituição de 1972, era um cidadão panamense 
naturalizado, o cônjuge de um cidadão panamense ou uma pessoa singular com um filho de um cidadão panamense;

c) uma pessoa singular naturalizada panamense há pelo menos três anos;

d) um estrangeiro ou uma pessoa coletiva constituída ao abrigo do direito de um país estrangeiro que tinha um negócio 
retalhista legal no Panamá na data de entrada em vigor da Constituição de 1972; e

e) uma pessoa coletiva, organizada ao abrigo da legislação do Panamá ou de qualquer outro país, se a propriedade 
dessa pessoa pertence a pessoas singulares descritas na alínea a), b), c) ou d), conforme estabelecido no artigo 293.º, 
n.º 5, da Constituição.

2. Não obstante o ponto 1, alínea e), um estrangeiro pode possuir uma pessoa coletiva envolvida no comércio a retalho, 
se:

a) produtos vendidos pela pessoa coletiva no comércio a retalho são exclusivamente produtos produzidos sob a sua 
direção e ostentam o seu rótulo; ou

b) a pessoa coletiva se dedica primariamente à venda de um serviço, e os produtos que vende estão necessariamente 
associados à venda desse serviço. 

3. Os quadros dirigentes e os diretores de um negócio retalhista devem cumprir os mesmos requisitos de nacionalidade 
que os proprietários de um negócio retalhista.
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G. Serviços relacionados com a distribuição de energia

(CPC 887)

Nenhuma, exceto: 

1. O transporte de energia elétrica no território do Panamá só pode ser efetuado pelo governo do Panamá.

2. A distribuição de energia elétrica no território do Panamá será efetuada por três empresas por um período de 15 
anos, ao abrigo de concessões outorgadas pela Autoridad Nacional de los Servicios (ASEP). Este período começou em 
22 de outubro de 1998.

19. OUTROS SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS EM OUTRA 
PARTE

a) Serviços de lavandaria, limpeza e tinturaria

(CPC 9701)

Nenhuma.



EU/CENTR-AM/Anexo X/pt 343

Atividade económica Descrição das reservas

b) Serviços de cabeleireiro

(CPC 97021)

c) Serviços de cosmética, manicura e pedicura

(CPC 97022)

d) Outros serviços de institutos de beleza, n.e.

(CPC 97029)

e) Serviços de termalismo e de massagens não terapêuticas, na 
medida em que sejam prestados como serviços de bem-estar 
físico e de relaxação e não para fins médicos ou de 
reabilitação526

(CPC ver. 1.0 97230)

Não consolidado.

g) Serviços de conexão de telecomunicações

(CPC 7543)

Não consolidado.

_____________________________

                                                
526 Os serviços de massagens terapêuticas e de curas termais figuram no ponto 6.A.h) Serviços médicos, 6.A.j) 2 Serviços prestados por enfermeiros, fisioterapeutas e pessoal paramédico e serviços 

de saúde (13.A e 13 C).


