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Negociações sobre o Comércio de Serviços da SADC  

Oferta inicial da República de Moçambique 

 

A República de Moçambique submete a sua lista final de compromissos específicos 
ao abrigo do Protocolo sobre Comércio de Serviços da SADC. A lista oferta é, serviços 
de construção e serviços de engenharia conexos, e serviços relacionados com a 
energia.  
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Modo de prestação:  (1)  Prestação transfronteiriça  (2)  Consumo no estrangeiro       (3) Presença Comercial  (4)  Presença de pessoa singular 

Sectores e subsectores  Limitações no Acesso ao Mercado Limitações no Tratamento Nacional  Compromissos 

adicionais  

A. Serviços Profissionais 

d. Serviços Arquitecturais (CPC 8671) 

e. Serviços de Engenharia (CPC 8672) 

f. Serviços integrados de engenharia (CPC 

8673) 

g. Serviços de Planeamento urbano e 

arquitectura paisagística (CPC 8674) 

(1) Nenhuma 

(2) Nenhuma 

(3) Nenhuma 

(4) Não consolidado excepto pelo indicado 

nos compromissos horizontais 

(1) Nenhuma 

(2) Nenhuma 

(3) Nenhuma  

(4) Não consolidado excepto pelo indicado 

nos compromissos horizontais 

 

F. Outros Serviços empresariais 

c. Serviços de consultoria de gestão 

conexos aos serviços energéticos e de 

exploração mineira (CPC 865**) 

d. Serviços conexos à gestão do sector de 

consultoria somente (CPC 866**) 

(1) Nenhuma 

(2) Nenhuma 

(3) Nenhuma 

(4) Não consolidado excepto pelo indicado 

nos compromissos horizontais 

(1) Nenhuma 

(2) Nenhuma 

(3) Nenhuma 

(4) Não consolidado excepto pelo 

indicado nos compromissos 

horizontais 

 

e. Serviços de Gestão de Infraestruturas 

Rodoviárias (tais como pontes, sistemas 

diversos de gestão da rede, sistemas de 

gestão de portagens, gestão de básculas, 

sistemas de gestão de tráfego) CPC 744 

(1) Nenhuma 

(2) Nenhuma 

(3) Nenhuma 

(4) Não consolidado excepto pelo 

indicado nos compromissos 

horizontais 

(1) Nenhuma 

(2) Nenhuma 

(3) Nenhuma  

(4) Não consolidado excepto pelo 

indicado nos compromissos 

horizontais 
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3. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONEXOS 

A. Trabalhos gerais de construção de 

edificação (CPC 512)  

B. Trabalhos gerais de construção de 

engenharia civil (CPC 513)  

C. Trabalhos de instalação e montagem 

(CPC 514+516) 

D. Trabalho de conclusão e acabamento de 

edificação (CPC 517) 

E. Outros  

a. Trabalhos de pré-montagem nos 

locais das obras (CPC 511) 

b. Trabalhos de construção do 

comércio especiais (CPC 515) 

c. Serviços de aluguer ligados ao 

equipamento para construção ou 

demolição de edifícios ou obras 

de engenharia civil, com 

operador. (CPC518) 

(1) Nenhuma 

(2) Nenhuma 

(3) Nenhuma 

(4) Não consolidado excepto pelo 

indicado nos compromissos 

horizontais 

(1) Nenhuma  

(2) Nenhuma  

(3) Nenhuma  

(4) Não consolidado excepto pelo 

indicado nos compromissos 

horizontais 

 

 


