SADC/31-CMT/2019/12.6A- Tanzania

Cópia original: Inglês

Comércio de Serviços

Lista da República Unida da Tanzânia
A República Unida da Tanzânia submete a sua lista revista em serviços de construção
e serviços de engenharia conexos e serviços ligados a energia no contexto das
Negociações sobre Comércio de Serviços da SADC. A presente oferta cobre a oferta
inicial em serviços de construção e ligados a energia.
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1) Transfronteiriço

(SUB) SECTOR

2) Consumo no estrangeiro

3) Presença Comercial

Acesso ao mercado

4) Presença de pessoas singulares

Tratamento Nacional

Compromisso
adicional

COMPROMISSOS ESPECÍFICOS
1. SERVIÇOS COMERCIAIS
Serviços Profissionais
a.

Serviços de Arquitectura [CPC 8671)

1) Não consolidado

1) Não consolidado

b.

Serviços de Engenharia [CPC 8672)

c.

Serviços Integrados de Engenharia (CPC
8673),

2) Nenhum

2) Nenhum

3) Nenhum

3) Nenhum

4) Não consolidado excepto pelo

4) Não consolidado excepto pelo

indicado no compromisso
horizontal

indicado no compromisso
horizontal

3. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E DE ENGENHARIA CONEXOS
(Só trabalhos de Classe 1 como definido no
Apêndice 1)

1)

Não consolidado

1) Não consolidado

2)

Nenhum

2) Nenhum

a.

Trabalhos prévios de construção nos
locais de construção [CPC 511]

3)

Nenhum

3) Nenhum

b.

Trabalhos gerais de Construção de
edifícios [CPC 512]

4)

Não consolidado excepto pelo
indicado no compromisso horizontal

4)

c.

Serviços gerais de Construção
engenharia civil [CPC 513]

d.

Trabalhos de Montagem [CPC 514]

e.

Obras de construção especializada para o
comércio [CPC 515]

f.

Trabalhos de instalação [CPC 516]

g.

Trabalhos de conclusão e acabamentos
de edifícios.
[CPC 517]

Não consolidado
indicado
no
horizontal

excepto pelo
compromisso

de
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1) Transfronteiriço

(SUB) SECTOR
h.
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2) Consumo no estrangeiro

3) Presença Comercial

Acesso ao mercado

4) Presença de pessoas singulares

Tratamento Nacional

Compromisso
adicional

Serviços de aluguer relacionados com
equipamento
para
construção
e
demolição de edifícios e obras de
engenharia civil com operador [CPC518]

SERVIÇOS LIGADOS A ENERGIA [CPC 5424]
(Só trabalhos de Classe 1 como definido no
Apêndice 1)

1) Não consolidado

1)

Não consolidado

2) Nenhum

2)

Nenhum

3)

Nenhum

4)

Não consolidado excepto pelo
indicado
no
compromisso
horizontal

a.

Serviços gerais de construção de dutos
de longo curso [CPC 54241]

b.

Serviços de construção de linhas de
comunicação de longo curso e de linhas
de transmissão de alta tensão. [CPC
54242]

c.

Serviços de construção de dutos locais
[CPC 54251]

d.

Serviços de construção de linhas locais
de transmissão e de comunicação e
outros serviços relacionados [CPC 54252]

e.

Serviços de construção geral de minas
[CPC 54261]

f.

Serviços de construção de unidades de
produção de energia [CPC 54262]

g.

Trabalhos de montagem de estaleiros e
de limpeza do terreno [CPC 54320]

1) Não consolidado

1) Não consolidado

2) Nenhum

2) Nenhum

Serviços de Consultoria em Engenharia
[CPC 83310]

3) Nenhum

3) Nenhum

4) Não consolidado excepto pelo

4) Não

h.

3) Nenhum
4) Não consolidado excepto pelo
indicado no compromisso horizontal

consolidado

excepto
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1) Transfronteiriço

(SUB) SECTOR
i.

Serviços de Engenharia de Projectos
Industriais e de projectos da indústria
transformadora [CPC 83322]

Cópia original: Inglês
2) Consumo no estrangeiro
Acesso ao mercado

3) Presença Comercial

4) Presença de pessoas singulares

Tratamento Nacional

indicado no compromisso
horizontal

pelo
indicado
compromisso horizontal

Compromisso
adicional
no

Um (*) indica que o serviço especificado é um componente de um item do CPC mais agregado especificado algures na presente lista de classificação W/120
Dois (**) indicam que o serviço especificado constitui apenas uma parte de uma vasta gama de actividades abrangidas pela concordância CPC (por exemplo, o correio de voz é apenas uma componente do item CPC
7523).
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Apêndice 1:
EMPRESÁRIO DA CLASSE I
Um empresário inscrito na Classe 1 tem autorização para realizar um projecto de
qualquer valor na respectiva modalidade de actividade. Para se qualificar para
admissão à classe um, numa certa modalidade de actividade, uma empresa
estrangeira deve satisfazer os requisitos mínimos que se seguem.
A. Requisitos Gerais
i)
ii)

iii)

Certificado de conformidade da Autoridade de Registo de Empresas (BRELA)
Um dos proprietários deve ser qualificado tecnicamente na área da
actividade com pelo menos um Certificado de Curso Técnico Pleno ou ao
nível 6 de NTA ou equivalente.
Possuir um mínimo em termos de pessoal na área financeira, pessoal
permanente, maquinaria e equipamento e instalações de escritórios e de
serviços no âmbito da modalidade de actividades específicas como reflectido
na Tabela 1.
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Tabela 1: Requisitos específicos mínimos
Tipo/Área
Edifícios

Descrição

Financeiros (USD)

Pessoal Permanente

Maquinaria e equipamento

Instalações de escritório e
serviços

Construção de edifícios

Movimento financeiro

Chefe/Responsável da

Grua torre: 1.

Pátio de

residenciais, comerciais

anual: 0,45 milhões

Organização.: 1

armazenamento/estaleiros:

e indústriais – edifícios

Guindaste/Equipamento de

: 0,15 milhões

Engenheiro Estrutural/civil:

Equipamento de elevação: 1.

500 m²

Activos fixos: 0,6 milhões

1

Máquina de mistura doseada de

Oficinas de Serviços: 100

Técnicos: Civil (4),

betão: 1.

m²

mecânico (1), eléctrico (1)

Veículos comerciais ligeiros (4x4):

Escritório: 60 m²

Agrimensor: 1

4.

Artesãos: 6

Camiões ou camiões basculantes

Resp. Segurança: 1

(Acima de 7 toneladas): 4.

de um só piso e de
pisos múltiplos

Veículos de Supervisão (4x4) : 4.
Civil

Construção de

Movimento financeiro

Chefe/Responsável da

Escavadoras: (min. 120 HP) : 2.

Pátio de

estradas, pontes e

annual: 0,75 milhões

organização: 1

Niveladoras (min. 100 HP) : 4.

armazenamento/estaleiro:

auto-estradas e obras

Liquidez (numerário em

Contabilista: 1

banco ou títulos

Carregadoras (min. 100 HP) : 3.

Engenheiro estrutural/civil:

Cilindros vibratórios (min. 10T) :

associadas
Contrução de represas,

resgatáveis): 0,25 milhões

sistemas de irrigação e

Activos fixos: 1,0 milhões

trabalhos hidráulicos

1

3Nos.

Técnicos: Eng. Civil: 4

Cilindros tandems (min. 10T) : 2.

Agrimensor: 1

Cilindro de pneus (min. 10T): 3.

Artesãos: 6

Escavadoras : 3.

Resp. Segurançar: 1

Carregadora rebaixada: 1.

1000 m²
Oficina de serviços: 200 m²
Escritório: 100 m²

Misturadora de asfalto: 1.
Pavimentadora de asfalto: 1.
Espalhadora de brita: 1.
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Pulverizadora de Betume: 1.
Veículos comerciais ligeiros (4x4):
6.
Camiões basculantes (7 toneladas
e acima): 6.
Camiões não basculantes (acima
de 7 toneladas): 2.
Veículos de supervisão (4x4): 6.

Eléctrica

Instalação eléctrica

Movimento financeiro

Chefe/Responsável da

Caixas de ferramentas

Oficina de Serviços: 500

doméstica, comercial e

anual: 0,3 milhões

organização: 1

completas:15.

m²

industrial, construção

Liquidez (Numerário no

Eng.eléctivo: 1

Equipamento de soldadura: 3

Escritório: 60 m²

banco ou títulos

Técnico: electricista (4),

Escadotes (5m comprimento): 12.

mecânico(1),

Veículos comercial ligeiro (4x4): 4.

Titular de licença no

Camiões pesados (min. 5 ton): 1.

de cabos de alta e
baixa tensão,
construção de subestações eléctricas

resgatáveis: 0,1 milhões
Activos fixos: 0,4 milhões

domínio de electricidade:
Classe A: 1
Artesãos: 5
Responsável Segurança: 1

Mecânica

Instalações de HVAC
(Corrente Alternada de
Alta Voltagem).
Canalização, fabricação e
instalação/montagem de
estruturas de aço,
instalação e equipamento
industrial

Camiões/Camiões basculantes 9
acima 7toneladas):4.
Veículo de supervisão (4x4): 4.
Equipamento de elevação: 2.

Movimento financeiro

Chefe/Responsável da

Máquina de soldadura:15.

Oficina de Serviços: 500

anual: 0,3 milhões

organização: 1

Equipamento de ensaios

m²

Liquidez (Numerário no

Eng. Mecânico: 1

(verificador de vácuo/pressão):2

Escritório: 60 m²

banco ou títulos

Técnico: electricista (1),

Série de macacos:5

mecânic (1),

Equipamento de elevação:10.

Titular de licença no

Guindaste montado em

resgatáveis: 0,1 milhões
Activos fixos: 0,4 milhões

domínio da electricide
Classe A: 1

camião/móvel
Camião pesado: (min 5tons): 1.
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Artesãos: 5
Responsável segurança: 1

Construção

Demolição, colocação

Movimento financeiro

Chefe/Responsável da

Equipamento necessário na

Refere-se à especialidade

especializada

de telhados,

anual: 0,06 milhões

org.: 1

respectiva especialidades de

específica

envidraçamento,

Liquidez (Numerário no

Peritos treinados nas

construção

banco ou títulos

respectivas especialidades

Veículo de supervisão: refere-se à

resgatáveis: 0,02 milhões

de construção: 1.

respectiva especialidade de

Activos fixos: 0,08 milhões

Resp. Segurança: 1

construção

pavimento de terraço,
trabalho em betão,
instalação de
impermeabilização
Especialista em

Perfuração, obras de

Movimento financeiro

Chefe/Resp. da

Equipamento necessário na

Refere-se à especialidade

construção civil

redes hidráulicas e

anual: 0,06 milhões

organização.: 1

respectiva especialidades de

específica

esgotos, arrastamento

Liquidez (Numerário no

Peritos treinados na

construção

banco ou títulos

respectiva especialidade

Veículo de supervisão: refere-se à

resgatáveis: 0,02 milhões

de construção civil: 1.

respectiva especialidade de

Activos fixos: 0,08 milhões

Resp. Segurança: 1

electricidade

paisagístico, marcação
de estradas

Especialista em

Rebobinagem de

Movimento financeiro

Chefe/Resp. da

Equipamento necessário na

Refere-se à especialidade

equipamento

motores, instalação de

anual: 0,06 milhões

organização.: 1

respectiva especialidades de

específica

eléctrico

sistemas de

Liquidez (Numerário no

Peritos treinados na

construção

banco ou títulos

respectiva especialidade

Veículo de supervisão: refere-se à

resgatáveis: 0,02 milhões

electicidade: 1.

respectiva especialidade de

Activos fixos: 0,08 milhões

Resp. Segurança: 1

construção

Movimento financeiro

Chefe/Resp. da

Equipamento necessário na

telecomunicações e de
segurança, sistemas de
vigilância de segurança
e protecção, sistemas
de prevenção e
protecção contra
incêndios, geração de
energia
Specialista em

Canalização e
saneamento, instalação

Refere-se à especialidade

respectiva especialidades de
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de andaimes, de

anual: 0,06 milhões

organização.: 1

construção

unidades de

Liquidez (Numerário no

Peritos treinados na

Veículo de supervisão: refere-se à

banco ou títulos

respectiva especialidade

respectiva especialidade de

resgatáveis: 0,02 milhões

mecânica: 1.

mecânica

arrefecimento e de ar
condicionado,
instalação de
elevadores, fabricantes

Activos fixos: 0,08 milhões

específica

Resp. Segurança: 1

de carroçarias de
carros/camiões,
estruturas marinhas,
vias férreas.
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