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LIMITAÇÕES E ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE

O presente conjunto de ferramentas tem como objectivo funcionar como um guia fácil e passo-a- 
passo para qualquer pessoa ou entidade baseada em Angola, Botswana, Eswatini, Lesoto, Malawi, 
Moçambique, Namíbia e Zâmbia que esteja interessada em exportar para a África do Sul. Não inclui 
todos os documentos relevantes, mas orienta os utilizadores sobre para onde se devem dirigir para 
obter as informações mais recentes, uma vez que tanto a informação como os formulários são 
actualizados com frequência.

A USAID Southern Africa Trade and Investment Hub - USAID TradeHub (Plataforma de Comércio e 
Investimento da África Austral da USAID) extraiu e sintetizou o conteúdo de várias fontes e reflecte  
a informação mais recente existente que foi obtida junto dessas fontes. Quaisquer deturpações não 
representam a opinião da USAID.

CRÉDITOS DE FOTOGRAFIAS/IMAGENS

As fontes das fotografias, formulários e outras imagens utilizadas neste conjunto de ferramentas  
são creditadas a:
• USAID TradeHub
• www.shutterstock.com
• www.istockphoto.com
• www.freepik.com
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LISTA DE ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS

B/E Bill of Entry (Nota de Entrada)

B/L Bill of Lading (Conhecimento de Carga)

COO Certificate of Origin (Certif icado de Origem)

DALLRD

Department of Agriculture, Land Reform, and Rural Development – 
Departamento de Agricultura, Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural 
(anteriormente conhecido por Departamento de Agricultura, Florestas e 
Pescas) da África do Sul

FTA Free Trade Agreement (Acordo de Comércio Livre)

HS Harmonized System (Sistema Harmonizado)

ICC International Chamber of Commerce (Câmara de Comércio Internacional)

INCOTERMS® International Commercial Terms (Termos Internacionais de Comércio)

IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado

LC Letter of Credit (Carta de Crédito)

SACU
Southern African Customs Union (União Aduaneira da África Austral) 
(Estados Membros: Botswana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e África do Sul)

SADC

Southern African Development Community (Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral) (África do Sul, Angola, Botswana, 
Comores, Eswatini, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, 
Namíbia, República Democrática do Congo,  República Unida da Tanzânia, 
Seychelles, Zâmbia, Zimbabwe

SARS South African Revenue Service (Autoridade Tributária da África do Sul)

USAID
United States Agency for International Development (Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional)
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A metodologia para a criação da caixa de ferramentas incluiu a pesquisa documental e inquéritos, 
que foram divulgados aos intervenientes relevantes em cada país.

2.1  EXPORTAÇÕES DOS PAÍSES-ALVO

2. EXPORTAÇÕES

2.1.1 ANGOLA

Situado na costa Sudoeste de África, Angola é um 
país que conta com uma população de 31,825 milhões 
de habitantes, cuja língua principal é o português. O 
país possui uma superfície de 1,2 milhões de km2, 
sendo os principais portos marítimos Luanda e 
Lobito. Os parceiros de exportação de Angola são  
a China, a Índia, os Estados Unidos, a África do Sul e 
a Espanha. O petróleo bruto, o gás petrolífero e os 
diamantes constituem a principal fonte de receitas  
de exportação, mas recentemente, as exportações  
de frutas (bananas e melões), pescado e maquinaria 
para a África do Sul têm registado um aumento.

2.1.2 BOTSWANA

Com uma população de cerca de 2,3 milhões de 
habitantes e uma superfície de 566.730 km2, a 
República do Botswana é conhecida como um  
dos países mais escassamente povoados do mundo. 
Os cinco principais destinos de exportação de 
mercadorias do Botswana em 2019 foram os 
Emirados Árabes Unidos, a Bélgica, a Índia, a  
África do Sul e a China. Em 2020, as principais 
exportações para a África do Sul incluíram produtos 
minerais, metais preciosos, alimentos preparados, 
maquinaria e vegetais. Os produtos que serão 
abrangidos pelo Conjunto de Ferramentas de 
Comércio Transfronteiriço Regional são a carne e 
seus derivados, têxteis e vestuário, sal, artesanato e 
acessórios, cosméticos, assim como equipamento 
de protecção individual (EPI).

2.1.3 ESWATINI

O Reino de Eswatini é um país sem acesso ao litoral, 
que faz fronteira com a África do Sul e Moçambique. 
O país tem uma população de cerca de 1,148 milhões 
de habitantes, com uma superfície de 17.200 km2. 
 A força de trabalho é composta por 61% de 
trabalhadores do sexo masculino e 39% do sexo 
feminino. As exportações de Eswatini são 
constituídas por 64% de bens manufacturados, 28% 
de bens alimentares, 5% de matérias-primas agrícolas 
e 2% de “outros”. A África do Sul é o principal 
importador de bens de Eswatini, com a compra  
de bens no valor de 1,284 milhões de dólares em 
2019. Os produtos de exportação sobre os quais  
o Conjunto de Ferramentas de Comércio 
Transfronteiriço Regional irá debruçar-se são  
nozes de macadâmia, mel, têxteis e vestuário, 
molhos, banana, artesanato, acessórios e EPI.

2.1.4 LESOTHO

O Reino do Lesoto é um enclave dentro das 
fronteiras da África do Sul, com uma superfície de 
30.000 km2 e uma população estimada em cerca de 
2,125 milhões de habitantes. Em 2019, a África do 
Sul era o seu principal destino de exportação, 
seguida pelos Estados Unidos, Bélgica, Índia e 
Emirados Árabes Unidos. Os têxteis, a maquinaria e 
o calçado são os principais produtos de exportação. 
O foco do Conjunto de Ferramentas de Comércio 
Transfronteiriço Regional incidirá no peixe de água 
doce (truta), têxteis e vestuário, água engarrafada, 
plantas medicinais, artesanato, acessórios e EPI.

A USAID TradeHub (Plataforma de Comércio e Investimento da África Austral da USAID) criou um Conjunto 
de Ferramentas de Comércio Transfronteiriço Regional com a finalidade de ajudar a aumentar as importações 
provenientes de Angola, Botswana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia e Zâmbia para a África do 
Sul. O objectivo é trabalhar com agências de promoção do comércio, organizações de membros empresariais 
(BMO), exportadores e importadores, a fim de melhorar as competências técnicas, encontrar soluções para 
ultrapassar as barreiras comerciais, bem como facilitar reuniões e acordos comerciais que aumentem as 
exportações para a África do Sul.

1.  INTRODUÇÃO
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2.1.1 ANGOLA

Situado na costa Sudoeste de África, Angola é um 
país que conta com uma população de 31,825 milhões 
de habitantes, cuja língua principal é o português. O 
país possui uma superfície de 1,2 milhões de km2, 
sendo os principais portos marítimos Luanda e 
Lobito. Os parceiros de exportação de Angola são  
a China, a Índia, os Estados Unidos, a África do Sul e 
a Espanha. O petróleo bruto, o gás petrolífero e os 
diamantes constituem a principal fonte de receitas  
de exportação, mas recentemente, as exportações  
de frutas (bananas e melões), pescado e maquinaria 
para a África do Sul têm registado um aumento.

2.1.2 BOTSWANA

Com uma população de cerca de 2,3 milhões de 
habitantes e uma superfície de 566.730 km2, a 
República do Botswana é conhecida como um  
dos países mais escassamente povoados do mundo. 
Os cinco principais destinos de exportação de 
mercadorias do Botswana em 2019 foram os 
Emirados Árabes Unidos, a Bélgica, a Índia, a  
África do Sul e a China. Em 2020, as principais 
exportações para a África do Sul incluíram produtos 
minerais, metais preciosos, alimentos preparados, 
maquinaria e vegetais. Os produtos que serão 
abrangidos pelo Conjunto de Ferramentas de 
Comércio Transfronteiriço Regional são a carne e 
seus derivados, têxteis e vestuário, sal, artesanato e 
acessórios, cosméticos, assim como equipamento 
de protecção individual (EPI).

2.1.3 ESWATINI

O Reino de Eswatini é um país sem acesso ao litoral, 
que faz fronteira com a África do Sul e Moçambique. 
O país tem uma população de cerca de 1,148 milhões 
de habitantes, com uma superfície de 17.200 km2. 
 A força de trabalho é composta por 61% de 
trabalhadores do sexo masculino e 39% do sexo 
feminino. As exportações de Eswatini são 
constituídas por 64% de bens manufacturados, 28% 
de bens alimentares, 5% de matérias-primas agrícolas 
e 2% de “outros”. A África do Sul é o principal 
importador de bens de Eswatini, com a compra  
de bens no valor de 1,284 milhões de dólares em 
2019. Os produtos de exportação sobre os quais  
o Conjunto de Ferramentas de Comércio 
Transfronteiriço Regional irá debruçar-se são  
nozes de macadâmia, mel, têxteis e vestuário, 
molhos, banana, artesanato, acessórios e EPI.

2.1.4 LESOTHO

O Reino do Lesoto é um enclave dentro das 
fronteiras da África do Sul, com uma superfície de 
30.000 km2 e uma população estimada em cerca de 
2,125 milhões de habitantes. Em 2019, a África do 
Sul era o seu principal destino de exportação, 
seguida pelos Estados Unidos, Bélgica, Índia e 
Emirados Árabes Unidos. Os têxteis, a maquinaria e 
o calçado são os principais produtos de exportação. 
O foco do Conjunto de Ferramentas de Comércio 
Transfronteiriço Regional incidirá no peixe de água 
doce (truta), têxteis e vestuário, água engarrafada, 
plantas medicinais, artesanato, acessórios e EPI.

2.1.5 MALAWI

A República do Malawi é um país sem acesso ao 
mar, cujos países limítrofes são a Zâmbia, a Tanzânia 
e Moçambique. O país tem uma população de 
18,629 milhões de habitantes e uma extensão de 
94.280 km2, dos quais um terço é ocupado pelo 
Lago Malawi. Os cinco principais destinos das 
exportações deste país são a Bélgica, a Alemanha,  
a África do Sul, os Estados Unidos e o Zimbabwe, 
com os produtos alimentares a representar 89 
 por cento do total das exportações em 2019.  
Os produtos que serão incluídos no Conjunto de 
Ferramentas de Comércio Transfronteiriço Regional 
são o amendoim, nozes de macadâmia, grãos de  
soja e produtos de soja, grãos, molhos, chá, grãos 
especializados, café, sementes de gergelim, 
pistácios, moringa, artesanato e acessórios.

2.1.6 MOÇAMBIQUE

A República de Moçambique é um país de expressão 
portuguesa banhado pelo Oceano Índico, a leste. O 
país tem dois grandes portos, Maputo e Beira, e três 
portos mais pequenos. A enfrentar desafios na área de 
infra-estruturas rodoviárias, o país tem a capacidade 
de utilizar rotas marítimas para exportar para a África 
do Sul. Os cinco principais destinos de exportação em 
2019 foram a Índia, a África do Sul, os Países Baixos,  
a China e Singapura, sendo 41% constituídos por 
combustíveis, 28% por minérios e metais e o resto 
constituído por produtos alimentares, agrícolas, 
matérias-primas e bens manufacturados. Os produtos 
de exportação que serão objecto do Conjunto de 
Ferramentas de Comércio Transfronteiriço Regional 
são o amendoim, nozes de macadâmia, castanha de 
caju, pescado, grãos especializados, café, moringa, 
artesanato e acessórios, mel, fruto do embondeiro 
(malambe) em pó e cosméticos.

2.1.7 NAMIBIA

A Namíbia está situada na costa ocidental da África 
Austral, com uma população de 2,495 milhões de 
habitantes e uma extensão de 823.290 km2. As 
mercadorias exportadas são constituídas por 40% 
de minérios e metais, 11% de bens manufacturados, 
22% de produtos alimentares e 27% de “outros” 
produtos. Os cinco principais destinos em 2019 
foram a China, a África do Sul, o Botswana, a 
Bélgica e a Espanha. A Namíbia possui dois portos  
e também tem a opção de transportar mercadorias 
via marítima para a África do Sul. O pescado, a 
carne e seus derivados, os têxteis e vestuário, o sal, 
o azeite, tâmaras, passas, uvas de mesa, carvão de 
madeira e produtos cosméticos são as mercadorias 
que serão utilizadas no Conjunto de Ferramentas 
de Comércio Transfronteiriço Regional.

2.1.8 ZÂMBIA

A República da Zâmbia é um país sem acesso ao 
litoral, que faz fronteira com a República Democrática 
do Congo, a Tanzânia, o Malawi, Moçambique, o 
Botswana, a Namíbia e Angola. Tem uma superfície  
de 743.390 km2 e uma população de 17,86 milhões de 
habitantes. Os minérios e metais representaram 71% 
das exportações da Zâmbia em 2019, sendo o resto 
das exportações produtos alimentares e bens 
manufacturados. Os cinco principais destinos de 
exportação foram a China, a Suíça, a República 
Democrática do Congo, a Namíbia e a Índia. As 
mercadorias que serão utilizadas no Conjunto  
de Ferramentas de Comércio Transfronteiriço 
Regional são o amendoim, nozes de macadâmia, soja e 
produtos de soja, mel, grãos, pescado, molhos, 
moringa, plantas medicinais e produtos naturais, 
artesanato e acessórios, grãos especializados e 
sementes de gergelim.
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2.2 PROCESSO DE EXPORTAÇÃO

O processo de exportação começa quando as 
empresas avaliam o seu negócio e a prontidão do 
produto. Os exportadores devem registar-se nas 
alfândegas, na câmara do comércio local e noutros 
ministérios locais. Os exportadores devem 
fornecer aos compradores internacionais 
cotações, facturas pró-forma e documentação de 
transporte, sempre que se revele necessário. Os 
exportadores têm de entender os termos do 
contrato de venda, bem como o Incoterm® que 
tiver sido seleccionado.

2.2.1 PRONTIDÃO PARA A EXPORTAÇÃO

Ao considerar exportar produtos, é importante 
que a empresa avalie a sua prontidão para a 
exportação em termos do negócio e dos produtos 
a serem exportados.

Prontidão do Negócios

A prontidão do negócio deve ser avaliada tendo 
em conta os seguintes aspectos:

• Compromisso da empresa em desenvolver 
um mercado internacional, uma vez que as suas 
actividades poderão ter de ser reordenadas.

• Competências de gestão, tais como 
experiência na venda de produtos noutros 
países, processamento de encomendas de 
exportação e compreensão dos processos de 
exportação.

• Recursos financeiros – a empresa dispõe 
dos fundos necessários para exportar, uma vez 
que o desenvolvimento do mercado 
internacional pode ser mais dispendioso do que 
o mercado interno? Existem fundos para 
adaptar o produto e a sua embalagem para o 
mercado internacional?

• Competências técnicas para garantir que o 
produto seja adequado para o mercado 
internacional e para levar a cabo investigação e 
promover o desenvolvimento, bem como ter 
conhecimento de potenciais concorrentes.

• Capacidade de fornecer e fabricar para o 
mercado internacional e para produzir a curto 
prazo.

• Inteligência do mercado internacional.

Prontidão do produto

A prontidão do produto pode ser avaliada levando 
em consideração os seguintes aspectos:

• Sucesso no mercado local com base no 
potencial para identificar compradores 
internacionais a preços competitivos.

• Adaptabilidade do produto através da 
avaliação da função do produto e se as 
embalagens/ rótulos/ manuais podem ser 
adaptados ao mercado internacional.

• Estrutura de custos de fabrico do 
produto que inclua os materiais utilizados e se 
estes são de origem local. O processo de 
fabrico pode ter de lidar com encomendas 
maiores. O produto pode ser sensível ao preço 
e os custos de frete podem ser demasiado 
elevados.

• Produtos dos concorrentes – existem 
vantagens em relação aos produtos dos 
concorrentes?

• Complexidade do produto, tal como a 
tecnologia necessária para utilizar o produto. 
O comprador necessita de competências para 
utilizar o produto e existem exigências de 
utilização, tais como energia/electricidade? O 
comprador exigiria serviços pós-venda, tais 
como reparações ou peças sobressalentes?

2.2.2 REGISTOS DOS EXPORTADORES

• As empresas são obrigadas a registar-se como 
exportadores antes de exportarem. Isto pode 
ser feito junto da autoridade local responsável 
pelo registo de exportação.

• O Certificado de Origem (COO) terá de ser 
processado para todas as remessas dentro da 
região da Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) para beneficiar de 
isenções de direitos aduaneiros. A empresa 
terá de se registar junto à Câmara do 
Comércio/ Ministério do Comércio/ 
autoridade local que processa o COO.

• Os custos de transporte têm de ser discutidos 
com um despachante e agente de carga, que 
deverá prestar assistência no processo de 
desalfandegamento na fronteira. O exportador 
tem de estar a par de todos os custos 
aplicáveis a futuros envios, de modo a poder 
incluí-los na cotação de potenciais 
compradores.
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2.2.3 COTAÇÃO DE EXPORTAÇÃO

Quando o exportador recebe um pedido de cotação, 
é importante que inclua a seguinte informação:

• Custos do produto
• Custos de seguros
• Custos de transporte
• Quaisquer outros custos que serão relevantes até 

que a mercadoria seja entregue (isto dependerá 
dos Termos Internacionais de Comércio 
(Incoterm®) acordados).

• Prazo de entrega.

2.2.4 FACTURA PRÓ-FORMA

A ordem de exportação compreende os seguintes 
actores:
• Exportador
• Comprador
• Transportador

• Banco dos exportadores
• A parte notificadora do comprador 

(transportador ou agente de frete).

A factura pró-forma deve incluir a seguinte 
informação:

• Contacto e endereços do comprador e do 
vendedor.

• Dados do agente de transporte.
• Detalhes sobre o produto: Código tarifário do 

Sistema Harmonizado (HS), detalhes da 
embalagem, especificações de manuseamento, 
prazo de entrega (da produção ao envio).

• Preços (com base nos Incoterms®, custo do 
produto, custos de embalagem), custos 
bancários, moeda de pagamento.

• Transporte: endereço de entrega (com base 
nos Incoterms®), modo de transporte

• Pagamento: forma de pagamento e condições 
de pagamento.

• Seguro: Seguro marítimo/de Carga

 FACTURA PRÓ-FORMA 
EXPORTADOR Nº DE 

REFERÊNCIA 
N.º DE ENVIO DATA DE ENVIO 

Nº DO 
CONHECIMENTO 
DE CARGA 

AWB-TIPO CARTA DE 
CRÉDITO 

CONSIGNATÁRIO INCOTERM TEMPO PREVISTO DE 
CHEGADA 

NÚMERO DO PEDIDO: NÚMERO DA ORDEM 
DE PAGAMENTO: 

  
CONSIGNATÁRIO COMPRADOR   

  

  

  

  
AGENTE DE CARGA / NOTIFICADOR   

  

  

MODE OF TRANSPORT  PAYMENT TERMS   

CARRIER PORT OF LOAD   

PORT OF DISCHARGE PREPAID/COLLECT   

PACKAGES TYPE OF PACKAGES   

SHIPMENT WEIGHT SHIPMENT CBM   

HS DESCRIPTION OF COMMODITIES  
NÚMERO 
DO 
PEDIDO 

ITENS NÚMERO 
DO HS 

Nº. DE 
CONTROLO 
DA 
EXPORTAÇÃO  

TIPO DE 
LICENÇA 

PAÍS DE 
ORIGEM 

QUANTIDADE PREÇO DE 
VENDA 
UNITÁRIO 

VALOR EM 
USD 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 SEGURO FRETE EMBALAGEM TOTAL TOTAL DA 

FACTURA  
CERTIFICAÇÕES 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

            
ASSINATURA_____________________ 
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2.2.5 PROCESSAMENTO DA ORDEM  
DE EXPORTAÇÃO 

Quando o contrato de venda tiver sido firmado 
através de uma ordem de pagamento internacional 
ou crédito documentário, o exportador está em 
condições de processar a ordem.

Envio de mercadoria

Após a celebração do acordo, o exportador deve 
tomar as seguintes medidas:

1. Ler a ordem de pagamento/crédito 
documentário com muita atenção e tomar 
nota dos requisitos do comprador. Se houver 
quaisquer acções de pré-embarque que 
devam ser realizadas, estas actividades devem 
ter lugar antes da reserva do frete e do 
carregamento do contentor. As actividades 
de pré-embarque podem incluir inspecções 
pré-embarque, inspecções sanitárias ou 
análises de produtos, e todas elas devem ser 
efectuadas antes de as mercadorias terem 
sido embaladas para o embarque. Caso seja 
necessária alguma destas inspecções, 
planificar com os respectivos fornecedores  
de serviços e obter a certificação necessária 
antes do envio da mercadoria.

2. Deve ser preenchido um formulário de 
controlo cambial, o qual deve ser autenticado 
junto do banco. A declaração é um 
compromisso do exportador para com o 
Banco de Reserva de que serão trazidos 
fundos para o país em troca de mercadoria. 
Esta declaração não deve ser preenchida 
antes de se ter a certeza de que o negócio  
se vai concretizar.

3. Quando a mercadoria estiver pronta para ser 
embalada, o transitário pode ser contactado 
para fazer uma reserva no próximo 
transportador disponível, ou no 
transportador que ofereça o serviço exigido 
pelo exportador. O exportador fornecerá 
uma instrução do transitário e um formulário 
de controlo cambial autenticado e solicitar-
lhe que providencie o desalfandegamento e 

transporte. O transitário pode também 
providenciar um seguro marítimo, caso 
tal seja necessário. Devem ser tomadas 
providências para que a mercadoria  
seja recolhida ou entregue no armazém  
do transitário.

4. O transitário do exportador entregará a 
mercadoria ao transportador e obterá um 
documento de transporte como prova de a 
ter recebido. O transitário providenciará  
o desalfandegamento, o que requer a 
apresentação de um conhecimento de entrada 
aduaneiro, um formulário de controlo cambial 
autenticado e um documento de transporte 
(no caso de exportações por via aérea, 
rodoviária e ferroviária). O transitário 
procederá, então, à entrega dos documentos 
de transporte e do seguro ao exportador.

5. O exportador emitirá, então, os documentos 
comerciais, nomeadamente a factura 
comercial e a lista de embalagem e pode 
reunir a documentação de exportação.  
Esta documentação incluirá documentos 
comerciais, o documento de transporte,  
o documento de seguro, assim como os 
documentos de verificação emitidos  
por terceiros.

2.2.6 RECEPÇÃO DO PAGAMENTO

Quando todos os documentos estiverem prontos 
e preenchidos de acordo com o crédito 
documentário (ou se não utilizar um crédito 
documentário, de acordo com a ordem de 
pagamento), o exportador está, agora, em 
condições de apresentar os documentos para 
pagamento. No caso de créditos documentários, o 
exportador apresentará os documentos ao banco 
negociador (normalmente o banco do exportador), 
que verificará os documentos, certificando-se de 
que estão de acordo com a Carta de Crédito 
(L/C) e efectuará o pagamento ao exportador. 
Naturalmente que se vender com base numa L/C 
de aceitação, o banco aceitará os cheques do 
exportador e o exportador receberá o  
pagamento no vencimento do cheque.
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O país importador no Conjunto de Ferramentas  
de Comércio Transfronteiriço é a África do Sul 
 e os países exportadores são Angola, Botswana, 
Eswatini, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia  
e Zâmbia.

Todos os oito países fazem parte da SADC, que  
foi criada para promover o desenvolvimento, o 
crescimento económico e aliviar a pobreza. O 
Protocolo da SADC sobre Comércio é um acordo 
entre os 16 países membros da SADC destinado a 
eliminar os direitos aduaneiros e outras barreiras 
ao comércio dentro da região da SADC.

A África do Sul, Botswana, Eswatini, Lesoto e 
Namíbia fazem também parte da União Aduaneira 
da África Austral (SACU), que permite a livre 
circulação de mercadorias dentro da união.

3.1 PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO 
– ÁFRICA DO SUL

Todos os bens que entrem na África do Sul no 
decurso normal do comércio externo devem ser 
declarados na nota de entrada estipulada. Os bens 
incluem todos os produtos, artigos, mercadorias, 
animais, moeda, matéria ou coisas.

Cada importador ou mercadoria deve, dentro  
do prazo fixado, efectuar a devida entrada da 
mercadoria. Um importador inclui qualquer 
 pessoa que, no momento da importação:

• Seja proprietário de quaisquer bens importados;
• Comporte o risco de qualquer mercadoria 

importada;
• Aja ou se represente como importador ou 

proprietário de qualquer bem importado;
• Traga, de facto, quaisquer bens para a África 

do Sul;
• Esteja interessado, seja de que forma for, em 

quaisquer bens que sejam importados; ou
• Actue em nome de qualquer uma dessas 

pessoas.

Todas as pessoas que importem mercadorias  
para a África do Sul devem registar-se como tal  
nas alfândegas.

As mercadorias devem ser declaradas às Alfândegas 
no prazo de sete dias a partir da data em que se 
considera que tais mercadorias foram importadas 
nos termos da Lei das Alfândegas e sobre os 

Consumos Específicos. No caso de carga 
contentorizada, este período é de 21 dias, enquanto a 
carga a granel fraccionada deve ser declarada em 28 dias.

Notas de Entrada Obrigatórias

As importações de fora da SACU devem ser 
declaradas num DA 500 com referência a um 
documento único (DU) – Nota de Entrada.

Para a circulação de mercadorias entre a África do  
Sul e os outros membros da SACU, os importadores 
devem preencher um documento de Área Controlada 
Aduaneira (CCA) 1 (CCA 1 – Reconciliado com o 
SAD) – Declaração de Bens Removidos dentro da 
Área da SACU.

Uma declaração feita às Alfândegas relativa a uma 
nota de entrada no momento da importação e 
exportação deve ser exacta e correcta. A aceitação  
da nota de entrada pelas Alfândegas não significa  
que a informação fornecida tenha sido aceite  
como correcta.

Em condições normais, estas notas de entrada e 
documentos relacionados devem ser conservados 
durante um período de cinco anos. Se forem 
detectados erros pelas Alfândegas – quer estejam  
em dívida direitos ou não – a Lei prevê sanções até 
três vezes o valor da mercadoria, para além da  
sua confiscação.

Outros Documentos Necessários:

Para preencher com precisão a declaração de 
importação, devem ser obtidas certas informações a 
partir de uma série de documentos. São exemplos 
destes documentos:

• Documentos de transporte (ou seja, conhecimento 
de embarque, carta de porte aéreo, manifesto, etc.);

• Facturas;
• Quaisquer contratos, se for caso disso;
• Formulários de controlo cambial; e
• Licenças/certificados.

Ao submeter declarações manuais, toda a 
documentação deve acompanhar a declaração. 
Noutros casos, estes documentos deverão ser 
apresentados às Alfândegas, mediante pedido.
 

3. IMPORTAÇÕES
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Processo aduaneiro

As alfândegas utilizam o perfil de risco para 
examinar as notas de entrada de importação 
apresentadas. Isto pode resultar na retenção da 
remessa de importação enquanto se aguarda a 
apresentação de documentação adicional para 
verificar a classificação ou uma solicitação de exame 
físico da mercadoria. A mercadoria que esteja em 
ordem poderá ser levantada tal como deu entrada. 
Sempre que for aplicável, serão solicitadas licenças / 
certificados de controlo de importação.

E as mercadorias proibidas e restritas?

As mercadorias proibidas nunca são autorizadas a 
entrar na África do Sul em circunstância alguma. 
Estas incluem:

• Estupefacientes e drogas viciantes, sob  
qualquer forma;

• Armas totalmente automáticas, militares e não 
numeradas, explosivos e fogo-de-artifício;

• Veneno e outras substâncias tóxicas;
• Cigarros com uma massa de mais de 2 kg  

por 1.000;
• Mercadorias às quais é aplicada uma designação 

comercial ou marca comercial em contravenção 
a qualquer lei (por exemplo, mercadorias 
contrafeitas);

• Reproduções ilegais de quaisquer obras sujeitas 
a direitos de autor; e

• Bens fabricados em prisões e penitenciárias.

As mercadorias com restrições só são autorizadas a 
entrar na África do Sul mediante certas condições, 
ou seja, após a apresentação de uma licença, 
certificado, ou autorização da entidade competente. 
Por exemplo, os medicamentos (excluindo 
quantidades suficientes para um mês para 
tratamento pessoal próprio, acompanhado por  
uma carta ou receita autenticada de um médico 
registado) só podem ser importados mediante  
a apresentação de uma autorização/licença  
emitida pelo Director-Geral: Saúde Pública e 
Desenvolvimento Populacional.

Tipos de Direitos Aplicados a  
Mercadorias Importadas

São aplicados três tipos de direitos sobre as 
mercadorias importadas:

• Direitos aduaneiros (incluindo outros direitos 
ad valorem sobre certos artigos de luxo ou não 
essenciais);

• Direitos antidumping e direitos de 
compensação; e

• IVA (que também é cobrado sobre os bens 
importados e desalfandegados para consumo 
doméstico).

Direitos aduaneiros

Os direitos aduaneiros são tributados sobre os 
bens importados e normalmente calculados como 
uma percentagem sobre o valor dos bens (fixado 
nas tabelas da Lei das Alfândegas e dos Impostos 
sobre Consumos Específicos). No entanto, a 
carne, o pescado, o chá, certos produtos têxteis e 
certas armas de fogo acarretam taxas calculadas 
como uma percentagem do valor ou como 
cêntimos por unidade (por exemplo, por 
quilograma ou metro).

São cobrados outros direitos aduaneiros ad 
valorem sobre uma vasta gama de artigos de luxo 
ou não essenciais, tais como perfumes, armas de 
fogo e jogos arcade.

Direito antidumping e de compensaçãoy

São cobrados direitos antidumping e de 
compensação:

• Sobre mercadorias consideradas “despejadas” 
na África do Sul; e

• Sobre mercadorias importadas subsidiadas.

Estas mercadorias são objecto de investigações 
sobre preços e incentivos à exportação no país de 
origem; a taxa aplicada dependerá do resultado das 
investigações. Estes direitos são cobrados numa 
base ad valorem (como uma percentagem do valor 
das mercadorias) ou como um direito específico 
(como cêntimos por unidade).

O montante e o tipo de direitos aplicados a um 
produto são determinados com base nos seguintes 
critérios principais:

• O valor da mercadoria (o valor aduaneiro);
• O volume ou quantidade da mercadoria; e
• A classificação tarifária da mercadoria (a 

rubrica pautal).
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Imposto sobre o Valor Acrescentado

A Secção 7(1)(b) da Lei 89 do Imposto sobre o 
Valor Acrescentado (IVA) de 1991 cobra o IVA à 
taxa de 14% sobre a importação de bens na África 
do Sul provenientes de países exportadores – 
nomeadamente o Botswana, Lesoto, Namíbia e 
Eswatini. Contudo, certos bens importados para  
a África do Sul estão – ao abrigo da Secção 13(3) 
interpretada com o Anexo 1 – isentos do IVA  
na importação.

A Secção 13(2)(a) da Lei do IVA fixa o valor a ser 
aplicado à importação de bens na África do Sul.  
O valor é considerado como sendo o valor de 
mercadorias para efeitos de direitos aduaneiros; 
mais quaisquer direitos que a Lei das Alfândegas  
e sobre os Consumos Específicos cobre na 
importação; mais10 por cento desse valor.

Contudo, a Secção 13(2)(b) prevê que o valor não  
é aumentado pelo factor de 10 por cento se as 
mercadorias tiverem a sua origem no Botswana, 
Lesoto, Namíbia, ou Eswatini.

Fixação de valores aduaneiros

Os valores aduaneiros são fixados pelo código de 
avaliação do Acordo geral Sobre Tarifas e Comércio 
(GATT), que envolve seis métodos de avaliação.

A maioria das mercadorias é avaliada pelo método 
um, que é o preço efectivamente pago ou a pagar 
pelo seu comprador. O preço “livre a bordo” 
constitui a base do valor, mas permite certas 
deduções (tais como juros cobrados em condições 
de pagamento prolongadas) e acréscimos (tais  
como certos royalties).

Os funcionários aduaneiros prestam especial 
atenção aos seguintes aspectos:

• A relação entre o comprador e o vendedor;
• Os pagamentos fora das transacções normais 

(tais como royalties e taxas de licença); e

• Restrições que tenham sido impostas  
ao comprador.

Estes factores podem resultar no aumento  
do preço para efeitos de cálculo do valor 
aduaneiro, afectando directamente os direitos 
a pagar.

O que acontece à carga que entra na  
África do Sul?

Quando a carga é desembarcada na África  
do Sul, deve ser apresentado um manifesto  
de carga que reflicta a totalidade da 
mercadoria importada. Todas as mercadorias 
devem ser declaradas a contento dos  
serviços aduaneiros.

Se os importadores ou proprietários de 
mercadorias importadas não o fizerem, elas 
poderão ser retidas e removidas para o  
armazém estatal.

Armazéns estatais

O Estado fornece armazéns estatais para  
a guarda de mercadorias. O seu principal 
objectivo é garantir o pagamento de direitos  
e IVA devidos sobre bens não declarados, 
abandonados ou apreendidos. Os bens 
declarados retidos provisoriamente para 
efeitos de classificação tarifária correcta  
ou que não tenham licença são também 
armazenados em armazéns estatais.

Assim que o importador ou proprietário 
tiver cumprido todos os requisitos aduaneiros, 
a mercadoria pode ser autorizada a sair após  
a cobrança do aluguer do armazém estatal.  
A mercadoria não reclamada pode ser  
vendida em hasta pública após um período 
determinado a partir da data em que tiver  
sido colocada no armazém estatal. As receitas 
destinam-se a cobrir direitos, IVA ou  
outras despesas.
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1. Nome e morada do vendedor.
2. Nome e morada do comprador.
3. Referência do comprador.
4. Artigos cotados.
5. Preços dos artigos: por unidade e  

totais globais.
6. Pesos e dimensões dos produtos cotados.
7. Descontos, caso seja aplicável.
8. Termos de venda ou Incoterm utilizados 

(incluir local de entrega).
9. Condições de pagamento.
10. Data de envio estimada. 
11. Data de validade.

4.2 FACTURA COMERCIAL

Uma factura comercial é um documento 
necessário para o processo de desalfandegamento 
de exportação e importação. É por vezes utilizada 
para efeitos cambiais. No país do comprador, é o 
documento que é utilizado pelos seus funcionários 
aduaneiros para avaliar os direitos e impostos  
de importação.

Antes de preencher uma factura comercial para 
um novo destino de exportação, é aconselhável 
consultar fontes dignas de confiança para se 
inteirar dos requisitos específicos do país. Alguns 
países exigem que a factura esteja num formulário 
específico, mas para a maioria, a versão do 
vendedor ou do exportador é aceite, desde que 
toda a informação pertinente esteja nela incluída.

Para além da informação incluída na factura 
pró-forma, a factura pode incluir o número da 
classificação tarifária harmonizada sul-africana 
apenas até ao sexto dígito. Desta forma, é possível 
acelerar o processo de desalfandegamento das 
exportações, bem como o desalfandegamento das 
importações no país do comprador, uma vez que 
fornece uma descrição universal das mercadorias 
para efeitos de pagamento de direitos e impostos. 
Outro item que deve ser incluído é a declaração 
de controlo do destino. Embora não seja 
necessária para todas as exportações, é uma 
declaração que oferece protecção adicional  
ao exportador na eventualidade do comprador 
reexportar o embarque para um destino proibido 
ou para uma utilização final proibida.

São necessários diversos documentos, tanto para 
as importações como para as exportações. Se 
faltarem documentos, facilmente se podem 
registar atrasos nos envios e aumentar os custos 
consideravelmente. Antes de qualquer envio, o 
vendedor e o comprador devem estar cientes  
dos documentos necessários, do processo de 
obtenção desses documentos e dos custos 
associados aos que são relevantes. Por exemplo, 
para obter uma licença de importação para 
produtos agrícolas, o importador deve requerer 
ao Departamento de Agricultura, Reforma Agrária 
e Desenvolvimento Rural da África do Sul 
(DALRRD) os detalhes relevantes, efectuar um 
pagamento de ZAR190 (por requerimento) e  
o processo pode demorar até 30 dias. A carga  
não será permitida na África do Sul se não for 
apresentada a respectiva licença de importação.

4.1 FACTURA PRÓ-FORMA

Uma factura pró-forma é uma cotação em formato 
de factura que pode ser solicitada pelo comprador 
para efeitos de obtenção de uma licença de 
importação, contrato para inspecção pré-
embarque, abrir uma carta de crédito ou 
providenciar a transferência de divisas.

Uma factura pró-forma pode não ser um 
documento de embarque obrigatório, mas  
pode fornecer informações detalhadas de que  
os compradores necessitam para importar 
legalmente o produto.

As facturas pró-forma contêm basicamente  
grande parte da mesma informação que a cotação 
formal, e em muitos casos, podem ser utilizadas 
uma em vez da outra. Deve-se prestar ao 
comprador o máximo de informação possível 
sobre a encomenda, para que possam ser  
tomadas providências de forma eficiente.

As facturas informam o comprador e as 
autoridades de importação competentes do 
governo sobre o futuro embarque; não devem  
ser feitas alterações sem o consentimento  
do comprador.

Tal como foi mencionado anteriormente em 
relação à cotação, os pontos a serem incluídos 
na factura pró-forma são os seguintes:

4. DOCUMENTAÇÃO
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FACTURA COMERCIAL 
EXPORTADOR Nº DE 

REFERÊNCIA 
N.º DE ENVIO DATA DE ENVIO 

Nº DO 
CONHECIMENTO 
DE CARGA 

DA CARTA DE 
PORTE AÉREO-
TIPO 

CARTA DE 
CRÉDITO 

CONSIGNATÁRIO INCOTERM TEMPO PREVISTO DE 
CHEGADA 

NÚMERO DO PEDIDO: NÚMERO DA ORDEM 
DE PAGAMENTO: 

  
CONSIGNATÁRIO COMPRADOR    

  

  

  

  
AGENTE DE CARGA / NOTIFICADOR   

  

  

MODO DE TRANSPORTE  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   

TRANSPORTADORA PORTO DE CARGA   

PORTO DE DESCARGA PRÉ-PAGO/LEVANTAR   

EMBALAGENS TIPO DE EMBALAGENS   

PESO DA MERCADORIA M3 DA MERCADORIA   

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS DO HS  
NÚMERO 
DO 
PEDIDO 

ITENS NÚMERO 
DO HS 

Nº. DE 
CONTROLO 
DA 
EXPORTAÇÃO  

TIPO DE 
LICENÇA 

PAÍS DE 
ORIGEM 

QUANTIDADE PREÇO DE 
VENDA 
UNITÁRIO 

VALOR EM 
USD 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 SEGURO FRETE EMBALAGEM TOTAL TOTAL DA 

FACTURA  
CERTIFICAÇÕES 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

            
ASSINATURA_____________________ 

 

 

LISTA DE EMBALAGEM 
EXPORTADOR FACTURAR A N.º DE ENVIO DATA DE ENVIO 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

CONSIGNATÁRIO MODO DE TRANSPORTE Nº. DE EMBALAGENS PESO BRUTO (KG) 

CONHECIMENTO DE CARGA Nº. DA CARTA DE PORTE AÉREO 

NÚMERO DO CONTENTOR QUANTIDADE 
DOS ITENS 

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS COMPRIMENTO LARGURA ALTURA CÚBICO PESO 
LÍQUIDO 

PESO 
BRUTO 
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4.3 LISTA DE EMBALAGEM 

Consideravelmente mais detalhada e informativa 
do que uma lista de embalagem nacional normal, 
uma lista de embalagem de exportação indica o 
vendedor, o comprador, o remetente, o número 
da factura, a data de envio, o modo de transporte, 
o transportador e discrimina a quantidade, a 
descrição, o tipo de embalagem, por exemplo, 
pacote, caixote, tambor ou caixa, a quantidade  
de embalagens, o peso total líquido e bruto  
(em quilogramas), as marcas e dimensões da 
embalagem, se for caso disso. Tanto os agentes 
comerciais como os transitários dispõem de 
formulários de listas de embalagem. Uma lista  
de embalagem pode servir como documento  
de conformidade. Não substitui uma factura 
comercial. Por outro lado, os funcionários 
aduaneiros podem utilizar a lista de embalagem 
para verificar a carga, pelo que a factura comercial 
deve reflectir a informação constante da lista  
de embalagem.   

4.4 DOCUMENTOS DE TRANSPORTE

Carta de Porte Aéreo  

O transporte aéreo de mercadorias requer cartas 
de porte aéreo. Uma carta de porte aéreo 
acompanha a mercadoria enviada por uma 
transportadora aérea internacional. O documento 
fornece informação detalhada sobre o envio e 
permite que este seja rastreado. As cartas de 
porte aéreo são específicas do expedidor e não 
são documentos negociáveis (ao contrário dos 
conhecimentos de embarque de “ordem” 
utilizados para os embarques em navios). 

Conhecimento de Embarque  

Um conhecimento de embarque é um contrato 
entre o proprietário da mercadoria e o 
transportador (tal como acontece com o transporte 
nacional). Para o transporte marítimo, existem dois 
tipos comuns:
a) Conhecimento de embarque directo, que não  

é negociável, e
b) Conhecimento de embarque negociável, ou 

conhecimento de embarque da encomenda  
do remetente.

Este último pode ser utilizado para comprar, vender, 
ou trocar a mercadoria enquanto em trânsito. Em 
condições normais, o cliente necessita de um 
conhecimento de embarque original como prova  
de propriedade para poder levantar a mercadoria  
do transportador marítimo.

 
4.5 CERTIFICADO DE ORIGEM

Os certificados de origem (COO) podem ser 
exigidos para o cumprimento dos requisitos de 
alfândegas estrangeiras (isto é, país de importação), 
para cartas de crédito, ou simplesmente a pedido  
do comprador. Existem dois tipos de COO:
a) Um tipo é conhecido como “genérico” ou “não 

preferencial”, o que significa que o país de 
origem dos bens declarado no documento não 
qualifica os bens para qualquer tratamento 
preferencial com o país no lado destinatário.

b) Pode ser exigido um segundo tipo de certificado 
para a obtenção de uma tarifa preferencial do 
Acordo de Comércio Livre (FTA).
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Certificados de Origem Genéricos  

Um COO genérico é um dos documentos mais 
solicitados. Eis o que precisa de saber sobre quando 
utilizar, como certificar e onde obter este tipo de 
COO para facilitar a realização de uma transacção 
de exportação:

• O COO pode ser exigido por alguns países para 
todos ou apenas para certos produtos. Em muitos 
casos, uma declaração de origem impressa em 
papel timbrado da empresa é suficiente. O 
exportador deve verificar se é exigido um  
COO junto do comprador e/ou de um 
remetente/ despachante aduaneiro / 
transportador experiente.

• No caso de produtos têxteis, um país importador 
pode exigir um certificado de origem emitido 
pelo fabricante.

• O número de cópias necessárias e a língua  
podem variar de país para país.

Certificado de Origem do FTA

Podem ser solicitados outros COO para a obtenção 
de tarifas preferenciais do FTA. Estes certificam  
que as mercadorias constantes do documento são 
elegíveis para a isenção de direitos aduaneiros e 
também para a redução do valor dos direitos 
aduaneiros, uma vez que o país de importação 
estende estes privilégios ao país de origem.

4.6 CERTIFICADOS FITOSSANITÁRIOS

Os certificados fitossanitários são emitidos para 
indicar que as remessas de plantas, produtos 
vegetais ou outros artigos regulamentados 
satisfazem os requisitos fitossanitários de 
importação especificados e estão em conformidade 
com a declaração de certificação do respectivo 
modelo. Os certificados fitossanitários só devem  

ser emitidos para este fim. Os modelos de 
certificados fornecem uma redacção e formato 
normalizados que devem ser seguidos para a 
preparação dos certificados fitossanitários oficiais. 
Este procedimento é necessário, a fim de garantir  
a validade dos documentos, que estes sejam 
facilmente reconhecidos e que a informação 
essencial seja comunicada.

Os países importadores só devem exigir 
certificados fitossanitários para os artigos 
regulamentados. Estes incluem produtos tais  
como plantas, bolbos e tubérculos, ou sementes 
para multiplicação, frutos e vegetais, flores e  
ramos cortados, cereais e meios de cultivo.  
Os certificados fitossanitários também podem  
ser utilizados para certos produtos vegetais  
que tenham sido processados sempre que  
tais produtos, pela sua natureza ou pela sua 
transformação, tenham potencial para introduzir 
pragas regulamentadas (por exemplo, madeira, 
algodão). Pode também ser exigido um certificado 
fitossanitário para outros artigos regulamentados 
onde as medidas fitossanitárias sejam tecnicamente 
justificadas (por exemplo, recipientes vazios, 
veículos e organismos).

Os países importadores não devem exigir 
certificados fitossanitários para produtos vegetais 
que tenham sido processados de tal forma que não 
apresentem nenhum risco de introduzir pragas 
regulamentadas, nem para outros artigos que não 
requeiram medidas fitossanitárias.

A Organização Nacional de Protecção 
Fitossanitária (NPPO) deve chegar a acordo 
bilateralmente quando existam diferenças entre  
os pontos de vista do país importador e do 
exportador relativamente à justificação da 
exigência de um certificado fitossanitário. As 
alterações relativas à exigência de um certificado 
fitossanitário devem respeitar os princípios de 
transparência e não discriminação.
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Os contratos de venda raramente são celebrados 
por escrito. Na sua maioria, são feitos por correio 
electrónico, começando com um pedido de 
cotação. Muito poucos compradores e vendedores 
consideram os riscos de não pagamento, não 
entrega, mercadorias defeituosas, etc. É 
importante estipular os termos e condições do 
acordo num contrato como forma de evitar estes 
riscos, especialmente se o país exportador / 
importador não for signatário da Convenção para 
a Venda Internacional de Mercadorias (CISG).

Os Termos Internacionais de Comércio 
(Incoterms®) da Câmara do Comércio 
Internacional (ICC) podem mitigar alguns dos 
riscos, uma vez que cobrem as obrigações do 
comprador e do vendedor, o ponto em que o 
risco é transferido e quais os custos por que cada 
parte é responsável. Foram recentemente lançadas 
as regras Incoterms® 2020; no entanto, a maioria 
dos operadores do comércio externo continua a 
utilizar as regras Incoterms® 2010 e alguns até 
mesmo as regras Incoterms® 2000. O conjunto de 
ferramentas abrangerá as regras Incoterms® 2020, 
assim como as Incoterms® 2010. Tanto os 
compradores como os vendedores precisam de 
entender quais são as suas responsabilidades 
durante cada transacção e os Incoterms® 

5. INCOTERMS®/  
 CONTRATOS

constituem uma maneira fácil de reduzir as 
complicações legais, desde que cada parte entenda 
qual é o seu papel e responsabilidades.

5.1 INCOTERMS®

Os Incoterms® encontram-se em anexo a este 
documento. Os compradores e vendedores podem 
seleccionar o Incoterm® específico que gostariam 
de utilizar no seu contrato e poderão encontrar 
detalhes relativos a custos, entrega e risco. Esta 
 é uma ferramenta que foi desenvolvida com vista  
a garantir que compradores e vendedores estejam 
a utilizar os Incoterms® correctos e que 
compreendam as responsabilidades e riscos 
associados a cada Incoterm®.

Ao seleccionar o Incoterm®, os compradores  
e vendedores devem ter em consideração os 
seguintes aspectos:

• A sua experiência em matéria de comércio 
internacional;

• O risco associado ao Incoterm®;
• Os custos e a responsabilidade financeira; e 
• A experiência no manuseamento do 

transporte; operadores, fornecedores para 
envios internacionais.
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5.2 CONTRATOS 

O contrato é celebrado quando é feita uma oferta, 
e essa oferta tiver sido aceite pelo destinatário. 
Esta oferta pode ser feita como qualquer tipo de 
anúncio ou cotação para o destinatário. Quando o 
destinatário aceita a oferta dentro do período de 
validade e sem efectuar quaisquer alterações, foi 
celebrado um contrato.

5.2.1 OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR 

O vendedor deve proceder à entrega da 
mercadoria, fornecer quaisquer documentos 
relacionados com os bens e transferir a 
propriedade dos bens. A transferência da 
propriedade da mercadoria implicaria a entrega 
dos documentos de transporte para que o 
comprador possa receber a mercadoria.

5.2.2 CONFORMIDADE DA MERCADORIA 

A mercadoria deve estar em conformidade com 
 a sua quantidade, qualidade e descrição. A 
mercadoria deve ser adequada à utilização para  
ela prevista, possuir a mesma qualidade que a 
respectiva amostra ou modelo; e deve estar 
contida ou embalada para conservá-la e  
protegê-la.

5.2.3 OBRIGAÇÕES DO COMPRADOR

O comprador é obrigado a pagar o preço, o que 
inclui tomar medidas e cumprir as formalidades 
estipuladas ao abrigo do contrato. O comprador 
deve aceitar a entrega da mercadoria.

5.2.4 RECURSOS EM CASO DE  
VIOLAÇÃO DE CONTRATO

Direitos do comprador:

• O comprador pode exigir uma indemnização;
• O comprador pode solicitar a substituição de 

bens, caso estes não estejam em conformidade 
com o contrato;

• O comprador pode exigir ao vendedor que 
proceda à reparação do produto;

• O comprador pode fixar um período de tempo 
adicional para o vendedor cumprir as suas 
obrigações; e

• O comprador pode rescindir o contrato.

Direitos do vendedor:

• O vendedor pode exigir uma indemnização;
• O vendedor pode exigir ao comprador que 

efectue o pagamento, aceite a entrega ou cumpra 
as suas outras obrigações;

• O vendedor pode fixar um prazo adicional para 
que o comprador cumpra as suas obrigações; e

• O vendedor pode rescindir o contrato.

5.2.5 TRANSFERÊNCIA DE RISCOS

O risco é transferido em conformidade com o 
Incoterm® que tiver sido seleccionado pelo 
comprador e pelo vendedor. A perda ou dano da 
mercadoria depois de o risco ter sido transferido 
para o comprador não o exime da sua obrigação de 
pagar o preço, a menos que a perda ou dano se deva 
a um acto ou omissão do vendedor.
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Existem vários métodos de pagamento que podem ser 
usados no comércio internacional, nomeadamente:

• Pagamento Adiantado
• Cartas de Crédito
• Cobranças Documentárias
• Conta Corrente

6.1 PAGAMENTO ADIANTADO

Esta é, obviamente, a forma mais segura de obter 
pagamento, mas é utilizada com pouca frequência. 
Nestes termos, o comprador paga antecipadamente  
a totalidade ou uma parte da remessa.

É vantajoso para o vendedor, que não corre o risco de 
não ser pago pela sua mercadoria ou por uma parte 
dela; mas é desvantajoso para o comprador, uma vez 
que coloca todo o ónus do financiamento sobre si.

Os exportadores só utilizam este método se o risco de 
não pagamento for grande ou quando a mercadoria é 
fabricada segundo as especificações do comprador e o 
fabricante tem de desembolsar uma grande quantidade 
de capital para a produção da respectiva mercadoria.

Os regulamentos cambiais em alguns países não 
permitem o pré-pagamento das importações. 

6.2 CARTA DE CRÉDITO (LC)

Uma Carta de Crédito (LC) é o compromisso 
 escrito de um banco de pagar ao beneficiário  
um determinado montante em dinheiro, se este 
apresentar documentos elaborados estritamente  
de acordo com as condições da LC.

Para uma exportação da África do Sul, por exemplo,  
é aberta uma LC a pedido do importador, pelo seu 
banco, que normalmente a envia ao seu banco 
correspondente na África do Sul. Por seu turno,  
o banco sul-africano encaminha-a ao exportador,  
ou avisa sobre a sua chegada.

A maioria das LC comerciais são documentárias, o 
que significa que o pagamento será feito mediante  
o cheque do beneficiário, acompanhado de 
documentos exigidos na LC.

Normalmente, estes documentos são, no mínimo, a 
Factura Comercial, o Conhecimento de Embarque,  
o Certificado de Seguro e o COO.

6. FINANÇAS E PAGAMENTOS

As partes envolvidas na transacção da LC são:

• Requerente – importador/comprador que 
solicita a abertura da LC;

• Banco emissor – banco que abre a LC em nome 
do comprador;

• Banco consultor – banco que notifica ou 
assessora o vendedor sobre as condições da LC 
(geralmente um banco no país do vendedor);

• Banco negociador – banco que compra um 
cheque levantado pelo beneficiário;

• Banco de confirmação – banco que confirma a 
LC, garantindo assim o pagamento, na condição 
de os termos da LC serem cumpridos. Este 
banco localiza-se normalmente, mas nem 
sempre, no país do beneficiário; e

• Beneficiário – pessoa / empresa que recebe  
o pagamento – normalmente o vendedor.

Os últimos três bancos são normalmente um e  
o mesmo, mas não necessariamente.

Uma LC pode ser irrevogável ou revogável. LC 
irrevogável – Confirmada ou Não Confirmada

a) LC irrevogável confirmada: Em termos de  
uma LC irrevogável, o banco do comprador 
compromete-se irrevogavelmente a pagar  
os cheques do vendedor.

Quando o banco correspondente adiciona a sua 
confirmação ao crédito, assume a responsabilidade 
total de pagar os cheques do vendedor, desde que 
todas as condições indicadas no crédito 
tenham sempre sido cumpridas. 

O crédito irrevogável confirmado é o mais seguro, 
uma vez que o vendedor / exportador: 

• Tem o compromisso de dois bancos 
concordarem em pagar; o banco confirmador 
acrescentou o seu próprio compromisso ao  
do banco emissor e pagará, mesmo que o  
banco emissor não possa ou não queira 
transferir fundos;

• Está protegido contra o ‘risco comercial’ de  
não pagamento por parte do comprador, seja 
qual for o motivo;

• Está protegido contra o ‘risco político’ ou o 
risco de transferência cambial do governo 
estrangeiro que proíba ou restrinja a 
transferência de divisas para o país  
do exportador;
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• Normalmente consegue obter o pagamento 
após o envio da mercadoria.

Os bancos cobram uma comissão para confirmar 
as cartas de crédito. Tais comissões são 
suportadas pelo banco emissor, que transfere  
tais despesas para o seu cliente.

Os exportadores que tenham uma LC irrevogável 
confirmada na África do Sul não devem exigir um 
seguro de crédito à exportação.

b) LC irrevogável não confirmada: o banco 
emissor compromete-se irrevogavelmente a 
pagar os cheques do vendedor, mas o banco 
correspondente não é obrigado a efectuar  
o pagamento ou a fornecer o financiamento 
no lugar do vendedor. 

O pagamento é da exclusiva responsabilidade  
do banco emissor (normalmente o próprio banco 
do comprador). Por conseguinte, a segurança de 
uma LC irrevogável não confirmada depende da 
notação de crédito do banco emissor estrangeiro, 
dos graus de riscos ‘políticos’ e de ‘transferência 
de câmbio’ previstos, contrariamente ao risco  
de não pagamento do comprador.

Os exportadores que recebam pagamento por LC 
não confirmadas devem considerar a subscrição de 

um seguro de crédito à exportação. Neste caso,  
os riscos cobertos seriam a insolvência ou o 
incumprimento do banco emissor estrangeiro,  
ou o risco de transferência.

LC revogável: não é uma opção satisfatória, uma  
vez que o banco emissor pode alterar ou cancelar  
o crédito a qualquer momento, sem a aprovação  
do beneficiário.

Uma LC revogável pode ser considerada como  
um mero meio de providenciar pagamentos,  
não de os garantir.

Embora não seja obrigado a fazê-lo, o banco 
emissor normalmente avisa o beneficiário de 
 um crédito revogável, caso se verifique algum 
cancelamento. Por isso, é aconselhável inserir 
 uma cláusula de ‘aviso’ no crédito, segundo a  
qual o banco deve informar o exportador de 
qualquer cancelamento.

NB: Todas as LC devem indicar se são revogáveis ou 
irrevogáveis. Não havendo tal indicação, o crédito 
deve ser considerado revogável (cuidado!). Se a LC 
for revogada, o exportador obteve o pagamento 
por qualquer outro método. Embora mais barata e 
atractiva para o comprador, raramente é utilizada, a 
menos que o comprador tenha contestado o mérito 
e a solvabilidade e fiabilidade do crédito. 
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6.3 COBRANÇAS BANCÁRIAS

Um exportador que exija um método de 
pagamento menos seguro e mais barato do que 
uma LC pode negociar o pagamento com base 
numa cobrança bancária.

As cobranças bancárias referem-se a um método 
de pagamento que envolve letras de câmbio 
(também conhecidas como cheque bancário) 
através do qual um exportador inicia, através do 
sistema bancário, a cobrança de dinheiro que lhe é 
devido por um importador.

Um cheque é uma ordem incondicional, por 
escrito, assinada por uma pessoa (geralmente o 
vendedor) e dirigida ao comprador estrangeiro que 
ordena o pagamento no momento da apresentação 
do documento (à vista), ou em alguma data futura 
especificada (uso), do valor do cheque. É um 
documento vinculativo que permite ao exportador 
recorrer a uma acção judicial, caso o pagamento 
não seja efectuado.

O banco actua meramente em nome do agente do 
exportador ou como seu representante, pelo que 
não garante o pagamento. Envia o cheque (e o 
documento, se for necessário) a um banco 
correspondente no país importador com um 
pedido para que o cheque seja apresentado para 
pagamento ou aceitação e que o produto seja 
devolvido ao banco do exportador.

Carta de crédito versus cheques  
para cobrança:

A diferença entre a venda através de LC 
irrevogável e a venda por cheque documentário 
para cobrança reside essencialmente no grau de 
protecção que estes métodos dão ao exportador.

Quer a LC seja confirmada ou não, existe um 
compromisso bancário de pagamento. No caso de 
cheques para cobrança, os bancos actuam apenas 
como agentes de cobrança em nome do vendedor, 
não assumindo qualquer responsabilidade pela 
cobrança bem-sucedida do dinheiro.

6.4 CONTA CORRENTE

Diz-se que a venda tem lugar numa base de conta 
corrente quando os documentos de embarque são 
enviados directamente pelo exportador ao 
importador, o qual remete o preço acordado. 
Normalmente, estas remessas são efectuadas 
através do banco do comprador.

O vendedor deve estar ao corrente da situação 
financeira do comprador e não deve ter dúvidas de 
que o comprador pagará no momento acordado.

Por vezes, as partes concordam com o ‘pagamento 
à vista’. Aqui o comprador tem de pagar o preço  
de compra quando lhe são apresentados os 
documentos de propriedade da mercadoria vendida.

Vender com base numa ‘conta corrente’ também 
pode significar vender em condições de crédito 
combinadas entre o comprador e o vendedor, 
tendo este último poucas evidências da obrigação 
do comprador estrangeiro de pagar um 
determinado montante numa determinada data.  
A eventual cobrança do valor do pagamento pode 
ser difícil no caso de incumprimento por parte do 
comprador. Como resultado, as vendas a crédito 
em conta corrente são geralmente efectuadas 
apenas a uma sucursal ou subsidiária estrangeira  
do fornecedor, ou a um comprador com o qual o 
vendedor tenha uma relação comercial favorável  
de longa data.

Os exportadores devem considerar a 
disponibilidade de divisas estrangeiras para 
importações no país de destino antes de conceder 
condições de conta corrente. As importações 
cobertas por cheques documentários para cobrança 
beneficiam muitas vezes de prioridade na atribuição 
de divisas estrangeiras em relação às importações 
por conta corrente.

Com este método de pagamento, recomenda-se  
um seguro de crédito à exportação.
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CONCLUSÃO

O Conjunto de Ferramentas de Comércio Transfronteiriço deve constituir um recurso que 
incentive os novos participantes a exportar para a África do Sul, reduzindo simultaneamente 
os custos e riscos associados à entrada de novos mercados.
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A República da África do Sul possui requisitos 
para o controlo da venda de mel ou de misturas 
de produtos apícolas. Este controlo é 
administrado ao abrigo da Lei das Normas de 
Produtos Agrícolas, 1990 (Lei n.º 119 de 1990), 
Regulamento n.º R. 835 de 25 de Agosto de 2000. 
Os regulamentos aplicam-se à classificação, 
embalagem e marcação de mel e misturas de 
produtos apícolas destinados à venda na República 
da África do Sul. Os requisitos regulamentares 
sul-africanos sobre o mel e as misturas de 
produtos apícolas destinam-se a proteger os 
consumidores, garantindo ao mesmo tempo uma 
concorrência leal para a indústria, incluindo os 
produtos locais e os produtos importados.

CATEGORIAS DE MEL E MISTURAS  
DE PRODUTOS APÍCOLAS:

O mel é classificado em duas categorias, que são:

• Categoria ‘Choice’
• Categoria Industrial

NORMAS PARA AS CATEGORIAS  
DE MEL:

• O mel deve – ser bem maturado na colmeia, 
de modo a conter o teor correcto de 
humidade e actividade enzimática; e não conter 
partículas estranhas à sua composição (tais 
como bolor, insectos ou resíduos de insectos, 
areia, etc.).

• O mel não deve – ter quaisquer sabores ou 
odores estranhos; ter começado a fermentar 

ou a efervescer; e ter sido tratado de tal forma 
que as suas enzimas naturais sejam destruídas 
ou tornadas inactivas.

ESPECIFICAÇÕES PARA RECIPIENTES:

Um recipiente que contenha mel ou misturas de 
produtos apícolas deve ser feito de material que:

• seja adequado para tal fim;
• proteja o seu conteúdo da contaminação;
• não contamine o seu conteúdo de forma 

alguma;
• seja tão resistente que não será danificado ou 

deformado durante as práticas normais de 
armazenamento, manuseamento e transporte;

• esteja intacto; e
• seja devidamente fechado de uma forma 

permitida pela sua natureza.

ESPECIFICAÇÕES DE MARCAÇÃO:

Sem prejuízo do disposto no presente 
regulamento, as especificações de marcação 
exigidas devem figurar em letras de altura não 
inferior a 1 mm em qualquer recipiente que 
contenha mel ou misturas de produtos apícolas.

Qualquer recipiente que contenha mel ou misturas 
de produtos apícolas deve ser clara e legivelmente 
marcado com os seguintes dados:

• O nome do produto em letras com uma altura 
mínima de 4 mm: Desde que possa ser 
adicionado um verdadeiro reflexo do tipo de 

FICHA TÉCNICA: MEL 
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Figure 1Source: http://www.daff.gov.za/daffweb3/Branches/Agricultural-Production-

mel nele contido, como creme ou pedaços, a 
fonte floral ou vegetal como girassol, trigo-
sarraceno, melada, ou qualquer outra descrição 
semelhante como a origem geográfica ou 
topográfica em letras de pelo menos 4 mm  
de altura;

• O nome e o endereço comercial do produtor 
ou embalador ou vendedor de tal produto;

• O país de origem do conteúdo;
• A classificação do conteúdo em letras com pelo 

menos 2 mm de altura;
• Quando contém mel cru, com as palavras “cru” 

ou “não processado” em letras com pelo menos 
2 mm de altura;

• Quando contém mel de cana-de-açúcar em 
qualquer proporção, indicar que contém mel de 
cana-de-açúcar;

• Quando contém misturas de produtos apícolas, 
indicar as proporções de produtos apícolas 
neles contidas;

• A data de embalagem;
• A identificação do lote de tal forma que o 

produtor, embalador ou vendedor, cujo nome e 
endereço constam no recipiente, possa 
identificar ou ajudar a identificar as instalações 
onde um produto é por fim misturado, bem 
como o lote, desde que a data de embalagem 
possa ser utilizada para a sua identificação, 
sempre que for aplicável;

• As palavras “irradiado” ou “radurizado” em 
letras de pelo menos 3 mm de altura junto ao 
nome do produto, quando o conteúdo é 
constituído total ou parcialmente por mel que 
foi sujeito a irradiação, desde que a indicação 
do símbolo da radura seja opcional; e

• A massa líquida em conformidade com a Lei de 
Metrologia do Comércio, 1973 (Lei nº 77 de 
1973), tal como aplicada pelo Instituto de 
Normalização da África do Sul (SABS).

Recipiente de mel com marcação correcta, segundo o regulamento

SUNFLOWER HONEY Nome do produto

Choice grade Categoria ‘Choice’

DAFF
30 Hamilton Street
Harvest House
Pretoria
0001

Nome e endereço comercial do 
produtor 

500 g Massa líquida

Irradiated A palavra irradiated / radurised 
(irradiado / radurizado) (mel 
importado)

26/08/14 Data de embalagem (pode ser 
usada para a identificação do 
lote)

Lot no. Lm260814 Número de identificação do 
lote

Product od South Africa País de origem do conteúdo
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Em termos da Lei das Doenças dos Animais (Lei 
nº 35 de 1984) e da Lei da Segurança da Carne 
(Lei nº 40 de 2000), todos os cidadãos sul-
africanos podem importar animais e/ou produtos 
derivados de animais, que forem considerados 
seguros, para a África do Sul.
 
A importação está sujeita à observância dos 
requisitos de importação aplicáveis, tal como 
estipulado na licença de importação veterinária.

O que são produtos de origem animal?

Produtos de origem animal ou produtos derivados 
de animais são feitos ou contêm material animal. 
São exemplos o leite, queijo, a carne, biltong, 
peles, peles com pêlo, troféus de caça, a ração 
animal contendo material animal, vacinas, assim 
como medicamentos feitos de material animal  
e amostras de laboratório de animais.

Requisitos de importação

Sempre que se pretenda importar animais e/ou 
produtos de origem animal para o país, devem 
 ser cumpridos determinados requisitos de 
importação. Estes requisitos têm por objectivo 
prevenir a introdução de doenças exóticas 
(estrangeiras) na África do Sul. Esta medida é 
tomada com vista a proteger a população animal 
(e humana) nacional, bem como os nossos 
mercados de exportação.

Para certos produtos, outras autoridades 
governamentais têm os seus próprios requisitos 
de importação, que devem ser igualmente 
observados. Por exemplo, a carne é também 
controlada pela Direcção dos Serviços 
Veterinários, que avaliará os procedimentos  
de abate e os matadouros do país exportador.

FICHA TÉCNICA: 
PRODUTOS DE ORIGEM 
ANIMAL PROCESSADOS Regras para a importação

Cada lote de animais e/ou produtos animais para 
importação na África do Sul deve ser 
acompanhado por:

• Uma licença de importação veterinária original, 
emitida pela Direcção Nacional dos Serviços 
Veterinários; e

• Um certificado sanitário original, devidamente 
preenchido em inglês e em conformidade com 
os requisitos da licença de importação, e 
assinado (em tinta azul) pela autoridade 
veterinária competente do país de exportação.

Atenção: não serão aceites faxes, fotocópias, 
cópias em papel químico ou outras cópias.

Todas as condições da licença veterinária de 
importação devem ser respeitadas, cabendo  
esta responsabilidade ao importador.

Como requerer uma licença de 
importação veterináriat

• Preencher um formulário de requerimento;
• Obter o formulário correcto no seu escritório 

veterinário estatal local, num porto de entrada 
na África do Sul aprovado ou na Direcção 
Nacional dos Serviços Veterinários em 
Pretória, enviar um e-mail para VetPermits@
daff.gov.za ou telefonar para o número  
(012) 319 7514;

• Para cada lote, é paga uma tarifa por licença;
• O requerimento preenchido pode ser enviado 

por fax para (012) 329 8292 ou 319 7492 ou 
para a

• Subdirecção de Controlo das Importações e 
Exportações, Private Bag X138, Pretoria, 0001; e
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• O pedido deve ser apresentado ao escritório 
de Pretória pelo menos 4 a 6 semanas antes  
da importação proposta.

IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE 
ORIGEM ANIMAL PARA USO PRÓPRIO

Importação de Produtos Alimentares  
Crus de Origem Animal

• Nenhuma carne de porco e/ou carne de  
porco selvagem crua pode ser importada  
para uso próprio;

• Uma pessoa pode importar um máximo de  
25 kg de carne (bovinos, caça, ovinos, caprinos 
ou aves de capoeira) – excluindo carne de 
porco e carne de porco selvagem – e um 
máximo de 10 kg de biltong sem uma licença 
de importação veterinária sul-africana (VIP) ou 
certificado sanitário veterinário (VHC) de 
zonas livres de febre aftosa (FA) situadas nas 
zonas de exportação do país exportador;

• 25 kg a 250 kg de carne por importador.  
É necessário apresentar uma licença de 
importação veterinária (VIP) e certificado 
sanitário veterinário (VHC) sul-africanos  
do país exportador; e

• 10 kg a 100 kg de biltong por caçador.  
É necessário apresentar uma licença de 
importação veterinária (VIP) sul-africana e  
um certificado sanitário veterinário (VHC)  
do país exportador.

Os lotes que ultrapassem estas quantidades por 
importador não são considerados como sendo 
importados para consumo próprio. O importador 
deve solicitar uma licença de importação 
veterinária comercial e respeitar essas condições.

Condições gerais

Os produtos animais não podem ser vendidos 
ou eliminados de qualquer outra forma que  
não seja por consumo/uso próprio. Podem ser 
importados números/volume limitados dos 
seguintes produtos para uso próprio sem um 
certificado de importação veterinária ou sem 
um certificado veterinário:

• Esteiras e tapetes de peles de animais 
totalmente processados.

• Couro totalmente processado (sapatos, 
bolsas, chambocos, chicotes de couro e 
outros artigos que contenham couro) e 
troféus totalmente montados.

• Edredões/almofadas (produtos totalmente 
processados contendo penas/plumas).

• Ovos de avestruz – sem conteúdo, lisos  
ou pintados.

• Alimentos processados para animais de 
estimação (menos de 25 kg apenas).

Outras Carnes Processadas (Enlatadas, 
Cozinhadas, Polony, Brawn, etc.)

Pode ser importada do país de origem uma 
massa total de 25 kg por pessoa sem uma 
licença de importação veterinária (VIP) e um 
certificado sanitário veterinário (VHC) sul-
africanos. Caso seja ultrapassado o limite de  
25 kg, deve ser obtido uma VIP sul-africano  
e um VHC do país exportador.

Lacticínios

Podem ser importados 10 kg ou litros de 
lacticínios por pessoa sem uma licença de 
importação veterinária (VIP) sul-africana ou  
um certificado sanitário veterinário (VHC)  
do país exportador.

Ovos

Podem ser importadas 2,5 dúzias de ovos de 
aves de capoeira ou 4 ovos de avestruz por 
pessoa sem uma licença de importação 
veterinária (VIP) sul-africana ou um certificado 
sanitário veterinário (VHC) do país exportador.
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Antes de importar para a África do Sul, 
um importador deve:

1. Informar-se sobre as condições fitossanitárias 
de importação que se aplicam à mercadoria  
a importar consultando a Lei das Pragas 
Agrícolas, 1983 (Lei n.º 36 de 1983) ou a 
Organização Nacional de Protecção 
Fitossanitária da África do Sul (NPPOZA) 
junto do DALRRD.

2. Requerer uma licença de importação do 
DALRRD, caso a mercadoria a importar não 
esteja isenta de licença de importação nos 
termos da Lei acima referida. Se a mercadoria 
a ser importada estiver isenta de licença de 
importação, garantir a observância das 
medidas fitossanitárias necessárias para  
obter tal isenção.

3. Ao requerer uma licença de importação, 
apresentar o formulário de requerimento 
preenchido juntamente com o comprovativo 
de pagamento. As informações tarifárias 
relativas à emissão de licenças de importação 
e o formulário estão disponíveis no website 
do departamento https://www.dalrrd.gov. za/
Branches/Agricultural-Production-Health- 
Food-Safety/Plant-Health/Import- into-SA.

4. Enviar uma cópia da licença de importação  
ao exportador ou fornecedor no país 
exportador, a fim de garantir que a remessa  
a ser exportada cumpra os requisitos 
fitossanitários de importação da África  
do Sul.

5. Garantir que o exportador ou fornecedor 
apresente o produto a importar à 
Organização Nacional de Protecção 
Fitossanitária (NPPO) do país exportador 
para efeitos de inspecção e certificação 
fitossanitária sempre que necessário em 
termos de autorização e/ou requisitos de 
isenção.

6. Informar o exportador ou fornecedor para 
enviar o certificado fitossanitário original 
com a remessa para a África do Sul (caso  
seja exigido um certificado fitossanitário).

FICHA TÉCNICA: 
PLANTAS E PRODUTOS 
DE ORIGEM VEGETAL 

Procedimentos a seguir quando os produtos 
importados chegam ao porto de entrada na 
África do Sul:

1. A Autoridade Tributária da África do Sul (SARS) 
deterá as mercadorias para inspecção.

2. O(s) inspector(es) da NPPOZA do DALRRD 
inspeccionará(ão) a remessa juntamente com  
os documentos que a acompanham.

3. Pode acontecer o seguinte após a inspecção  
das mercadorias importadas:

a) Se a remessa cumprir os requisitos de 
importação, será autorizada a sair pelo(s) 
inspector(es) do DALRRD.

b) Se a remessa não satisfizer os requisitos de 
importação, serão recomendadas medidas 
de gestão de risco em que uma remessa 
poderá ser tratada e o seu levantamento 
autorizado, devolvida ao país de origem  
ou destruída. Quando a remessa tiver sido 
autorizada a sair pelo(s) inspector(es) do 
DALRRD, o(s) importador(es) ou o(s) 
seu(s) agente(s) deverá(ão) levar os 
documentos de importação à SARS para  
a autorização de saída final.

Endereço Postal:
National Plant Protection Organisation  
of South Africa (NPPOZA)
Department of Agriculture, Land Reform and  
Rural Development (DALRRD) Directorate:  
Plant Health
Import Permit Office  
Private Bag X14  
Gezina
0031

Contacto:
Tel: +27 (0) 12 319 6383
Fax: +27 (0) 12 319 6370
E-mail: planthealthpermits@dalrrd.gov.za 

Endereço físico:
542 or 543 Harvest House 
30 Hamilton Street, 
Arcadia 
Pretoria
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LISTA DE PRODUTOS DE 
ORIGEM VEGETAL E PAÍSES 
APROVADOS: MARÇO 2020
Existem neste momento requisitos de importação 
fitossanitários que nos permitem emitir licenças 
para autorizar a importação de produtos frescos 
(frutas e legumes) constantes da Tabela 1 a partir 
dos países indicados na linha correspondente e de 
legumes frescos constantes da Tabela 2 de todos 
os países africanos.

A importação dos países de cor azul está suspensa 
(actualmente não estar a ser emitidas licenças) no 
que respeita aos produtos frescos que se 
encontram na linha correspondente.

Nome 
científico 

Nome 
comum  País

Actinidia spp. Kiwi

França 
Grécia 
Israel 
Itália
Moçambique 
Nova Zelândia 
Zâmbia 
Zimbabwe 

Ananas spp. Ananás 
Gana 
Moçambique 
Uganda 

Capsicum spp. Piripiri

Eswatini 
Israel 
Moçambique 
Namíbia 
Países Baixos 
Zimbabwe 

Carica spp. Papaia 
Eswatini 
Moçambique 
Zimbabwe 

Citrullus spp. Melãon 
Espanha 
Eswatini 
Namíbia 

Nome 
científico 

Nome 
comum  País

Citrus spp. 

Laranja 
Limão 
Toranja
Tília 

Botswana 
Egipto 
Espanha 
Eswatini 
Marrocos 
Namíbia 
Turquia 
Zimbabwe 

Musa spp. 

Banana 
verde 

Banana 
plátano

Angola 
Camarões 
Costa do Marfim 
Equador 
Eswatini 
Gana 
Moçambique 
Quénia
Uganda 
Zâmbia 
Zimbabwe

Passiflora spp. Maracujá Eswatini 
Zimbabwe 

Persea spp. Abacate

Chile 
Espanha 
Eswatini 
Israel 
Moçambique 
Quénia
Zimbabwe

Physalis spp. Groselha Zimbabwe

Prunus avium Cereja Bulgária 
Turquia 

Prunus spp. 

Amêndoa 
Damasco 
Nectarina 
Pêssego 
Ameixa 
(Excluindo 
Cereja)

Bulgária 
Califórnia 

TABELA 1: LISTA DE PRODUTOS 
FRESCOS E PAÍSES APROVADOS
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Nome 
científico 

Nome 
comum  País

Amêndoa 
Damasco 
Cereja 
Nectarina 
Pêssego 
Ameixa 

Espanha Israel
Marrocos 
Reino Unido

Punica spp. Romã Israel

Pyrus spp. Pêra
China 
Coreia 

Rubus spp. 

Amora preta 
Boysenberry 
Silvas
Amora preta
Framboesa 
Youngberry

Zimbabwe

Solanum 
melongena Beringela Eswatini 

Namibia 

Vaccinium spp. Mirtilo 
Arando

Zimbabwe 
Polónia
Nova Zelândia

Vitis spp. Uva de 
mesae

Israel 
Egipto 
Califórnia 
Espanha 
Namíbia 
Zâmbia

Scientific Name Common Name

Abelmoschus spp. Quiabo

Beta spp. Beterraba

Capsicum spp. Piripiri/ Pimenta

Cyamopsis spp. Grão Guar

Cynara spp. Alcachofra

Daucus spp. Cenoura

Dolichos spp. Grão/Papri

Eruca spp. Rúcula

Foeniculum spp. Funcho

Phaseolus spp. Grão

Pisum spp. Ervilha de Vagem 
Comestível

Raphanus spp. Rabanete

Spinacia spp. Espinafres

Vigna spp. Choria

Zea says Milho/ maçaroca

TABELA 2: LISTA DE VEGETAIS 
FRESCOS DE TODOS OS PAÍSES 
AFRICANOS (PRÉ-EMBALADOS)

Informa-se que:

• Existem requisitos fitossanitários de importação que permitem ao DALRRD emitir uma licença  
de importação de certas frutas e vegetais frescos do Lesoto e Eswatini.

• Existem requisitos de importação fitossanitários que permitem ao DALRRD emitir uma licença  
de importação de Allium spp., Brassica spp. e Asparagus spp. de qualquer país.
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Uma pessoa não pode vender grãos secos na África 
do Sul, a menos que:

• Seja vendido de acordo com as categorias 
prescritas;

• Obedeça às normas relativas às categorias 
estipuladas;

• Seja embalado em recipientes e da forma 
estipulada;

• Seja marcado com as indicações e da forma 
estipulada; e

• Não contenha qualquer substância que não  
deva conter.

Uma remessa de grãos secos que seja classificada 
como Categoria de Conserva 1, Categoria 1, 
Categoria 2, Categoria 3 e Categoria 4:

FICHA TÉCNICA: 
GRÃOS SECOS

• Deve ser de um determinado grupo de tamanho;
• Deve ser de um determinado grupo de cor; 
• Deve ser de um determinado grupo de tipos;
• Não deve apresentar odor a mofo ou outro  

odor inaceitável;
• Não deve apresentar quaisquer objectos 

perigosos;
• Não deve apresentar qualquer substância que  

a torne imprópria para o consumo humano ou 
para processamento em alimentos saudáveis  
para consumo humano ou animal;

• Não deve apresentar sementes nocivas;
• Não deve conter insectos;
• Não deve apresentar organismos de importância 

fitossanitária; e
• Não deve ter um teor de humidade superior 

a 14 por cento.

Figura 2 
Fonte: https://www.dalrrd.gov.za/doaDev/sideMenu/foodSafety/doc/localImportRegulations/Dry%20Beans%20Regulations.pdf 

1 2 3 4 5 6 7 8

NATUREZA DO DESVIO Limite máximo de desvios que podem ocorrer em grãos secos para classificação como

Categoria de 
Conserva 1

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Grãos 
divididos

Abaixo da 
Categoria

1. Matéria estranha (Reg 22) 0,1% 0,25% 0,7% 1,5% 2,0% - *

2. Pedras e areia (Reg 22) Nenhum Nenhum 0,2% 0,6% 0,8% - *

3. Total de matéria estranha, pedras 
e areia, desde que tais desvios 
se encontrem dentro de limites 
especificados

0,1% 0,25% 0,7% 1,5% 2,0% - *

4. Grãos secos com defeitos 1,5% 3,0% 10,0% 20,0% 25,0% - *

5. Grãos secos partidos ou divididos 1,0% 5,0% 7,0% 10,0% 15,0% - *

6. O total de grãos secos com defeito 
e partidos ou divididos e no caso 
da Categoria de Conserva, também 
inclui matéria estranha, pedras 
e areia: Desde que tais desvios 
se encontrem dentro dos limites 
especificados

2,0% 5,0% 15,0% 25,0% 25,0% - *
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1. É possível que a USAID TradeHub 
encontre um comprador para um 
produto ou um vendedor que produza 
o produto que eu preciso de adquirir? 

A USAID TradeHub trabalha com 
compradores e vendedores. Para mais 
informações, queira contactar o 
representante da USAID TradeHub 
no seu país.

2. Como é que eu estabeleço o preço  
do meu produto? 

Terá de ter em consideração os seus 
custos de produção, mão-de-obra e 
transporte. Pode também procurar o 
produto que vende nas lojas online dos 
retalhistas sul-africanos para avaliar a  
sua competitividade. 

3. Como posso saber mais sobre  
o processo de exportação? 

O Conjunto de Ferramentas de Comércio 
Transfronteiriço Regional oferece uma boa 
visão geral dos processos que devem ser 
seguidos, bem como o tipo de documentos 
que são necessários para poder exportar.

4. Como devo escolher o Incoterm® 
para o contrato de venda? 

O conjunto de ferramentas inclui uma 
ferramenta Incoterm® muito útil onde 
poderá seleccionar o Incoterm® e decidir 
com base nas responsabilidades que estiver 
disposto a aceitar.

5. Como é que posso determinar os 
custos de transporte da minha carga? 

Pode falar com vários despachantes e 
agentes de carga que lhe poderão fornecer 
cotações de camionagem, frete aéreo e 
desalfandegamento.

PERGUNTAS MAIS 
FREQUENTES (FAQ) 

6. Posso desalfandegar eu próprio  
a minha remessa? 

Não é aconselhável processar o 
desalfandegamento por si próprio, pois  
pode omitir informações importantes nos 
seus documentos de desalfandegamento. 
Esta situação pode acarretar multas e  
causar atrasos. Um despachante e um 
agente de carga terão agentes na fronteira 
para o ajudar, caso se registe algum 
problema com a sua documentação.

7. Quem é responsável pelas licenças  
de importação? 

Cabe ao comprador a responsabilidade  
de garantir que as licenças de importação 
sejam processadas antes de se efectuar  
o envio. Se faltar alguma licença onde  
for necessário, a mercadoria poderá ser 
destruída pela autoridade competente.

8. Que direitos são aplicáveis às 
exportações para a África do Sul? 

Para os envios dentro da região da SADC, 
não se aplicam direitos aduaneiros, desde 
que seja apresentado um Certificado de 
Origem. O IVA é aplicável a todos os envios 
e em alguns casos, podem ser aplicados 
impostos sobre consumos específicos.  
Na lista de Requisitos de Produtos  
poderá encontrar mais informações.

9. Que licenças são necessárias para  
as exportações para a África do Sul? 

As licenças necessárias estão disponíveis  
na lista de Requisitos de Produtos e as  
Fichas Técnicas contêm os dados de contacto 
de algumas das organizações relevantes.
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ANEXO A: INCOTERMS®

Ano Acrónimo Incoterm Modo Apresentado
como Local de Entrega Custos Documentos Risco

2010 EXW Ex Works
(Na origem)

Qualquer EXW (inserir nome 
do local de entrega) 
Incoterms®  2010

Instalações do Vendedor 
- Local designado, hora 
acordada, não carregado.

“O vendedor é responsável por todos os 
custos até estar à disposição do comprador 
nas instalações do vendedor”. O vendedor 
deve pagar os custos das operações de 
controlo (tais como controlo de qualidade, 
medição, pesagem, contagem) necessárias para 
a entrega da mercadoria e que podem incluir 
embalagem para transporte. O comprador é 
responsável por todos os custos (incluindo 
seguro) desde o carregamento no camião/
transporte, todos os outros custos de 
transporte, desalfandegamento / direitos de 
exportação e importação e entrega final”.

O vendedor deve fornecer 
licenças de exportação 
(certificado de origem, 
fito), factura comercial, 
lista de embalagem.

O risco é transferido no local 
de entrega no tempo acordado. 
O comprador exigirá seguro 
a partir deste ponto.

2010 FCA Free Carrier 
(Livre No 
Transportador)

Qualquer FCA (inserir nome 
do local de entrega) 
Incoterms® 2010

Entrega ao transportador 
ou pessoa nomeada pelo 
comprador no ponto 
acordado, dentro do prazo 
acordado e mercadoria 
carregada no transporte 
(quando especificado).

O vendedor é responsável por todos os 
custos até à entrega. O vendedor deve 
pagar os custos das operações de controlo e 
embalagem necessárias para efeitos de entrega. 
Se for aplicável, o vendedor será responsável 
pelo desalfandegamento das exportações.

O vendedor deve fornecer 
licenças de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações (quando 
necessário).

O risco é transferido no local de 
entrega no momento acordado. 
O vendedor exigirá um seguro até 
à entrega. O comprador exigirá 
o seguro a partir deste ponto.

2010 CPT Carriage Paid 
To (Transporte 
Pago Até)

Qualquer CPT (inserir local 
de destino indicado) 
Incoterms® 2010

Entrega ao transportador 
ou pessoa designada pelo 
comprador no ponto acordado, 
dentro do prazo acordado.

O vendedor é responsável por todos os custos 
até à entrega. O vendedor deve pagar os 
custos das operações de controlo e embalagem 
necessárias para efeitos de entrega. Sempre 
que for aplicável, o vendedor será responsável 
pelo desalfandegamento das exportações, mas 
não pelo desalfandegamento das importações. 
O vendedor adquire o contrato de transporte.

O vendedor deve fornecer 
licenças de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações (quando 
é necessário).

O risco é transferido no local de 
entrega no momento acordado 
ou de entrega ao primeiro 
transportador. O vendedor requer 
seguro até à entrega. O comprador 
exigirá o seguro a partir deste 
ponto. O vendedor poderá ajudar 
o comprador com informações 
sobre a obtenção de seguro.

2010 CIP Carriage and 
Insurance
Paid To  
(Transporte 
e Seguro 
Pagos Até)

Qualquer CIP (inserir local de 
destino indicado) 
Incoterms® 2010

“O vendedor entrega a 
mercadoria ao transportador 
ou a outra pessoa por 
ele designada num local 
acordado (se tal local for 
acordado entre as partes) 
e que o vendedor deve 
contratar e pagar os custos 
de transporte necessários 
para levar a mercadoria ao 
local de destino indicado.

O vendedor é responsável por todos os 
custos até à entrega. O vendedor deve 
pagar os custos das operações de controlo 
e embalagem necessárias para efeitos de 
entrega. Quando aplicável, o vendedor será 
responsável pelo desalfandegamento das 
exportações, mas não pelo desalfandegamento 
das importações. O vendedor adquire o 
contrato de transporte. O vendedor também 
contrata uma cobertura de seguro contra 
o risco do comprador em caso de perda ou 
dano da mercadoria durante o transporte.

O vendedor deve fornecer 
licenças de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações (quando 
necessário).

“O risco é transferido no momento 
de entrega ao primeiro transportador. 
O vendedor exigirá seguro até à 
entrega (no destino). O vendedor 
também contrata um seguro contra 
o risco do comprador em caso 
de perda ou dano da mercadoria 
durante o transporte. O comprador 
deve notar que nos termos do CIP, 
o vendedor é obrigado a obter 
um seguro apenas com cobertura 
mínima. Caso o comprador deseje 
ter uma maior protecção de seguro, 
terá de concordar expressamente 
com o vendedor ou providenciar 
o seu próprio seguro adicional”.
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Ano Acrónimo Incoterm Modo Apresentado
como Local de Entrega Custos Documentos Risco

2010 DAT Delivered 
at Terminal 
(Entregue no 
Terminal)

Qualquer “DAT (inserir 
terminal designado 
no porto ou 
local de destino) 
Incoterms® 2010”

O vendedor entrega a 
mercadoria quando esta 
tiver sido descarregada 
do meio de transporte de 
chegada, quando é colocada à 
disposição do comprador num 
terminal designado, no porto 
ou local de destino designado. 
“Terminal” inclui qualquer 
local, coberto ou não, tal 
como um cais, armazém, 
parque de contentores ou 
terminal de carga rodoviário, 
ferroviário ou aéreo.

O vendedor é responsável por todos os 
custos até à entrega. O vendedor deve 
pagar os custos das operações de controlo 
e embalagem necessárias para efeitos de 
entrega. O vendedor será responsável pelo 
desalfandegamento das exportações, mas não 
pelo desalfandegamento das importações. O 
vendedor adquire o contrato de transporte.

O vendedor deve fornecer 
licenças de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações. O vendedor 
não tem qualquer obrigação 
de desalfandegar a mercadoria 
para importação, pagar direitos 
de importação, ou cumprir 
qualquer formalidade aduaneira.

O risco é transferido no local de 
entrega no momento acordado. 
O vendedor exigirá seguro até à 
entrega. O comprador irá exigir 
seguro a partir deste ponto.

2010 DAP Delivered At 
Place (Entregue 
no Local)

Qualquer DAP (inserir 
local de destino 
designado) 
Incoterms®

2010

O vendedor entrega a 
mercadoria quando é colocada 
à disposição do comprador no 
meio de transporte que chega 
pronto para descarregar no 
local de destino designado.

O vendedor é responsável por todos os 
custos até à entrega. O vendedor deve 
pagar os custos das operações de controlo 
e embalagem necessárias para efeitos de 
entrega. O vendedor será responsável pelo 
desalfandegamento das exportações, mas não 
pelo desalfandegamento das importações. O 
vendedor adquire o contrato de transporte.

O vendedor deve fornecer 
licenças de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações. O vendedor 
não tem qualquer obrigação 
de desalfandegar a mercadoria 
para importação, pagar 
direitos de importação, 
ou cumprir quaisquer 
formalidades aduaneiras.

O risco é transferido no local de 
entrega no momento acordado. O 
vendedor exigirá um seguro até à 
entrega. O comprador exigirá o 
seguro desde o ponto de entrega.

2010 DDP Delivered Duty 

Paid (Entregue 

com Direitos 

Pagos)

Qualquer DDP (inserir 

local de destino 

designado) 

Incoterms® 2010

O vendedor entrega a 
mercadoria quando esta é 
colocada à disposição do 
comprador, desalfandegada 
para importação no meio 
de transporte de chegada, 
pronta para descarga no 
local de destino designado

O vendedor é responsável por todos 
os custos até à entrega. O vendedor 
deve pagar os custos das operações de 
controlo e embalagem necessárias para 
efeitos de entrega. O vendedor será 
responsável pelo desalfandegamento 
das exportações e desalfandegamento 
das importações. O vendedor adquire o 
contrato de transporte. O DDP representa 
a obrigação máxima do vendedor.

O vendedor deve fornecer 
licenças de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações. O 
vendedor tem a obrigação de 
desalfandegar as mercadorias 
para importação, pagar direitos 
de importação e cumprir as 
formalidades aduaneiras.

O risco é transferido no 
local de entrega no momento 
acordado. O vendedor exigirá 
seguro até à entrega (à 
disposição do comprador).

2010 FAS Free Alongside 
Ship (Livre ao 
Lado do Navio)

Marítimo FAS (inserir o 
porto de embarque 
designado) 
Incoterms® 2010

O vendedor entrega quando 
a mercadoria é colocada ao 
lado do navio (por exemplo, 
num cais ou num batelão) 
indicado pelo comprador no 
porto de embarque designado.

O vendedor é responsável por todos os 
custos até à entrega. O vendedor deve 
pagar os custos das operações de controlo 
e embalagem necessárias para efeitos de 
entrega. O vendedor será responsável pelo 
desalfandegamento das exportações.

O vendedor deve fornecer 
licenças para exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações.

“O risco de perda ou dano da 
mercadoria é transferido quando a 
mercadoria está ao lado do navio 
e o comprador suporta todos os 
custos a partir desse momento”.
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Ano Acrónimo Incoterm Modo Apresentado
como Local de Entrega Custos Documentos Risco

2010 FOB Livre A Bordo 
(Livre a Bordo)

Marítimo FOB (inserir porto 
de embarque 
designado) 
Incoterms® 2010

O vendedor entrega a 
mercadoria a bordo do navio 
indicado pelo comprador no 
porto de embarque designado.

“O vendedor é responsável por todos os 
custos até à entrega. O vendedor deve 
pagar os custos das operações de controlo 
e embalagem necessárias para efeitos de 
entrega. O vendedor será responsável pelo 
desalfandegamento das exportações. “

O vendedor deve apresentar 
licenças de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações.

“O risco de perda ou dano da 
mercadoria é transferido quando a 
mercadoria está a bordo do navio 
e o comprador suporta todos os 
custos a partir desse momento”.

2010 CFR Custo e Frete 
(Custo e Frete)

Marítimo CFR (inserir 
porto de destino 
designado) 
Incoterms® 2010

O vendedor entrega a 
mercadoria a bordo do navio.

O vendedor é responsável por todos 
os custos até à entrega e inclui o custo 
de transporte até ao porto de destino. 
O vendedor deve pagar os custos das 
operações de controlo e embalagem 
necessárias para efeitos de entrega. 
O vendedor será responsável pelo 
desalfandegamento das exportações.

O vendedor deve fornecer 
licenças de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações, 
conhecimento de embarque.

“O risco de perda ou dano da 
mercadoria é transferido quando 
a mercadoria está a bordo do 
navio e o comprador suporta 
todos os custos a partir do 
momento em que a mercadoria é 
descarregada no porto de destino”.

2010 CIF Cost Insurance 
And Freight 
(Custo, Seguro 
e Frete)

Marítimo CIF (inserir 
porto de destino 
designado) 
Incoterms® 2010

O vendedor entrega a 
mercadoria a bordo do navio.

O vendedor é responsável por todos os 
custos até à entrega, incluindo o custo 
do transporte e do seguro da carga 
(em nome do comprador) até ao porto 
de destino. O vendedor deve pagar os 
custos das operações de controlo e de 
embalagem necessárias para efeitos de 
entrega. O vendedor será responsável pelo 
desalfandegamento das exportações.

O vendedor deve fornecer 
licenças de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações, 
conhecimento de embarque.

“O risco de perda ou dano da 
mercadoria é transferido quando 
esta está a bordo do navio e o 
comprador suporta todos os 
custos a partir do momento em 
que a mercadoria é descarregada 
no porto de destino. O comprador 
deve ter em conta que nos termos 
CIF, o vendedor é obrigado a obter 
seguro apenas com uma cobertura 
mínima. Se o comprador desejar 
ter maior protecção de seguro, 
terá de concordar expressamente 
com o vendedor ou tomar as 
suas próprias providências para 
obter um seguro adicional.

2020 EXW Ex Works Qualquer EXW (inserir 
local de entrega 
designado) 
Incoterms® 2020

Instalações do Vendedor 
- Local designado, hora 
acordada, não carregado.

“O vendedor é responsável por todos os 
custos até estar à disposição do comprador 
nas instalações do vendedor”. O vendedor 
deve pagar os custos das operações de 
controlo (tais como controlo de qualidade, 
medição, pesagem, contagem) necessárias 
para a entrega da mercadoria e que podem 
incluir embalagem para transporte. O 
comprador é responsável por todos os custos 
(incluindo seguro) desde o carregamento no 
camião/transporte, todos os outros custos 
de transporte, desalfandegamento das 
exportações e importação e entrega final”.

O vendedor deve apresentar 
licenças de exportação 
(certificado de origem, 
fito), factura comercial, 
lista de embalagem.

O risco é transferido no local de 
entrega no momento acordado. 
O comprador exigirá um seguro 
a partir deste ponto. O risco de 
carregamento nas instalações 
do vendedor poderá ter de ser 
discutido se o vendedor estiver 
envolvido no carregamento.
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Ano Acrónimo Incoterm Modo Apresentado
como Local de Entrega Custos Documentos Risco

2020 FCA Free Carrier 
(Livre no 
Transportador)

Qualquer FCA (inserir 
local de entrega 
indicado) 
Incoterms® 2020

Entrega ao transportador 
ou pessoa nomeada pelo 
comprador no ponto 
acordado, dentro do período 
acordado e mercadoria 
carregada para o transporte 
(quando tal é especificado).

O vendedor é responsável por todos 
os custos até à entrega. O vendedor 
deve pagar os custos das operações de 
controlo e embalagem necessárias para 
efeitos de entrega. Quando aplicável, 
o vendedor será responsável pelo 
desalfandegamento das exportações.

O vendedor deve apresentar 
licença de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações 
(quando necessário).

O risco é transferido no local de 
entrega no momento acordado. 
O vendedor requer seguro até 
à entrega. O comprador exigirá 
o seguro a partir deste ponto.

2020 CPT Transporte 
Pago Até

Qualquer CPT (inserir 
local de destino 
designado) 
Incoterms®

Entrega ao transportador 
ou pessoa designada 
pelo comprador no 
ponto acordado, dentro 
do prazo acordado.

O vendedor é responsável por todos 
os custos até à entrega. O vendedor 
deve pagar os custos das operações 
de controlo e embalagem necessárias 
para efeitos de entrega. Sempre que for 
aplicável, o vendedor será responsável pelo 
desalfandegamento das exportações, mas não 
pelo desalfandegamento das importações. O 
vendedor adquire o contrato de transporte.

O vendedor deve apresentar 
licença de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações 
(quando necessário).

O risco é transferido no local de 
entrega no momento acordado 
ou da entrega ao primeiro 
transportador. O vendedor 
requer seguro até à entrega. O 
comprador exigirá o seguro a 
partir deste ponto. O vendedor 
poderá ajudar o comprador 
em termos de informação 
sobre a obtenção de seguro.

2020 CIP Transporte e 

Seguro Pagos 

CIP (inserir 
local de destino 
designado)
Incoterms® 2020

O vendedor entrega a 
mercadoria ao transportador 
ou a outra pessoa designada 
pelo vendedor num local 
acordado (se algum desses 
locais tiver sido acordado 
entre as partes) e o vendedor 
deve contratar e pagar 
os custos de transporte 
necessários para levar a 
mercadoria até ao local 
de destino indicado.

O vendedor é responsável por todos os 
custos até à entrega. O vendedor deve 
pagar os custos das operações de controlo 
e embalagem necessárias para efeitos de 
entrega. Quando aplicável, o vendedor 
será responsável pelo desalfandegamento 
das exportações, mas não pelo 
desalfandegamento das importações. 
O vendedor adquire o contrato de 
transporte. O vendedor também contrata 
uma cobertura de seguro contra o risco 
do comprador em caso de perda ou dano 
da mercadoria durante o transporte.

O vendedor deve apresentar 
licença de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações 
(quando necessário).

“O risco é transferido no 
momento de entrega ao primeiro 
transportador. O vendedor requer 
seguro até à entrega (no destino). 
O vendedor também contrata um 
seguro contra o risco do comprador 
por perda ou dano da mercadoria 
durante o transporte. O comprador 
deve notar que, ao abrigo do CIP, 
o vendedor é obrigado a obter 
um seguro apenas com cobertura 
mínima. Caso o comprador deseje 
ter mais protecção de seguro, 
terá de concordar expressamente 
com o vendedor ou tomar as 
suas próprias providências 
para obter seguro adicional.
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Ano Acrónimo Incoterm Modo Apresentado
como Local de Entrega Custos Documentos Risco

2020 DAP Entregue 
no Local

Qualquer DAP (inserir 
local de destino 
designado) 
Incoterms® 2020

O vendedor entrega a 
mercadoria quando esta 
é colocada à disposição 
do comprador no meio 
de transporte de chegada, 
pronto para descarregar no 
local de destino designado.

O vendedor é responsável por todos os 
custos até à entrega. O vendedor deve 
pagar os custos das operações de controlo 
e embalagem necessárias para efeitos de 
entrega. O vendedor será responsável pelo 
desalfandegamento das exportações, mas não 
pelo desalfandegamento das importações. O 
vendedor adquire o contrato de transporte.

O vendedor deve apresentar 
licença de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações 
(quando necessário).
O vendedor não tem a 
obrigação de desalfandegar a 
mercadoria para importação, 
pagar direitos de importação, 
ou cumprir quaisquer 
formalidades aduaneiras.

O risco é transferido no local de 
entrega no momento acordado. 
O vendedor requer seguro até 
à entrega. O comprador exigirá 
um seguro a partir deste ponto.

2020 DPU Entregue 
no Local 
Desembarcado

Qualquer DPU (inserir 
local de destino 
designado) 
Incoterms®

2020

O vendedor entrega a 
mercadoria – e transfere 
o risco – ao comprador 
quando a mercadoria, uma 
vez descarregada do meio 
de transporte de chegada, 
é colocada à disposição do 
comprador num local de 
destino designado ou no 
ponto acordado dentro 
desse local, se algum desses 
pontos tiver sido acordado.

O vendedor é responsável por todos os 
custos até à entrega. O vendedor deve 
pagar os custos das operações de controlo 
e embalagem necessárias para efeitos de 
entrega. O vendedor será responsável pelo 
desalfandegamento das exportações, mas não 
pelo desalfandegamento das importações. O 
vendedor adquire o contrato de transporte.

O vendedor deve apresentar 
licença de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações 
(quando necessário).
O vendedor não tem a 
obrigação de desalfandegar a 
mercadoria para importação, 
pagar direitos de importação, 
ou cumprir quaisquer 
formalidades aduaneiras.

O risco é transferido no local de 
entrega no momento acordado. 
O vendedor requer seguro até 
à entrega. O comprador exigirá 
um seguro a partir deste ponto

2020 DDP Entregue Com 
Direitos Pagos

Qualquer DDP (inserir 
local de destino 
indicado) 
Incoterms® 2020

O vendedor entrega as 
mercadorias quando estas 
são colocadas à disposição do 
comprador, desalfandegadas 
para importação no meio 
de transporte de chegada, 
prontas para descarga no 
local de destino designado

O vendedor é responsável por todos os 
custos até à entrega. O vendedor deve 
pagar os custos das operações de controlo 
e embalagem necessárias para efeitos de 
entrega. O vendedor será responsável 
pelo desalfandegamento das exportações, 
mas não pelo desalfandegamento das 
importações. O vendedor adquire o 
contrato de transporte. DDP representa 
a obrigação máxima do vendedor.

O vendedor deve apresentar 
licenças de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações. O 
vendedor tem a obrigação de 
desalfandegar a mercadoria para 
importação, pagar os direitos de 
importação e cumprir quaisquer 
formalidades aduaneiras.

O risco é transferido no 
local de entrega no momento 
acordado. O vendedor exigirá 
seguro até à entrega (à 
disposição do comprador).
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Ano Acrónimo Incoterm Modo Apresentado
como Local de Entrega Custos Documentos Risco

2020 FAS Livre ao Lado 
do Navio

Marítimo FAS (inserir porto 
de embarque 
indicado) 
Incoterms® 2020

O vendedor entrega quando 
a mercadoria é colocada ao 
lado do navio (por exemplo, 
num cais ou num batelão) 
nomeado pelo comprador no 
porto de embarque designado.

O vendedor é responsável por todos os 
custos até à entrega. O vendedor deve 
pagar os custos das operações de controlo 
e embalagem necessárias para efeitos de 
entrega. O vendedor será responsável pelo 
desalfandegamento das exportações.

O vendedor deve fornecer 
licenças de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações.

“O risco de perda ou dano da 
mercadoria é transferido quando a 
mercadoria está ao lado do navio 
e o comprador suporta todos os 
custos a partir desse momento”.

2020 FOB Livre a Bordo Marítimo FOB (inserir porto 
de embarque 
designado) 
Incoterms® 2020

O vendedor entrega a 
mercadoria a bordo da 
embarcação nomeada pelo 
comprador no porto de 
embarque designado.

O vendedor é responsável por todos os 
custos até à entrega. O vendedor deve 
pagar os custos das operações de controlo 
e embalagem necessárias para efeitos de 
entrega. O vendedor será responsável pelo 
desalfandegamento das exportações.

O vendedor deve fornecer 
licenças de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações.

“O risco de perda ou dano da 
mercadoria é transferido quando a 
mercadoria está ao lado do navio 
e o comprador suporta todos os 
custos a partir desse momento”.

2020 CFR Custo e Frete Marítimo CFR (inserir 
porto de destino 
designado) 
Incoterms® 2020

O vendedor entrega a 
mercadoria a bordo do navio.

O vendedor é responsável por todos 
os custos até à entrega e inclui o custo 
de transporte até ao porto de destino. 
O vendedor deve pagar os custos das 
operações de controlo e embalagem 
necessárias para efeitos de entrega. 
O vendedor será responsável pelo 
desalfandegamento das exportações.

O vendedor deve fornecer 
licenças de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações, 
conhecimento de embarque.

“O risco de perda ou dano da 
mercadoria é transferido quando a 
mercadoria está a bordo do navio 
e o comprador suporta todos os 
custos a partir do momento em 
que a mercadoria é descarregada 
no porto de destino”.

2020 CIF Custo, Seguro 
e Frete

Marítimo CIF (inserir 
porto de destino 
designado) 
Incoterms® 2020

O vendedor entrega a 
mercadoria a bordo do navio.

O vendedor é responsável por todos 
os custos até à entrega, inclui o custo 
do transporte e do seguro da carga 
(em nome do comprador) até ao porto 
de destino. O vendedor deve pagar os 
custos das operações de controlo e 
embalagem necessárias para efeitos de 
entrega. O vendedor será responsável pelo 
desalfandegamento das exportações.

O vendedor deve fornecer 
licenças de exportação 
(certificado de origem, fito), 
factura comercial, lista de 
embalagem, desalfandegamento 
das exportações, 
conhecimento de embarque.

“O risco de perda ou dano da 
mercadoria é transferido quando 
esta está a bordo do navio e o 
comprador suporta todos os custos 
a partir do momento em que a 
mercadoria é descarregada no porto 
de destino. O comprador deve ter em 
conta que no CIF, o vendedor deve 
obter um seguro apenas com uma 
cobertura mínima. Caso o comprador 
deseje ter uma maior protecção 
de seguro, terá de concordar 
expressamente com o vendedor 
ou tomar as suas providências 
para obter um seguro adicional”.
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ANEXO B: REQUISITOS ESPECIAIS DE MERCADORIAS 

Produtos IVA Custo Total no 
Desembarque Requisitos de Licenças Inspecções Notas/Links

Amendoins 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB) 
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

É exigida Licença de Importação. 
Autoridade de Controlo: Direcção 
dos Serviços de Inspecção de 
Produtos Agrícolas; Director-Geral 
do Departamento de Agricultura

Poderá ser exigida uma Inspecção. 
Autoridade de controlo: Direcção de 
Fitossanidade e Controlo de Qualidade; 
Director-Geral do Departamento de 
Agricultura. Excepções: Amêndoas, 
avelãs e nozes em casca
Autoridade de Controlo: 
Oficial de Saúde Portuária
Excepções: Amêndoas, 
avelãs e nozes em casca

Nozes de macadâmia 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

É exigida Licença de importação. 
Autoridade de Controlo: Direcção 
dos Serviços de Inspecção de 
Produtos Agrícolas; Director-Geral 
do Departamento de Agricultura

Castanha de caju 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

Grãos + produtos 
de soja

15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

Poderá ser necessária uma licença 
de importação: Autoridade de 
controlo: Direcção dos Serviços de 
Inspecção de Produtos Agrícolas
Âmbito: Sementes
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Produtos IVA Custo Total no 
Desembarque Requisitos de Licenças Inspecções Notas/Links

Mel 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB) 
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

É exigida Licença de Importação. 
Autoridade de Controlo: 
Direcção de Fitossanidade e 
Controlo de Qualidade

É exigida inspecção. Autoridade de 
controlo: Direcção de Fitossanidade e 
Controlo de Qualidade; Director-Geral 
do Departamento de Agricultura

Autoridade de Controlo: 
Oficial de Saúde Portuária

Feijão 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

É exigida Licença de Importação. 
Autoridade de Controlo: 
Direcção de Fitossanidade
Poderá ser necessária uma licença 
de importação. Autoridade de 
Controlo: Direcção de Fitossanidade 
e Controlo de Qualidade; 
Director-Geral do Departamento 
de Agricultura. Excepções: 
Feijão, favas e fava forrageira

Poderá ser necessária inspecção. 
Autoridade de controlo: Direcção 
de Fitossanidade e Controlo de 
Qualidade. Excepções: Feijões, 
favas e fava forrageira
Poderá ser necessária inspecção. 
Autoridade de controlo: Direcção de 
Fitossanidade e Controlo de Qualidade; 
Director-Geral do Dept. de Agricultura 
Excepções: Feijão, favas e fava forrageira
Autoridade de Controlo: 
Oficial de Saúde Portuária 
Excepções: Feijões, favas 
e fava forrageira

Pescado 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

É exigida Licença de Importação.

Autoridade de Controlo: 
Departamento de 
Comércio e Indústria

Carne e derivados 
de carne

15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

É exigida Licença de Importação. 

Autoridade de Controlo: 
Director da Saúde Animal

É exigida inspecção. 
Autoridade de controlo: 
Oficial de Saúde Portuária

ANEXO B: REQUISITOS ESPECIAIS DE MERCADORIAS (CONTINUAÇÃO)
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Têxteis e vestuário 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB) 
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

Pode ser aplicável o 
Contingente de Tarifas

Sal 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB) 
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de Origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

Poderá ser necessária a 
Licença de Importação.

Autoridade de Controlo:
Alfândegas da África do Sul
Âmbito: Resíduos 
perigosos controlados pela 
Convenção de Basileia

É exigida inspecção. 
Autoridade de controlo: 
Oficial de Saúde Portuária

Azeite de oliveira 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB) 
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de Origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

Poderá ser necessária a 
Licença de Importação.

Autoridade de Controlo:
Alfândegas da África do Sul

É exigida inspecção.
Autoridade de controlo: 
Oficial de Saúde Portuária

Molhos 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de Origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

N/A É exigida inspecção: 
Autoridade de controlo: 
Oficial de Saúde Portuária
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Tâmaras 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de Origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

N/A É exigida inspecção. Autoridade de 
controlo: Direcção de Fitossanidade e 
Controlo de Qualidade; Director-Geral 
do Departamento de Agricultura 

É exigida inspecção: Autoridade de 
controlo: Oficial de Saúde Portuária

Uva passa EXW + Taxas de Origem + Seguro + Frete 
(Origem + Int.) + Direitos e Impostos

É exigida inspecção. Autoridade 
de controlo: Direcção de 
Fitossanidade e Controlo de 
Qualidade; Director-Geral do 
Departamento de Agricultura 
É exigida inspecção: Autoridade de 
controlo: Oficial de Saúde Portuária

Uva de mesa EXW + Taxas de Origem + Seguro + Frete 
(Origem + Int.) + Direitos e Impostos

É exigida inspecção. Autoridade 
de controlo: Direcção de 
Fitossanidade e Controlo de 
Qualidade; Director-Geral do 
Departamento de Agricultura 
É exigida inspecção: Autoridade de 
controlo: Oficial de Saúde Portuária

8% DO VALOR FOB (Acordo de 
Comércio Livre Continental Africano 
(AFCFTA)) - ORIGEM NAMÍBIA

Chá 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

Poderá ser necessária Licença 
de Importação. Autoridade 
de Controlo: Departamento 
de Comércio e Indústria

Poderá ser necessária Licença 
de Importação. Autoridade 
de Controlo: Departamento 
de Comércio e Indústria

ANEXO B: REQUISITOS ESPECIAIS DE MERCADORIAS (CONTINUAÇÃO)
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Banana 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

É exigida Licença de Importação. 
Autoridade de Controlo: Direcção 
dos Serviços de Inspecção de 
Produtos Agrícolas; Director-Geral 
do Departamento de Agricultura

Grãos especializados 
(azul-marinho para 
produtos de nicho)

15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

É exigida Licença de Importação. 
Autoridade de Controlo: 
Direcção da Fitossanidade

Autoridade de Controlo: Direcção 
de Fitossanidade e Controlo de 
Qualidade; Director-Geral do 
Departamento de Agricultura 
Excepções: Feijões, favas 
e fava forrageira

Poderá ser necessária Inspecção. 
Autoridade de Controlo: Direcção 
de Fitossanidade e Controlo de 
Qualidade; Director-Geral do 
Departamento de Agricultura 
 Excepções: Feijões, favas 
e fava forrageira 

Autoridade de controlo: 
Oficial de Saúde Portuária 
Excepções: Feijões, favas 
e fava forrageira 

Café 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

É exigida Licença de 
Importação. Autoridade de 
Controlo: Departamento de 
Comércio e Indústria

É exigida inspecção.
Autoridade de controlo: Direcção 
de Fitossanidade e Controlo de 
Qualidade; Director-Geral do 
Departamento de Agricultura

Pode aplicar-se a Proibição 
de Importação.
Autoridade de Controlo: 
Direcção de Fitossanidade 
e Controlo de Qualidade
Âmbito: Grãos de café 
que são coloridos, 
polidos, cozidos a vapor, 
revestidos ou a que se 
adicionado qualquer 
tipo de substâncias.

Sementes de gergelim 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

É exigida inspecção.
Autoridade de controlo: Direcção 
de Fitossanidade e Controlo de 
Qualidade; Director-Geral do 
Departamento de Agricultura
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Pistácios 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

É exigida Licença de Importação. 
Autoridade de Controlo: Direcção 
dos Serviços de Inspecção de 
Produtos Agrícolas; Director-Geral 
do Departamento de Agricultura

Poderá ser necessária Inspecção. 
Autoridade de controlo: Direcção 
de Fitossanidade e Controlo de 
Qualidade; Director-Geral do 
Departamento de Agricultura.
Excepções: Amêndoas, avelãs 
e nozes em casca
Autoridade de Controlo: 
Oficial de Saúde Portuária
Excepções: Amêndoas, avelãs 
e nozes em casca

Água engarrafada 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

É exigida Licença de Importação. 
Autoridade de Controlo: 
Direcção de Fitossanidade
Notas: Certificado de importação 
emitido pela Direcção de Fitossanidade

Moringa 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

Poderá ser exigida Licença 
de Importação.
Autoridade de Controlo: 
Alfândegas da África do Sul
Âmbito: Narcóticos e Substâncias 
Psicotrópicas controladas pelas 
Convenções das Nações Unidas 
sobre Controlo de Drogas 
Pode ser exigido o certificado da CITES  
Autoridade de Controlo: 
Alfândegas da África do Sul
Fonte: Convenção sobre o Comércio 
Internacional de Espécies de Fauna e 
Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção; 
lista não exaustiva de códigos HS da 
Organização Mundial das Alfândegas 
para espécies de alto risco para a CITES

É exigida Inspecção.
Autoridade de controlo: Direcção 
de Fitossanidade e Controlo de 
Qualidade; Director-Geral do 
Departamento de Agricultura
Fonte: Lei das Pragas Agrícolas 
36/1983; Lei de Melhoramento das 
Plantas de 1976 (No. 53/1976); Acta 
11/5/8/B de 16 de Março de 1978 
dos Serviços Técnicos Agrícolas
É exigida Inspecção
Autoridade de Controlo: 
Oficial de Saúde Portuária
Fonte: Portaria 36/1952
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Plantas medicinais 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

Poderá ser exigida Licença 
de Importação.
Autoridade de Controlo: 
Alfândegas da África do Sul
Âmbito: Narcóticos e Substâncias 
Psicotrópicas controladas pelas 
Convenções das Nações Unidas 
sobre Controlo de Drogas 
Pode ser exigido o certificado da CITES  
Autoridade de Controlo: 
Alfândegas da África do Sul
Fonte: Convenção sobre o Comércio 
Internacional de Espécies de Fauna e 
Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção; 
lista não exaustiva de códigos HS da 
Organização Mundial das Alfândegas 
para espécies de alto risco para a CITES

É exigida Inspecção.
Autoridade de controlo: Direcção 
de Fitossanidade e Controlo de 
Qualidade; Director-Geral do 
Departamento de Agricultura

Autoridade de Controlo: 
Oficial de Saúde Portuária

Artesanato e 
Acessórios

15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

Cosméticos 15% DO (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados são 
originários do Botswana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são 
importados desse país, o Valor Aduaneiro 
não deve ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de Origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

Pode ser exigido o 
Certificado da CITES 

Autoridade de Controlo: 
Alfândegas da África do Sul
Âmbito: Espécies, ou partes 
delas, que constem dos Anexos 
I, II ou III da Convenção sobre o 
Comércio Internacional das Espécies 
da Fauna e da Flora Silvestres 
Ameaçadas de Extinção (CITES)

Fonte: Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies da Fauna e da 
Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção; 
lista não exaustiva de códigos HS da 
Organização Mundial das Alfândegas 
para espécies de alto risco para a CITES 

Direitos Aduaneiros: N/A 
Imposto Sobre Consumos 
Específicos: 7% DE (VALOR 
FOB + 15% VALOR FOB 
+ DIREITOS) Nota:
O imposto sobre consumos 
específicos pode não ser 
aplicável a pastas e produtos 
intermédios não colocados 
à venda a retalho. 2. O 
imposto sobre consumos 
específicos não é aplicável 
quando importados do 
Botswana, Reino do Lesoto, 
Namíbia e Suazilândia 
(Eswatini), ao abrigo do 
acordo da SACU. (União 
Aduaneira da África Austral)
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Produtos IVA Custo Total no 
Desembarque Requisitos de Licenças Inspecções Notas/Links

EPI 15% DE (VALOR FOB + DIREITOS 
+ IMPOSTO SOBRE CONSUMOS 
ESPECÍFICOS) + IMPOSTO SOBRE OS 
COMBUSTÍVEIS + 10% DO VALOR FOB)
Nota: Quando os bens importados têm 
a sua origem no Botswana, Suazilândia, 
Lesoto ou Namíbia (BLNS) e são importados 
desse país, o Valor Aduaneiro não deve 
ser aumentado em 10 por cento.

EXW + Taxas de origem + 
Seguro + Frete (Origem + 
Int.) + Direitos e Impostos

Pode aplicar-se o 
Contingente de Tarifas.
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