
As empresas devem concentrar-se na exportação de 

produtos que de outra forma poderiam sofrer de 

elevados direitos (como vestuário) e que podem 

competir com as exportações para os EUA com origem 

em regiões que não usufruem dos benefícios da AGOA.

Um exportador que acompanha produtos para os EUA 

para venda ou outros fins comerciais deve à chegada 

declará-los às Alfândegas e Protecção das Fronteiras dos 

EUA (U.S. Customs and Border Protection - CBP), 

usando o Formulário de Declaração no 6059B da CBP. 

Usar a AGOA sabiamente

§ Plataforma de Comércio e Investimento da África 
Austral: www.satihub.com 

§ Informação Específica sobre a AGOA: www.agoa.info 
§ Alfândegas e Protecção das Fronteiras dos EUA: 

www.cbp.gov 
§ Comissão dos EUA para o Comércio Internacional 

(USITC): www.usitc.gov, e
§ Perguntas Frequentes sobre a AGOA da 

Administração do Comércio Internacional dos EUA: 
https://www.trade.gov/agoa/faq.asp 

§ Representante dos EUA para o Comércio (USTR): 
www.ustr.gov

§ Gabinete dos Têxteis e Vestuário (OTEXA): 
http://otexa.trade.gov/ 

§ Plano Harmonizado de Taxas: http://hts.usitc.gov/ 
§ Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA): 

www.fda.gov

Recursos Adicionais:

!
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Declarar os produtos à Alfândega6

Lei sobre o Crescimento e Oportunidades em África:

Guia para exportadores

Plataforma de Comércio e

Investimento da África Austral

100 Totius Street, Groenkloof, Pretoria, África do Sul 
usaid.gov/southern-africa-regional 

USAID/África do Sul 

100 Totius Street, Groenkloof, Pretoria, África do Sul 
www.satihub.com, info@satihub.com

Pretoria Hub Escritorio

Unit 16 C & D, iTowers North, CBD Gaborone,
Botswana

Gaborone Hub Escritorio

**Petróleo, gás e metais excluídos



A Plataforma de Comércio e Investimento da África 
Austral (a Plataforma) da Agência Norte-Americana para 
o Desenvolvimento Internacional (United States Agency 
for International Development – USAID) colabora com 
parceiros em toda a África Austral para aprofundar a 
integração económica regional, promover o comércio 
bilateral com os EUA ao abrigo da Lei sobre o 
Crescimento e Oportunidades em África (AGOA), e 
atrair investimentos que promovem a expansão 
comercial dentro da região e aos mercados globais. 

A componente da Competitividade das Exportações da 
Plataforma trabalha directamente com as empresas e 
governos em toda a África Austral para impulsionar as 
exportações em sectores-chave, incluindo têxteis e 
vestuário; acessórios; couro e calçado; e alimentos 
processados, nozes e frutos secos. Desde 2010, a 
Plataforma já facilitou exportações da África Austral no 
valor de mais de 40 milhões de USD. 

Os exportadores interessados em tirar partido da AGOA 
para entrar no mercado dos EUA podem começar por 
seguir as orientações abaixo. Embora a AGOA cubra 
quase 7.000 posições pautais, a elegibilidade varia de país 
para país e entre as categorias de produtos. Para ter 
assistência personalizada na exportação para os EUA ou 
localizar compradores, queira contactar os escritórios da 
Plataforma directamente.

Para tirar partido da AGOA, os exportadores devem ser 

capazes de manusear grandes volumes ou para aumentar 

a produção para satisfazer as quantidades e prazos da 

exportação. Os exportadores podem considerar 

contratar especialistas em logística, associações de 

transportadores, ou outros serviços, para garantir a 

entrega eficiente. Os exportadores devem comunicar 

regularmente com o(s) comprador(es) até à chegada dos 

produtos.

Determinar a elegibilidade do produto
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Poderá verificar a elegibilidade do produto visitando 

https://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp e 

https://agoa.info/about-agoa/products.html. Note-se que 

um produto pode não ser elegível ao abrigo da AGOA 

mas mesmo assim entrar nos EUA isento de direitos 

através de outros regimes, como as relações comerciais 

normais e o Sistema de Preferências Generalizadas 

(GSP).

Avaliar a prontidão para a exportação2

Registar com as autoridades locais competentes3

As empresas que pretendem exportar ao abrigo da 

AGOA devem registar-se como empresa junto da 

autoridade competente, como o Ministério de Comércio 

e Indústria. O exportador deve também obter um 

Certificado de Origem da AGOA para a autoridade local 

competente.

Registar junto das autoridades dos EUA
competentes4

Potenciais exportadores de alimentos e medicamentos 

devem registar-se junto da Administração de Alimentos e 

Medicamentos dos EUA (Food and Drug Administration 

– FDA). O registo junto da FDA exige ter um contracto 

baseado nos EUA (particularmente o 

distribuidor/importador). As empresas de alimentos e 

medicamentos devem satisfazer normas específicas, como 

a rotulagem e embalagem.

Potenciais exportadores de vestuário devem obter um 

Visto da AGOA. As disposições sobre o vestuário exigem 

que os países elegíveis implementem um sistema especial 

de vistos de vestuário para promover o cumprimento das 

regras de origem (RoO).

Preparar e obter documentos de exportação5

Segue uma lista dos documentos exigidos para operações 

de exportação: 

§ Factura comercial 

§ Conhecimento de embarque (bill of lading) ou carta 

de porte aéreo (airway bill) 

§ Lista de embalagem de exportação

§ Certificado de origem ou Certificado de origem da 

AGOA para têxteis e vestuário (visto) 

§ Certificações e normas (p. ex. Riscos e Pontos de 

Controlo Críticos (HACCP), Certificação do Sistema 

de Segurança Alimentar (FSSC2200, e ISO22000), e 

Produção Credenciada Mundialmente Responsável, 

quando aplicável, entre outras).

Quer exportar para os Estados Unidos? 


