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LISTA DE ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES 

AofC Afirmação de Conformidade (códigos)

AGOA Lei de Crescimento e Oportunitdades para África 

APHIS Serviço de Inspecção de Saúde e Vegetal da USDA 

AW Actividade Aquática 

BRC British Retail Consortium – British Retail Consortium

CBP Alfândegas e Protecção das Fronteiras dos Estados Unidos  

CGMP Boas Prácticas de Fabricação

CIF Custo, Seguro e Frete (encargos) 

DRV Valor de Referência Diária 

EIN Número de Identificação do Empregador 

FCE Estabelecimento de Conservas de Alimentos

FDA Administração (Autoridade) de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos 

FSIS Serviços de Segurança e Inspecção de Alimentos 

FSMA Lei de Modernização da Segurança Alimentar 

FSVP Programa de Verificação de Fornecedor Estrangeiro 

FURLS Registro Unificado e Sistema de Listagem dos FDA 

GFSI Iniciativa Global de Segurança Alimentar

GSP Sistema de Preferências Generalizadas dos EUA

HACCP Análise de Perigos e Controle de Ponto Crítico 

HS Sistema Harmonizado

HTSUS Tabela Tarifária Harmonizada dos Estados Unidos

IRS Serviços de Receitas Internas (Receita Federal)

ISF Arquivo de Segurança do Importador

ISO Organização Internacional para Padronização

LDC Países Menos Desenvolvidos 

PCQI Indivíduo Qualificado para Controles Preventivos

RACC Quantidade de Referência Habitualmente Consumida

RDI Ingestão Diária de Referência

SID Identificação de Processo Programado (número)

SSA África Sub-saariana 

SSN Número de Segurança Social 

USAID Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
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Introdução à Food and Drug  
Administration dos EUA

A Food and Drug Administration (FDA) dos Estados 
Unidos é responsável por proteger a saúde pública 
dos cidadãos americanos, garantindo a segurança  
e a proteção de medicamentos humanos e 
veterinários, produtos biológicos, dispositivos 
médicos, suprimentos de alimentos, cosméticos, 
tabaco e produtos que emitem radiação.

O FDA também desempenha um papel significativo 
no avanço da capacidade de contraterrorismo nos 
EUA e cumpre essa responsabilidade garantindo 
a segurança do abastecimento de alimentos e 
promovendo o desenvolvimento de produtos 
médicos para responder às ameaças à saúde pública.

O objectivo do Manual do Usuário de 
Exportação da Lei de Crescimento e 
Oportunidades para a África (AGOA) é 
fornecer aos actuis e potenciais exportadores 
para os Estados Unidos da América (EUA) as 
informações necessárias para cumprir com os 
requisitos das leis aduaneiras dos EUA e tirar 
proveito dos benefícios do AGOA. Como um 
documento prático, ele oferece orientação, 
passo-a-passo sobre o que precisa saber se 
estiver interessado em exportar produtos 
para os EUA, incluindo: 

• Informações sobre o processo de inscrição
• Classificação
• Avaliação de mercadorias
• Determinação do país de origem
• Admissibilidade de bens
• Avaliação do dever

Durante o desenvolvimento do manual, 
o Centro de Comércio e Investimento 
da USAID na África do Sul (USAID 
TradeHub) entrevistou partes 
interessadas de oito países da África 
Subsaariana (SSA): Botswana, Eswatini, 
Lesoto, Namíbia, Malawi, Moçambique, 
África do Sul e Zâmbia. Por meio desse 
processo de pesquisa qualitativa, todas 
as entrevistas informaram o desenho e  
a função do manual como um coletivo. 
Os actores do mercado incluíam 
empresas exportadoras com alguma 
experiência em exportação, agências de 
promoção de comércio e investimentos, 
organizações empresariais e membros 
de comitês diretivos do AGOA à  
nível nacional.

Existem duas categorias principais  
de produtos cobertos neste guia:

1. Produtos agrícolas e alimentares
2. Têxteis e vestuário

 1 U.S. Food and Drug Administration: https://www.fda.gov/about-fda

A exportação de produtos agrícolas requer 
consideração da Food and Drug Administration 
(FDA) dos EUA. 1 Requisitos relativos à 
certificação, rotulagem nutricional e aviso  
prévio para todos os produtos alimentares.

Os requisitos para esta categoria são abordados 
no Módulo 3.  

O Módulo 4 cobre os têxteis e vestuário e 
fornece uma visão geral das regras especiais de 
origem para têxteis e vestuário, bem como as 
regras especiais relativas à etiquetagem de 
produtos têxteis. Além de outros requisitos de 
rotulagem, qualquer produto importado para os 
EUA deve conter indicação seu país de origem, 
no rótulo.

Outros recursos de exportação do AGOA, 
como fichas técnicas e webinars, estão 
disponíveis no site da USAID TradeHub em
http://www.satihub.com/. 

INTRODUÇÃO E 
ANTECEDENTES
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OBJECTIVO

O obcjectivo do Módulo 1, A Lei de Crescimento  
e Oportunidades para a África, é familiarizar os 
utilizadores com a AGOA e os muitos benefícios 
da exportação de bens para os EUA ao abrigo  
das preferências especiais que proporciona.

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

• Maior consciência e compreensão do AGOA; e;
• Os utilizadores informados sobre os requisitos 

gerais de elegibilidade para tratamento com 
isenção de direitos ao abrigo da AGOA.

1.1 O que é AGOA?

Promulgada em 18 de maio de 2000, a Lei de 
Crescimento e Oportunidades para a África 
(AGOA) está no centro da política econômica  
dos EUA e do envolvimento comercial com a 
África. Proporciona aos países elegíveis da África 
Subsaariana acesso ao mercado dos EUA com 
isenção de direitos para mais de 1.800 produtos, 
para além dos mais de 5.000 produtos elegíveis 
para acesso com isenção de direitos ao abrigo  
do programa do Sistema Generalizado de 
Preferências (GSP). 2 Por este motivo, a AGOA 
 é por vezes referida como GSP plus. Muitos  
dos produtos adicionados são produtos sensíveis  
à importação não qualificados para o GSP, 
incluindo têxteis, vestuário, relógios, calçados, 
bolsas, malas, produtos planos, luvas de trabalho, 
vestuário de couro e certos produtos eletrônicos, 
de aço e de vidro.

A legislação do AGOA será analisada em 30 de 
setembro de 2025.

1.2 Requisitos Gerais de Elegibilidade

A legislação do AGOA visa melhorar 
significativamente o acesso ao mercado para os 
EUA e impulsionar o crescimento econômico na 

ASS, enquanto melhora as relações econômicas dos 
EUA na região. Para se qualificar e permanecer 
elegível para a AGOA, cada país deve demonstrar 
progresso contínuo em direção a uma economia de 
mercado e trabalhar para melhorar seu estado de 
direito, direitos humanos e respeito pelas normas 
laborais fundamentais. Além disso, os países devem 
eliminar as barreiras ao comércio e investimento 
dos EUA, promulgar políticas para reduzir a 
pobreza, combater a corrupção e proteger os 
direitos humanos.

Para que um produto seja elegível para 
preferências na AGOA:

a) O país de exportação deve ser elegível;
b) O produto deve ser elegível;
c) O produto deve ser importado diretamente  

do país SSA; e
d) Devem ser cumpridos os requisitos das  

regras de origem.

Os países designados como beneficiários dos países 
da África Subsaariana para fins da AGOA estão 
listados na Nota Geral 16 da Tabela Tarifária 
Harmonizada dos Estados Unidos (HTSUS)  

MÓDULO 1:  
A LEI DE CRESCIMENTO 
E OPORTUNIDADES 
PARA ÁFRICA (AGOA)

O QUE ESTÁ NESTE MÓDULO?

1.1 O que é AGOA?
1.2 Requisitos Gerais de Elegibilidade

2 Gabinete do Representante Comercial dos EUA: https://ustr.gov/issue-areas/
trade-development/preference-programs/african-growth-and-opportunity-act-agoa
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e incluem a maioria dos países da África 
Subsaariana, a partir de 2020 (consulte o folheto 
informativo 1 de exportação da AGOA: 
Determinando a elegibilidade do AGOA, 
para obter detalhes). 

A elegibilidade do produto pode ser determinada 
ao se encontrar o o código pautal adequado para 
classificação do produto e verificando se existe 
um “D” na coluna “especial” na tabela de tarifas.
Para produtos não têxteis, o “D” aparecerá na 
coluna “especial” se o produto for elegível. Para 
produtos têxteis e de vestuário, é necessário 
revisar as regras encontradas no subcapítulo XIX 
do Capítulo 98 do HTSUS.

As mercadorias devem ser enviadas diretamente 
do país SSA para os Estados Unidos ou, se forem 
enviadas por meio de um país intermediário,  
não poderão entrar no comércio da país 
intermediário. As regras de origem da AGOA 
exigem que o produto seja inteiramente para  
o cultivo, produção ou fabricação de um país 
beneficiário ou, no caso de ter presente 
componentes que não sejam do país da ASS,  

o produto deve ser substancialmente transformado 
em um país beneficiário Capitolo 98 do HTSUS.
 
Além disso, para bens que não são inteiramente 
produtos de um país beneficiário, a soma dos 
custos diretos das operações de processamento 
realizadas no país beneficiário e o custo ou valor 
dos materiais produzidos no país beneficiário deve 
ser igual a pelo menos 35 por cento de o valor de 
avaliação do artigo. Os produtos elegíveis devem 
ser acompanhados de um certificado de origem.  
O certificado não precisa ser incluído nos 
documentos de entrada, mas deve estar disponível 
mediante solicitação na Alfândega e Proteção de 
Fronteiras dos EUA (CBP).

Fonte da Imagem: www.istockphoto.com

RESUMO

Para os países elegíveis da África Subsaariana, 
existem quase 7.000 produtos listados na Tabela 
Tarifária Harmonizada que podem ser exportados 
com isenção de impostos para os Estados Unidos.
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OBJECTIVO

O objectivo do Módulo 2, Os Fundamentos das 
Legislações Aduaneiras dos EUA e Produtos Elegíveis 
da AGOA, é desenvolver a compreensão dos 
princípios fundamentais da AGOA e como as 
preferências são aplicadas.

RESULTADOS 

• Maior familiaridade com os termos-chave e 
uma compreensão geral da legislação aduaneira 
dos EUA;

• Maior compreensão do que acarreta a entrada 
no mercado dos EUA, principalmente a 
documentação necessária;

• Informação sobre o sistema de classificação  
de mercadorias;

• classificação das  mercadorias usando o 
Sistema Harmonizado de Descrição e 
Codificação de Mercadorias;

• Educação sobre como calcular a avaliação  
de mercadorias;

• Informação sobre como determinar o país de
• origem de acordo com as regras especificadas, e;
• Aumento da consciência de que alguns 

produtos exigem licenças de importação para 
entrar nos EUA

2.1  O Processo de Entrada no 
Mercado dos Estados Unidos

O “importador registrado” é responsável pelo 
desalfandegamento  das mercadorias na 
Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA 
(CBP). 2 O importador deve registrar uma 
“entrada” quando uma remessa chegar aos 
Estados Unidos. A “entrada” consiste nos 
documentos apresentados pelo importador  
no CBP, e “fazer a entrada” é o processo  
que liga o importador ao CBP para fins de 
responsabilidade legal. Somente uma pessoa 
com o direito legal para registrar uma entrada 
pode fazê-lo. Isso inclui o proprietário ou 

comprador das mercadorias ou um corrector licenciado 
designado pelo proprietário, comprador, ou consignatário 
das mercadorias.

Alguns produtos também estão sujeitos às regras e 
regulamentos da Food and Drug Administration com 
requisitos adicionais. Esses são tratados no Módulo 3, 
Exportando Produtos Agrícolas para os Estados Unidos.

Uma entrada deve ser coberta por uma importação ou 
caução aduaneira (ver formulário CBP 301: Caução 
Aduaneira) para garantir o pagamento de qualquer 
exigência futura de pagamento de direitos, impostos e 
taxas relativamente as mercadorias importados. Uma 
companhia fiadora pode ser usada para emitir o título de 
caução. O valor da caução é baseado em diretrizes de 
risco, incluindo histórico do importador.

O uso crescente de arquivo eletrônico tornou o 
processo de entrada mais rápido, mas como o processo 
de desembaraço de uma remessa continua complicado, 
os importadores costumam usar um despachante 
aduaneiro licenciado interno ou um serviço de despacho 
aduaneiro externo. Um despachante aduaneiro deve ter 
uma licença válida emitida pelo CBP para realizar 
negócios aduaneiros para outras partes. O importador, 
no entanto, sempre tem a responsabilidade final por 
quaisquer declarações incorrectas ou erros na entrada.

MÓDULO 2:  
OS FUNDAMENTOS DA
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA 
DOS EUA E PRODUTOS 
ELEGÍVEIS AO AGOA

O QUE ESTÁ NESTE MÓDULO?

2.1  O Processo de Entrada no 
Mercado dos Estados Unidos

2.2  Classificação de Bens
2.3  Avaliação de Bens
2.4  Determinando o país de origem

United States Customs  
and Border Protection

Sob o Departamento de Segurança Interna dos 
EUA, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos 
EUA (CBP) é responsável por “proteger o público 
de pessoas e materiais perigosos ao mesmo tempo  
aumentando a competitividade econômica global 
dos EUA ao permitir o comércio e viagens legítimas. 
“O CBP é uma entidade de fronteira unificada que 
junta alfândega, imigração, segurança de fronteira 
e proteção agrícola em uma única actividade 
coordenada.

3 U.S. Customs and Border Protection: https://www.cbp.gov/about
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Imagem fonte: www.istockphoto.com

Ao abrigo da Security and Accountability for Every 
Port Act (2006) (SAFE Port Act), 4 a CBP agora 
exige que os importadores submentam certos 
dados antes que a carga destinada aos Estados 
Unidos seja carregada a bordo de um navio em 
um porto estrangeiro. Eles são conhecidos como 
Registode Segurança do Importador (ISF) ou “10 
+ 2”. Essa regra é voltada para o importador no 
que diz respeito à conformidade.

Além do Registo de Segurança CBP, alguns itens 
também estão sujeitos a “Notificação Prévia” 
com a Food and Drug Administration (FDA). 
Notificação prévia é uma notificação ao FDA 
sobre uma remessa que está a caminho dos 
Estados Unidos. O aviso prévio é necessário 
mesmo ao enviar amostras. Os produtos podem 
ser retidos no porto se não for apresentado um 
aviso prévio.

A notificação prévia pode ser apresentada pelo 
exportador, importador, ou terceiro e inclui  
informação sobre o embarque e a instalação. 

O aviso prévio pode ser preenchido pelo exportador, 
importador ou terceiros e inclui informações sobre a 
remessa e as instalações.

O que é Arquivo de Segurança do Importador? 

O Arquivo de Segurança (também conhecido como 
Iniciativa “10 + 2”) é um regulamento CBP que exige 
que os importadores e transportadoras operadoras de 
navios forneçam dados comerciais ao CBP antes do 
embarque. Os regulamentos referem-se a remessas de 
carga não a granel que chegam aos Estados Unidos por 
navio. Os importadores são obrigados a arquivar 
eletronicamente um Arquivo de Segurança do 
Importador (ISF) composto de 10 elementos de dados 
(ISF-10) 24 horas antes do embarque. 5

 4  Lei de Segurança e Responsabilidade para Cada Porto 2006: https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/DCO%20
Documents/5p/CG-5PC/CG-CVC/CVC1/ocs/general/safeportact/Safe_Port_Act_2006.pdf
5  Lading: a acção de carregar um navio com carga
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1. Importador do Número de registro: número do Internal Revenue Service (IRS), Número de 
Identificação do Empregador (EIN), Número de Segurança Social (SSN) ou Número atribuído pelo CBP 
à entidade responsável pelo pagamento de todas as obrigações e responsável por cumprir todos os 
requisitos legais e regulamentares incorridos como resultado da importação. O importador do número 
de registro pode ser uma entidade estrangeira. No entanto, uma entidade dos EUA deve ser fornecida 
para o elemento de número do consignatário.

2. Número do consignatário: número Interno do Serviço Tributário (IRS), Número de identificação do 
Empregador (EIN), Número de Segurança Social (SSN) ou número atribuído pelo CBP do (s) indivíduo 
(s) ou empresa (s) nos Estados Unidos em cuja conta a mercadoria é enviada.

3. Nome / Endereço do Vendedor (Proprietário): Nome e endereço da última entidade conhecida 
por quem as mercadorias foram vendidas ou concordaram em serem vendidas. Se as mercadorias forem 
importadas de outra forma que não para fins de compra, o nome e o endereço do proprietário das 
mercadorias devem ser fornecidos. O CBP aceitará um número DUNS, um número exclusivo de nove 
dígitos que identifica entidades comerciais, no lugar do nome e endereço.

4. Nome / Endereço do Comprador (Proprietário): Nome e endereço da última entidade conhecida 
a quem os bens foram vendidos ou concordaram em serem vendidos. Se as mercadorias forem 
importadas de outra forma que não para fins de compra, o nome e o endereço do proprietário das 
mercadorias devem ser fornecidos. CBP aceitará um número DUNS no lugar do nome e endereço.

5. Enviar para a parte: Nome e endereço do destinatário da mercadoria programada para receber 
fisicamente as mercadorias depois de liberadas da custódia alfandegária. O CBP pretende ter o nome e 
o endereço reais da parte que receberá a mercadoria após o desembaraço, não apenas o endereço da 
empresa.

6. Nome / Endereço do Frabricante (Fornecedor): Nome e endereço da última entidade que fabrica, 
monta, produz ou cultiva a mercadoria; ou nome e endereço do fornecedor dos produtos acabados no 
país de onde saem os produtos. CBP aceitará um número DUNS no lugar do nome e endereço.

7. País de origem: País de fabrico, produção ou crescimento do artigo, com base nas leis, regras e 
regulamentos de importação dos Estados Unidos.

8. Mercadoria HTS-6: Número de declaração de direitos / estatísticas sob o qual o artigo é classificado 
na Tabela Tarifária Harmonizada dos Estados Unidos (HTSUS). O número HTSUS deve ser fornecido 
no nível de seis dígitos. Alternativamente, o arquivador pode escolher fornecer o número HTSUS no 
nível de 10 dígitos (consulte a Seção 2.2 da Classificação HTS). 

9. Local de enchimento do contentor: Nome e endereço (s) dos locais físicos onde as mercadorias 
foram empacotadas no contentor. Para remessas fracionadas a granel, o (s) nome (s) e endereço (s) do 
(s) local (is) físico (s) onde as mercadorias foram feitas “prontas para embarque” devem ser fornecidos. 
CBP aceitará um número DUNS no lugar do nome e endereço. 

10. Nome / Endereço do Consolidador (Stuffer): Nome e endereço da parte que empacotou o 
contentor ou providenciou o empacotamento do contentor. Para remessas fracionadas a granel, o 
nome e o endereço da parte que fez as mercadorias “prontas para o envio” ou da parte que 
providenciou para que as mercadorias fossem “prontas para o navio” devem ser fornecidos. Se nenhum 
consolidador for usado, por exemplo, remessas de “carga de fábrica”, forneça o nome / endereço do 
fabricante (fornecedor).

Importer Security Filing ISF-10 Checklist
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A entrada de mercadorias exige que o importador 
forneça informações suficientes para admitir e 
desembaraçar as mercadorias e para que o CBP 
possa determinar o valor de direitos, 
impostos e taxas a serem pagas
pelo importador.

Todos os registros de ISF devem ser feitos 
eletronicamente por meio do Sistema de 
Manifesto Automatizado (AMS) da embarcação ou 
da Interface Automatizada do Corretor (ABI), 
usada porpraticamente todos os importadores. 
Não existem formulários em papel. 

Um registro ISF cobre uma única “remessa” indo 
para um único importador ISF chegando em uma 
única viagem de navio. Um ISF pode cobrir várias 
contas, desde que façam parte da mesma remessa 
indo para o mesmo importador registrado e 
chegando no mesmo navio / viagem.

O CBP pode reter o desembaraço ou 
transferência da carga até que o CBP receba as 
informações exigidas e tenha tido a 
oportunidade de rever a documentação e 
conduzir qualquer exame necessário

Documentos de entrada
Os documentos de entrada devem incluir o 
manifesto (ver formulário CBP 7533), ou a 
Autorização Especial para Entrega Imediata (ver 
formulário CBP 3461) ou algum outro 
formulário exigido pelo porto para liberação 
das mercadorias. Os documentos de entrada 
também devem incluir o seguinte:

• Prova do direito de entrar (por exemplo, um 
conhecimento de embarque devidamente 
endossado);

• Factura comercial (ou factura pró-forma 
quando a factura comercial não estiver 
disponível);

• Lista de embalagem; e
• Quaisquer outros documentos necessários 

para determinar a admissibilidade das 
mercadorias (como certificações exigidas 
por outras agências governamentais dos 
Estados Unidos).

Também é possível apresentar uma entrada no 
formulário CBP 3461 antes da chegada das 
mercadorias aos EUA, a fim de obter a libertação 
imediata das mercadorias. Os documentos de 
entrada devem ser arquivados dentro de 15 dias 
de calendário após a chegada da mercadoria 
importada aos Estados Unidos.

O resumo de entrada deve ser apresentado com o 
pagamento dos direitos no prazo de 10 dias úteis 
após a entrada, se for apresentado separadamente 
da documentação de entrada. Também é possível 
apresentar o resumo de entrada e pagar os 
direitos estimados no momento da entrada.  
O resumo de entrada inclui os documentos 
previamente apresentados à entrada e o 
formulário de resumo de entrada CF 7501.  
As declarações feitas no CF 7501, incluindo 
declarações sobre a classificação, origem e valor 
da mercadoria devem ser fornecidas com cuidado 
adequado. A não utilização de cuidados adequados 
no preenchimento do formulário pode resultar em 
penalizações ou atrasos na libertação dos bens.

4 Dicas para Cumprir com o Registo de 
Segurança do Importador

1. Saiba o que está a importar antes de 
o importar. Identificar os números HTS 
adequados no início do processo e considerar 
um sistema de pré-classificação.

2. Decidir quem irá submeter o ISF e como. 
Considerar a utilização da Opção de Entrada 
Unificada.

3. Conheça os seus parceiros da cadeia de 
abastecimento. O expedidor tem acesso a 
informações importantes.

4. Exija que os novos dados “10+2” sejam 
recolhidos e fornecidos mais cedo 
possível no processo. Acrescentar dados aos 
formulários existentes, por exemplo, ordens 
de compra, avisos de embarque antecipado, 
facturas comerciais.

Fonte: Arquivo de segurança do importador e requisitos adicionais da 
operadora, Actualização do Programa “10 + 2” (2010)
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O QUE É CUIDADO RAZOÁVEL?

5 perguntas gerais que os importadores devem fazer a si próprios para todas as transacções

1. Você tem acesso aos Regulamentos CBP (Título 19 do Código de Regulamentos Federais), a Tabela 
Tarifária Harmonizada dos Estados Unidos (HTS) e a publicação do U.S. Government Printing 
Office (GPO), Boletim e Decisões Aduaneiras? Você tem acesso ao site do CBP, Serviço de Pesquisa 
Online de Regras Aduaneiras (CROSS) ou outro serviço de pesquisa que lhe permita estabelecer 
procedimentos confiáveis e facilitar o cumprimento das leis e regulamentos aduaneiros?

2. Um indivíduo responsável e experiente em sua organização analisou a documentação aduaneira 
preparada por si ou pelo seu especialista para garantir que esteja completa, completa e precisa? 
Se essa documentação foi preparada fora de sua própria organização, tem um sistema confiável 
para garantir que receba cópias das informações conforme submetidas ao CBP; que seja revisto 
para garantir a sua precisão; e que o CBP é informado em tempo hábil de quaisquer correções 
necessárias?

3. Se usa um especialista para auxiliá-lo no cumprimento das exigências aduaneiras, discutiu suas 
importações com antecedência com essa pessoa e forneceu a essa pessoa informações completas  
e precisas sobre as transações de importação? Segue os conselhos recebidos de seu especialista  
e mantém um registro escrito desses conselhos?

4. Você tem um programa e procedimentos de conformidade aduaneiras em vigor para garantir 
que suas inscrições sejam enviadas corretamente? Eles estão acessíveis a todos os funcionários 
envolvidos no processo de importação?

5. As transações ou mercadorias idênticas são tratadas de maneira diferente em portos diferentes  
ou dentro do mesmo Centro de Excelência e Especialização? Em caso afirmativo, você trouxe  
isso à atenção dos funcionários apropriados do CBP?

A lista acima é do CBP “What Every Member of the Trade Community Should Know”: “Reasonable Care” 
(Setembro 2017), Publicação de Conformidade Informada. Para mais orientação, consultar:   
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Feb/icprescare2017revision.pdf

Pagamento de Direitos 
Os direitos pagos com o entrada são chamados 
de “direitos estimados” porque não são a 
avaliação final dos direitos devidos pelo CBP. A 
entrada permanece “não liquidada” por 314 dias. 
As informações da entrada podem ser revistas 
pelo importador ou CBP até que o lançamento 
seja finalizado (“liquidado”). Até que ocorra a 
liquidação da entrada, os direitos podem ser 
reembolsados se pagos a mais ou cobrados ao 
importador se forem pagos a menos.

Se o importador quiser contestar a avaliação feita 
pela CBP, um protesto deve ser apresentado no 
prazo de 180 dias após a “liquidação”. O CBP está 
vinculado à liquidação, a menos que tenha 
ocorrido uma violação da lei, como quando o 

importador fez declarações falsas no lançamento. 
Um protesto pode ser apresentado por qualquer 
um dos seguintes:

a. Os importadores ou consignatários indicados 
nos títulos de entrada, ou suas fianças;

b. Qualquer pessoa que pague qualquer taxa ou 
cobrança;

c. Qualquer pessoa que pretenda entrar ou 
entregar; ou

d. Qualquer agente autorizado de qualquer uma 
das pessoas descritas acima.

O formulário a ser utilizado é o Formulário  
CBP 19. O formulário especifica o que pode ser 
protestado, quem pode apresentar um protesto, 
quando e onde apresentar.
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Tipos de Desembaraço
As mercadorias podem ser introduzidas para 
consumo, introduzidas para armazém no porto  
de chegada ou transportadas sob caução para 
outro porto de entrada. A maioria são entradas 
para consumo.

Arquivo de Documentos
Os EUA exigem a manutenção de registros e a 
apresentação desses registros para exame e 
inspeção por qualquer pessoa que importe 
mercadorias para os EUA. Isso inclui quaisquer 
registros que normalmente são mantidos no curso 
normal dos negócios. Esses documentos incluem, 
mas não estão limitados a:
 
• Resumo da entrada
• Informações sobre obrigações 
• Correspondência
• Regras vinculativas
• Certificado de origem
• Factura comercial ou factura pró-forma
• Lista de embalagem
• Manifestos
• Conhecimento de Embarque

Esses registros devem ser retidos por cinco anos 
após a entrada. O CBP pode pedir para ver esses 
documentos e eles devem ser fornecidos ao CBP 
“dentro de um período de tempo razoável após  
o pedido.”

2.2  A Classificação de Mercadorias 
no Sistema Harmonizado 
de Descrição e Codificação 
de Mercadorias

Todos os produtos importados para os Estados 
Unidos estão sujeitos a impostos ou isentos de 
impostos de acordo com 
sua classificação. Os 
Estados Unidos usam o 
Sistema Harmonizado de 
Descrição e Codificação  
de Mercadorias (Sistema 
Harmonizado ou HS) para 
classificar mercadorias. O 
HS fornece classificações 
comuns para todas as 
mercadorias em todos os 
países. Está em vigor em mais de 200 países, 
incluindo os EUA e a maioria dos países da África. 
Os primeiros 6 dígitos do HS são usados 
internacionalmente. Os dígitos 7 e 8 são para uso 
por países individuais. Os dígitos 9 e 10 nos EUA 
são para fins estatísticos.

A versão actual da Tabela Tarifária Harmonizada  
dos Estados Unidos pode ser acessada no  
https://hts.usitc.gov/current. Um exemplo de uma 
página do HTSUS actual pode ser visto abaixo.

Elementos Críticos 
para uma Entrada com 
successo

1. Classificação dos bens
2. Avaliação dos bens
3. País de Origem
4.  Admissibilidade
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Conforme observado, as taxas do imposto 
aparecem nas colunas 1 e 2 do HTSUS. A coluna 
1 é dividida em taxas gerais (taxas de relações 
comerciais normais) e taxas especiais (isenção de 
taxas ou taxas reduzidas para programas 
especiais). A elegibilidade para a AGOA é indicada 
por um “D” na coluna “especial” ou é 
determinada de acordo com as regras especiais 
para têxteis e vestuário contidas no Capítulo 98 
do HTSUS. A coluna 2 indica as taxas de direitos 
que são aplicadas a países que não recebem 
tratamento de direitos de nação mais favorecida. 
Actualmente, essas taxas se aplicam a Cuba e 
Coréia do Norte.

As regras de Alfândega e Proteção de Fronteiras 
dos EUA também devem ser consultadas em caso 
de dúvida sobre a classificação correta de um 
produto. Eles podem ser acessados em uma 
ferramenta de pesquisa online (https://rulings.cbp.
gov/). Outras ferramentas úteis incluem a 
ferramenta de pesquisa de produtos encontrada 
em https://hts.usitc.gov/, e a ferramenta de 
aprendizagem encontrada em www.usitc.gov/
elearning/hts/menu.

2.3 A Avaliação de Mercadorias

O método preferido para avaliação das 
mercadorias é baseado no valor da transacção. O 
valor da transacção da mercadoria importada é o 
preço efectivamente pago ou a pagar pela 
mercadoria quando vendida para exportação para 
os Estados Unidos, mais os montantes de certos 
artigos ainda não incluídos no preço. Esses custos 
extras podem incluir:  

• Custos de empacotamento incorridos  
pelo comprador;

• Comissões de venda incorridas  
pelo comprador;

• Valor de qualquer ajuda (como um molde);
• Taxas de royalties ou licença que o comprador  

é obrigado a pagar como condição da venda; e
• Rendimentos para o vendedor de qualquer 

revenda, descarte ou uso subsequente da 
mercadoria importada. 

O preço ecfetivamente pago ou a pagar pela 
mercadoria importada é o pagamento total, 
excluindo frete internacional, seguro e outros 
encargos CIF que o comprador faz ao vendedor e 
geralmente é representado pelo preço da factura.

Nos casos em que o valor da transacção não pode 
ser usado (como em transações com partes 
relacionadas), outro método de avaliação pode  
ser usado. Isso pode incluir:

• Valor de transacção de bens idênticos ou 
semelhantes;

• Valor dedutivo (preço de revenda nos EUA 
menos certos custos);

• Valor calculado (custo de materiais, 
processamento, despesas gerais e lucro); ou

• Método de recurso (outro método razoável).

2.4 Determinação do país de origem

A regra geral é que um produto será considerado 
o produto do país onde foi cultivado, fabricado ou 
processado OU onde foi substancialmente 
transformado (dado um novo nome, carácter ou 
uso). A origem da mercadoria importada para o 
território aduaneiro dos Estados Unidos pode 
afectar a taxa de direitos aduaneiros, o direito a 
programas especiais, a admissibilidade, a cota, os 
direitos antidumping ou compensatórios, a 
aquisição por agências governamentais e os 
requisitos de marcação.
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Existem dois tipos básicos de regras de origem:
Não-preferencial e preferencial.

As regras não-preferenciais geralmente se 
aplicam aos requisitos de marcação do país de 
origem, que exigem que cada artigo produzido 
no exterior e importado para os Estados Unidos 
deve ser marcado com o nome, em inglês do país 
de origem (o país onde o artigo foi cultivado, 
fabricado ou produzido ) para indicar ao 
comprador final nos Estados Unidos o país de 
fabricação ou produção do artigo. Alguns artigos 
não precisam ser marcados para indicar o país de 
origem, mas, nesses casos, os recipientes mais 
externos em que os artigos normalmente 
chegam ao comprador final nos Estados Unidos 
devem ser marcados para indicar o nome em 
inglês do país de origem dos artigos.

As regras de origem preferenciais são aplicadas a 
mercadorias que entram ao abrigo de um acordo 
comercial ou legislação especial, como o Sistema 
Generalizado de Preferências (GSP) ou a Lei de 
Crescimento e Oportunidades para a África 
(AGOA). Essas regras geralmente são baseadas 
em uma combinação de uma regra não 
preferencial (país de fabricação, produção ou 
crescimento OU país onde substancialmente 
transformado) e um conteúdo de valor mínimo.  
A transformação substancial requer a criação de 
um novo artigo com nome, características e uso 
diferentes. Para GSP onde os insumos do produto 
são importados para o país beneficiário, deve 
haver uma transformação substancial e a soma  
do custo dos materiais produzidos no país 
beneficiário mais os custos de processamento 
deve ser igual a pelo menos 35% do valor 
registado do produto nos EUA. Um fragmento 
do e O Certificado de Origem GSP é mostrado 
na imagem abaixo. 
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As regras da AGOA são semelhantes para 
produtos não têxteis, mas o conteúdo dos EUA 
pode ser incluído na AGOA (até 15% do valor). 
Existem também regras especiais de origem para 
artigos têxteis e de vestuário, previstas no 
Capítulo 98, sub-Capítulo XIX do HTSUS. 

Admissibilidade
As mercadorias podem ser proibidas ou não 
autorizadas a entrar nos EUA. Neste caso, o CBP 
negará a entrada na fronteira para mercadorias 
proibidas. As mercadorias também podem ser 
restringidas e, portanto, exigiriam uma licença  
ou permissão para importar para os EUA. O  
CBP exigirá a licença ou permissão adequada  
na fronteira. 

A determinação de produtos restritos é feita 
por outras agências do governo dos Estados 
Unidos, como a Food and Drug Administration 
(FDA) e o Departamento da Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA). 

RESUMO

A entrada no mercado dos Estados Unidos 
exige que os exportadores e importadores 
sigam o processo de entrada no mercado para 
garantir uma admissão tranquila na chegada.

Documentos-chave para a lista de verificação de entrada no mercado

Existem vários documentos importantes que são necessários como parte do processo de  
entrada no mercado, conforme mencionado acima. Em resumo, são:

 � Resumo de entrada (Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) Formulário 7501)
 � Comprovante de direito de entrada (Conhecimento de Embarque)
 � Prova de vínculo (formulário CBP 301)
 � Fatura comercial
 �  Lista de embalagem (mostrando a quantidade, número de código do Sistema Tarifário 

Harmonizado (HTSUS), descrição do item, custo unitário, custo total)
 � Outros documentos necessários para determinar a admissibilidade (autorizações, licenças para
 � tipos específicos de produtos)

Para informação adicional visite: https://www.cbp.gov/newsroom/publications/forms 
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e domésticas, que detenham alimentos destinados 
ao consumo humano ou animal nos Estados Unidos 
devem se registrar no FDA. Qualquer entidade que 
fabrica, processa, embala, rotula ou retém 
alimentos deve se registrar no FDA. O registro não 
é uma permissão ou aprovação – é simplesmente o 
acto de fornecer as informações de suas instalações 
ao FDA para que a Agência possa entrar em 
contacto consigo em caso de uma emergência 
relacionada a alimentos. 

As instalações estrangeiras devem designar um 
Agente dos EUA para gerir a comunicação de  
rotina e de emergência com a FDA. O registro  
é necessário apenas para instalações que tenham 
contacto físico direto com alimentos. Escritórios  
de vendas e empresas comerciais estão isentos de 
requisitos de registro, assim como residências 
pessoais, empresas de transporte, fazendas, 
estabelecimentos de varejo de alimentos, 
embarcações de pesca que não se dedicam ao 
processamento a bordo da embarcação e 
instalações que são totalmente regulamentadas  
pelo USDA. Não há taxas para registro, renovação 
de registro ou actualizações do registro, a menos 
que um exportador opte por pagar uma empresa 
especializada (ou seja, agente de importação dos 
EUA ou Registrar Corp) para auxiliar no processo 
de registro. 

Aviso Prévio 
O BTA também exige aviso prévio de embarques de 
alimentos para os EUA. Esse processo é obrigatório 
até para amostras. O não cumprimento resultará na 
detenção dos produtos no porto. As instruções de 
registro podem ser encontradas em: https://www.
fda.gov/food/importing-food-products-united-
states/quick-start-guide-prior-notice-food-articles-
prior-notice-system-interface-pnsi. 

O processo de arquivamento inclui informações 
sobre o embarque e a instalação e pode ser 
arquivado pelo exportador, importador ou 
terceiro. Não há taxa para o depósito de aviso 
prévio de alimentos importados. Para mais 
informações sobre aviso prévio, visite:  https://
www.fda.gov/food/importing-food-products-united-
states/prior-notice-imported-foods.

MÓDULO 3:  
EXPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS 
OU ALIMENTOS E 
BEBIDAS PARA OS EUA 

O QUE ESTÁ NESTE MÓDULO?

3.1 Registro FDA
3.2 Requisitos de Rotulagem Nutricional
3.3 Lei de Modernização da 

Segurança Alimentar (FSMA)
3.4 Determinando o País de Origem

OBJECTIVO

O objectivo do Módulo 3, Exportação de 
Produtos Agrícolas ou Alimentos e Bebidas para 
os EUA, é fornecer informações mais específicas 
sobre os requisitos de entrada no mercado dos 
EUA para produtos agrícolas, alimentos e bebidas. 

RESULTADOS ESPERADOS

• Maior compreensão do quadro jurídico geral 
para a importação de produtos agrícolas, 
alimentos ou bebidas para os EUA;

• Informação sobre onde ir para se registrar  
na Food and Drug Administration;

• Aumento do conhecimento sobre requisitos 
específicos de importação de produtos 
agrícolas, alimentos e bebidas;

• Aumento da conscientização sobre os 
requisitos de rotulagem de alimentos para  
o mercado dos EUA.

3.1 Registo no FDA

A Lei de Preparação e Resposta ao Bioterrorismo 
(BTA) (2002) cobre todos os alimentos para 
consumo humano ou animal. Ao abrigo da Lei de 
Bioterrorismo, todas as instalações, estrangeiras  

Outras agências dos EUA envolvidas  
com as exportações 

A importação de produtos agrícolas e alimentícios 
para os EUA exige conformidade com os 
regulamentos de outras agências governamentais 
fora das alfândegas dos EUA e Proteção de 
fronteira. CBP faz cumprir as leis dessas agências 
na fronteira. As agências relevantes incluem a Food 
and Drug Administration (FDA), o Departamento de 
Agricultura dos EUA (USDA) e a Agência de 
Proteção Ambiental dos EUA (EPA). O USDA 
também inclui o Serviço de Inspeção de Saúde 
Animal e Vegetal (APHIS) e o Serviço de Inspeção  
e Segurança Alimentar (FSIS). Service (FSIS).
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Registro de Instalações Alimentares
A Lei de Modernização da Segurança Alimentar 
(FSMA) (2011) exige informações adicionais de 
instalações que lidam com alimentos para consumo 
nos EUA. Isso inclui o registro de instalações de 
alimentos estrangeiros e permitir que o FDA 
inspecione instalações de alimentos estrangeiros.  
O objectivo do FSMA é garantir que o abastecimento 
de alimentos dos EUA seja seguro, mudando o  
foco dos reguladores federais de responder à 
contaminação para evitá-la.

No âmbito do FSMA, as instalações devem renovar 
seus registros a cada dois anos, em anos pares, entre 
1º de outubro e 31 de dezembro. Como parte do 
processo de renovação, as instalações devem afirmar 
que consentem com a inspeção do FDA, “no 
momento e na forma permitida pela Lei Federal de 
Alimentos, Medicamentos e Cosméticos. ” Qualquer 
registro que não seja renovado antes do prazo é 
removido do banco de dados do FDA, efectivamente 
proibindo embarques para os Estados Unidos.

Estabelecimentos de conservas de  
alimentos (FCE) Inscrições

“O FDA exige que as empresas que produzem 
certos alimentos enlatados ou acidificados com 
baixo teor de ácido, com estabilidade de prateleira, 
hermeticamente selados, obtenham um registro do 
Food Canning Establishment (FCE). Além disso, os 
fabricantes devem apresentar a documentação ao 
FDA para cada processo usado na produção de 
alimentos sujeitos a esses requisitos. Esses 
“processos de arquivamento” são atribuídos a 
números únicos de “identificador de envio” (SID). 
Os SIDs devem ser enviados como códigos de 
“Afirmação de Conformidade” (AofC) ao importar 
esses produtos para os Estados Unidos. ” 

A regra final da FDA para registro de instalações 
alimentícias inclui duas etapas de verificação. Para 
instalações estrangeiras, a FDA enviará um e-mail 
para o designado Agente dos EUA com um código 
de recibo. O Agente dos EUA deve acessar o 
Sistema de Listagem e Registro Unificado da FDA 
(FURLS), navegar pela interface, enviar o código de 
recibo e concordar com a designação do Agente dos 
EUA. Para instalações cujos registros, renovações, 
actualizações ou cancelamentos são submetidos por 
um terceiro autorizado, a FDA enviará um e-mail 
para o proprietário, operador ou agente 
responsável da instalação com um código de recibo. 
O proprietário, operador ou agente responsável 
pela instalação deve acessar o FURLS, navegar pela 
interface, enviar o código de recibo e concordar  
que o envio de terceiros está autorizado. O FDA 
acredita que essas etapas de verificação ajudarão  
a agência a verificar se o indivíduo que envia as 
informações de registro está autorizado a fazê-lo  
e que o agente dos EUA não é designado sem 
consentimento. 

Dados Estatísticos dos Registos na FDA

País Número de Registros Delta

Janeiro de 2016 Fevereiro de 2017

Austrália 1,656 1,140 (-31%)

Botsuana 2 1 (-50%)

India 4,087 3,224 (-21%)

Madagascar 121 90 (-26%)

Namíbia 12 7 (-42%)

África do Sul 1,004 797 (-31%)

Zimbabue 11 9 (-18%)

Fonte: Registrar Corp, Agosto de 2020

(Registrar Corp, 2020, www.fcewizard.com).  
Este requisito refere-se a produtos em latas, 
vidros, bolsas semirrígidas e flexíveis.

Alimentos enlatados com baixo teor de ácido 
normalmente teriam um nível de pH final maior 
que 4,6 (e certos produtos de tomate> 4,7). Além 
disso, a atividade de água (aw) seria maior que 
0,85. Os produtos típicos incluem azeitonas 
verdes em salmoura, alcachofras, figos em calda e 
pimentos assados.

Alimentos acidificados teriam um pH final 
menor ou igual a 4,6 e atividade de água (aw) 
maior que 0.85. 
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3.2 Requisitos de Rotulagem 
Nutricional

A rotulagem nutricional específica é necessária  
ao importar alimentos para os EUA. Para obter 
informações a esse respeito, consulte https://www.
fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-
documents/guidance-industry-food-labeling-guide. 

O não cumprimento dessas regras pode levar à 
detenção de produtos no porto. Em 27 de maio  
de 2016, o FDA emitiu duas regras finais que 
actualizaram o rótulo de informações nutricionais,  
o tamanho das porções e muito mais. 

5 dicas para registro de estabelecimento de enlatados de alimentos

1. As informações no registro do FCE devem corresponder às do registro da unidade 
de alimentação.

2. Os arquivos do processo (também conhecidos como “SIDs”) são necessários para 
cada produto e tamanho de embalagem.

3. Certifique-se de seguir o processo agendado no registo com a FDA (eles irão analisar 
cuidadosamente durante uma inspeção).

4. Para obter mais informações e para identificar se seus produtos estão sujeitos aos 
regulamentos do FCE-SID, acesse: www.fcewizard.com. Irá receber um relatório em 
PDF detalhando os possíveis requisitos.

5. Para verificar se um determinado SID está actualmente registado no banco de  
dados do FDA e para evitar detenções morosas e erros de entrada no porto, visite a 
www.sidverifier.com

Por exemplo, existem:
• Novas declarações obrigatórias relacionadas à 

vitamina D, potássio e açúcares adicionados
• Declarações de vitamina A e C agora  

são voluntárias
• Calorias de gordura não podem mais  

ser declaradas
• Nova definição para “fibra dietética”
• Novas unidades de vitamina D, niacina, 

vitamina A, vitamina E e folato / ácido fólico

Por favor, veja as figuras abaixo para exemplos  
dos antigos e novos formatos de rotulagem:

Antigo Formato Novo Formato
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As alterações na rotulagem referem-se à ordem 
dos nutrientes, ao acréscimo da nota de rodapé, 
ao tamanho das letras das declarações e às 
quantidades quantitativas de certas vitaminas / 
minerais necessários.

A FDA actualizou os valores de Valor de Referência 
Diária (“DRV”) e Ingestão Diária de Referência 
(“RDI”) para muitos nutrientes, tais como:

Gordura total (78g) 
Carboidratos totais (275g) 
Sódio (2300mg)
Potássio (4700mg) 
Cálcio (1300mg) 
Fibra dietética (28g)

O FDA estabeleceu um DRV para açúcares 
adicionados em 50g. Isso afeta a declaração de% 
DV e se um produto pode fazer certas alegações 
de conteúdo de saúde e nutrientes. 
Além disso, alguns Valores de Referência 
Consumidos Habitualmente (RACCs) foram 
alterados. Por exemplo:

• A bebida aumentou de 240ml para 360ml 
(como refrigerantes)

• “Todos os outros doces” diminuiu de 40g 
para 30g

• Sorvete aumentado de 1/2 para 2/3 xícara
• Nova categoria RACC para “aperitivos” 

estabelecida (85 g, ou 120g com molho)
• Nova categoria RACC para “confeitaria após 

o jantar” (10g)

Formato Vertical Simplificado

ENTRO DE COMÉRCIO E INVESTIMENTO DA ÁFRICA AUSTRAL DA – A LEI DE CRESCIMENTO E OPORTUNIDADES PARA  

A ÁFRICA (AGOA) MANUAL DE EXPORTAÇÃO: GUIÃO PRÁCTICO DE COMO EXPORTAR PARA OS ESTADOS UNIDOS 17



1

2

3

Algumas alterações em outros formatos são 
permitidas para embalagens especiais, conforme 
ilustrado nas figuras desta página.

Formato de Coluna Dupla

Formato de exibição linear

Formato Tabular
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Datas de conformidade para  
rotulagem nutricional
Em 29 de setembro de 2017, o FDA propôs 
estender a data de conformidade para 1 de janeiro 
de 2020. As pequenas empresas teriam até 1 de 
janeiro de 2021. A data de conformidade original 
era 26 de julho de 2018 (26 de julho de 2019 para 
pequenas empresas). A definição de uma pequena 
empresa é um fabricante com menos de US$10 
milhões em vendas anuais de alimentos

3.3 Lei de Modernização da 
Segurança Alimentar (FSMA)

A Lei de Modernização de Segurança Alimentar 
(FSMA) é a maior mudança na legislação e 
regulamentação de alimentos dos Estados Unidos em 
70 anos. Ele aborda cinco áreas principais, a saber:

• Controles preventivos para a saúde humana  
e animal nas instalações dos EUA

• Programa de Verificação de Fornecedor 
Estrangeiro (FSVP) para fornecedores fora  
dos EUA

• Adulteração intencional de alimentos
• Transporte sanitário de alimentos humanos  

e animais
• Produzir segurança para alimentação humana  

e animal

O foco da diretriz está no FSVP com breves 
informações de controles preventivos para
Instalações dos EUA.

Controles Preventivos
A lição mais importante desta secção sobre a Regra 
de Controles Preventivos para Alimentos Humanos  
é que todas as instalações que fabricam, processam, 
embalam ou armazenam alimentos para consumo  
nos EUA devem escrever e implementar um Plano  
de Segurança Alimentar que cubra todos os produtos 
a ser consumidos nos EUA. Embora muitos 
fornecedores estrangeiros tenham British Retail 
Consortium (BRC), International Organization for 
Standardization (ISO) 22.000, Global Food Safety 
Initiative (GFSI), Hazard Analysis Critical Control Point 
(HACCP) ou outras certificações de segurança 
alimentar reconhecidas, estes não atendem ao novo 
padrão FSMA, pois actualmente nenhum desses 
esquemas de auditoria cobre Planos de Segurança 
Alimentar. Se uma empresa optar por confiar em um 
esquema de segurança alimentar não exigido pelo 
FDA e não criar um Plano de Segurança Alimentar de 
acordo com os requisitos do FDA, pode haver acção 

regulatória do FDA, incluindo cartas de advertência, 
detenções no porto de entrada, suspensão de 
registro (essencialmente proibindo a empresa  
de distribuir alimentos no mercado) e alertas  
de importação.

Programa de Verificação de Fornecedor 
Estrangeiro (FSVP)
Existem muitas entidades envolvidas na cadeia de 
abastecimento quando se trata de abastecimento de 
alimentos estrangeiros, como o FDA, proprietário 
da marca, fornecedor estrangeiro, proprietário / 
consignatário (importador), agente FSVP, 
armazenamento e armazenamento, co-fabricante, 

co-embalador / co-etiquetador, despachante 
aduaneiro e transportador. É importante entender 
quem é responsável por quê no processo. Em última 
análise, o FDA está mais interessado no importador 
FSVP sediado nos EUA e na instalação estrangeira 
registrada, mas responsabiliza o importador pela 
conformidade. 

Requisitos principais do FSVP
Existem certos componentes-chave contidos no 
FSVP que precisam ser verificados pelo importador 
do FSVP por lei. Onde não há importador FSVP, um 
agente pode ser nomeado. Esses requisitos incluem:

• Boas práticas de fabricação actuais (CGMP),  
como treinamento, higiene e alérgenos

• Controles preventivos baseados em um Plano  
de Segurança Alimentar

• Análise de risco aceitável
• Controles de alérgenos
• Rotulagem do produto
• Controle da cadeia de suprimentos
• Treinamento em segurança alimentar (de 

preferência para se qualificar como um Indivíduo 
Qualificado em Controles Preventivos (PCQI))

• Plano de resgate

Definições importantes:

Importador de registro:
Entidade que importou as mercadorias

Proprietário / consignatário:
Entidade que pagou pelas mercadorias

Importador FSVP:
Entidade responsável pela segurança alimentar

Instalação estrangeira:
Última entidade de processamento / embalagem
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O FDA reforça o FSMA por meio de inspeções 
físicas rigorosas ao longo de toda a cadeia de 
abastecimento, incluindo instalações de alimentos 
no exterior, instalações de suplementos dietéticos 
estrangeiros, embaladores e rotuladores 
estrangeiros, instalações de armazenamento  
e distribuição no estrangeiro, o importador 
americano, o agente FSVP dos EUA e instalações 
domésticas americanas. A FDA também  
trabalha em estreita colaboração com o CBP.  
O cumprimento da FSVP é principalmente sobre  
os registos e actividades de verificação do 
importador. Certifique-se de manter provas 
relacionadas com todas as acções tomadas para 
garantir a segurança alimentar. 

O não cumprimento desses requisitos pode levar 
à emissão de uma ‘carta de advertência 483’ ao 
importador. Se tal carta for emitida, haverá uma 
resposta limitada no tempo, o que geralmente 
envolve uma quantidade significativa de trabalho  
e a falta de resposta pode levar à proibição de 
importação. Se um importador for adicionado à 
“Lista Vermelha”, todas as importações futuras 
serão automaticamente detidas e poderá ser 
processado. Como fornecedor estrangeiro, é do 
seu interesse garantir que tudo esteja em ordem 
com o seu importador.

Recursos Adicionais 
O Serviço de Inspeção de Saúde Vegetal e Animal 
(APHIS) enforces phytosanitary regulations to 
aplica os regulamentos fitossanitários para 
salvaguardar a saúde dos recursos agrícolas, 
incluindo plantas e animais e todos os produtos 

derivados de plantas e animais. Um link para os 
requisitos da licença pode ser encontrado em:
https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?
CFID=903624&CFTOKEN=7bfe17e4eeb5e
bb0-79565006-965D-3099-
D445EE12D022FA2A&ACTION=pubHome

Um link para os requisitos de importação pode ser 
encontrado em: https://www.aphis.usda.gov/aphis/
ourfocus/import export

RESUMO

Estar em conformidade com o FDA é a chave para 
o sucesso no mercado dos EUA e é essencial para 
administrar seus negócios profissionalmente. 
Requer um trabalho inicial e contínuo e 
investimento. Alguns pontos críticos de 
conformidade para a importação de alimentos 
para os EUA incluem:

• Desenvolvimento de um Plano de Segurança 
Alimentar robusto

• Garantir que os rótulos sejam compatíveis

• Garantir controles robustos de alérgenos

• Certificando-se de que a parte correta é 
registrada no FDA

• Planeje com vários meses de antecedência

• Considere o uso de um agente de  
importação FSVP

• Esteja preparado para ser inspecionado  
pelo FDA
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OBJECTIVO

Para tirar o máximo proveito da AGOA, o 
objectivo do Módulo 4, Exportar Têxteis e Vestuário 
de Conecção para os EUA no âmbito da AGOA, é 
destacar as condições específicas para a importação 
de têxteis e vestuário para os EUA.

RESULTADOS ESPERADOS

• Aumento da conscientização sobre as regras 
especiais que existem para têxteis e vestuários, 
e onde encontrar informações detalhadas;

• Elevação da a importância de ter um tecido
• certificado de origem;
• Aumento do conhecimento dos diferentes 

documentos específicos de têxteis e requisitos 
de etiquetagem para o mercado dos EUA;

• Aumento da conscientização sobre o foco 
específico do PC na aplicação das regras de 
importação no sector têxtil e de vestuário, e;

• Maior compreensão da elegibilidade específica 
de produtos têxteis e relacionados com 
vestuário nos países prioritários do USAID 
TradeHub, incluindo a regra de tecidos dos 
países terceiros.

4.1  Regras específicas para 
Têxteis e Vestuário

Regras especiais para têxteis e vestuário são 
encontradas no HTSUS, sub-Capítulo XIX do 
Capítulo 98.Estas regras cobrem artigos de 
vestuário dos Capítulos 61 e 62 e artigos têxteis 
dos Capítulos 50 – 60 e 63. Os países que 
estabeleceram sistemas de vistos eficazes podem 
exportar têxteis e vestuário para os EUA com o 
benefício do tratamento AGOA. Para ser designado 
como um país beneficiário da África Subsaariana 
elegível para benefícios de têxteis e vestuário, o 
Governo dos Estados Unidos deve se certificar de 
que o país atendeu a todos os requisitos da AGOA 
em relação à implementação de procedimentos 
para proteção contra transbordos ilegais (incluindo 
um sistema eficaz de vistos). 

Os países que foram aprovados estão listados no 
Capítulo 98, sub-Capítulo XIX, Nota dos EUA 1  
e os países beneficiários menos desenvolvidos  
da SSA (LDCs) estão listados no Capítulo 98, 
sub-Capítulo XIX, Nota dos EUA 2 (d)
(ver também a ficha técnica de exportação  
2 da AGOA: Lista de verificação para 
exportações não têxteis, para detalhes).6 Os 
países menos desenvolvidos podem beneficiar  
da regra dos tecidos de países terceiros da 
subposição 9819.11.12 e do tratamento com  
isenção de direitos para artigos têxteis, com 
excepção do vestuário da subposição 9819.11.33. 
A regra do tecido de um países terceiros permite 
que os países elegíveis ainda se beneficiem do 
tratamento com isenção de direitos, mesmo que  
o tecido seja importado de um país não elegível. 
Isto diz especificamente respeito ao vestuário – 
não necessariamente outros artigos.

Certificado de Origem Têxtil
O tratamento de isenção de impostos aplica-se a 
dez categorias de mercadorias e a remessa deve 
ser acompanhada de um certificado de origem 
têxtil, emitido pela autoridade fiscal do país de 
origem, por exemplo, Autoridade Tributária da 
África do Sul. As primeiras oito categorias são 
para artigos de vestuário. A nona categoria é  
para tecidos de tecelagem manual, artigos feitos 
de tecidos de tecelage manual, artigos folclóricos  
e tecidos étnicos. A décima categoria abrange 
artigos têxteis que não sejam roupas, mas estes 
devem ser originários de um país menos 
desenvolvido na SSA. Várias das categorias de 
vestuário exigem alguma contribuição dos EUA. 
Veja Folha Informativa da AGOA 3: Regras  
e Requisitos de Elegibilidade para Têxteis e 
Vestuário, para uma lista de países elegíveis.

As categorias mais utilizadas para a exportação  
de vestuário para os EUA são a Categoria 4-D 
(9819.11.09 do HTSUS), que abrange vestuário 
montado de tecido SSA, e a Categoria 5-E 
(9819.11.12 do HTSUS), que abrange o vestuário, 

MÓDULO 4:  
EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS 
E VESTUÁRIO PARA OS EUA 
NO ÂMBITO DA AGOA

QUE ESTÁ NESTE MÓDULO?

4.1 Regras Específicas para 
Têxteis e Vestuário

4.2 Têxteis como questão 
prioritária para CBP

6 Todos os países onde a USAID TradeHub actua são considerados PMDs, com excepção da África do Sul.

ENTRO DE COMÉRCIO E INVESTIMENTO DA ÁFRICA AUSTRAL DA – A LEI DE CRESCIMENTO E OPORTUNIDADES PARA  

A ÁFRICA (AGOA) MANUAL DE EXPORTAÇÃO: GUIÃO PRÁCTICO DE COMO EXPORTAR PARA OS ESTADOS UNIDOS 21



independentemente da origem do tecido (a “regra 
dos tecidos do país terceiro”). A última disposição 
exige que o vestuário seja montado em um país 
menos desenvolvido. A categoria 9-I (9819.11.27 
do HTSUS) abrange artigos de tecelagem manual e 
folclóricos e tecidos étnicos, mas apenas se 
atenderem aos requisitos estabelecidos na Nota 
dos EUA 4 do Capítulo 98. Para que os artigos de 

tecelagem manual e folclórico e sejam elegíveis, 
eles devem ter sido certificados como elegível 
pelo governo dos EUA. O tecido étnico deve 
atender a requisitos muito específicos 
estabelecidos na Nota dos EUA 4. A categoria 
0-J (9819.11.33 do HTSUS) abrange artigos 
têxteis de países beneficiários menos 
desenvolvidos.

Fonte da Imagem:  www.istockphoto.com
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Requisitos de documentos adicionais 
requisitos de documentos adicionais para que os 
têxteis e vestuário sejam elegíveis ao AGOA. Além 
do certificado de Origem têxtil exigido, a factura 
deve indicar não apenas a classificação adequada 
para o artigo, conforme encontrada nos Capítulos 
50 – 60 e 63, mas também indicar o número do 
artigo correto do Capítulo 98. A factura também 
deve ser carimbada pelo país africano com o 
carimbo de visto AGOA apropriado.

O carimbo de visto deve incluir o número do 
visto, o agrupamento do visto, a quantidade em 
números inteiros (dezenas ou número de itens), a 
assinatura da autoridade exportadora e a data de 
emissão. O carimbo do visto deve ser um carimbo 
circular, em tinta azul, com carimbo separado para 
cada categoria contida na remessa. Deve aparecer 
na frente da factura comercial original e deve ser 
assinado por um funcionário público autorizado.  
O número do visto no carimbo deve estar no 
formato padrão exigido de nove (9) dígitos 
alfanumérico. Um exemplo de carimbo de visto 
adequado é visto aqui. É responsabilidade do 
governo estrangeiro (geralmente alfândega) 

fornecer o carimbo de visto para uso pelos 
exportadores. O desenho do selo deve ser 
aprovado pelo governo dos EUA e uma lista  
de signatários autorizados deve ser enviada  
ao governo dos EUA para aprovação.
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Requisitos de rotulagem para vestuário 
Além dos requisitos gerais relativos à marcação de 
todos os artigos importados nos EUA com o país de 
origem, os artigos têxteis também exigem etiquetas 
indicando o conteúdo de fibra e instruções de 
manuseamento. A Lei de Identificação de Produtos 
de Fibra Têxtil (“Lei de Têxteis”), Lei de Rotulagem 
de Produtos de Lã (“Lei de Lã”) e a Lei de 
Rotulagem de Produtos de Pele (“Lei de Pele”) 
prevêem que um revendedor pode evitar a 
responsabilidade por etiquetagem incorreta ou 
propaganda enganosa se o revendedor obtém uma 
garantia contínua ou separada de um terceiro que 
certifique que os produtos que ele transfere não 
são mal marcados, falsamente facturados ou 
anunciados falsamente. As proteções de garantia 
estão disponíveis apenas se o revendedor receber a 
garantia de “boa fé” e de uma “pessoa residente nos 
EUA”. Assim, um revendedor não pode obter uma 
garantia para peles, lã ou produtos têxteis 
importados diretamente.

Este site fornece informações abrangentes sobre 
diferentes requisitos relacionados à etiquetagem de 
têxteis. https://www.ftc.gov/tips-advice/business-
center/guidance/threading-your-way-through-
labeling-requirements-under-textile. 

Informações adicionais sobre os requisitos de 
rotulagem para têxteis podem ser encontradas 
 nos seguintes sites:
• https://otexa.trade.gov/us_labeling.htm

• https://otexa.trade.gov/AGOA_Trade_
Preference.htm

• https://www.ftc.gov/news-events/media-
resources/tools-consumers/apparel-and-labeling

• https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/
guidance/clothes-captioning-complying-care-
labeling-rule#Frequently_Asked_Questions

4.2 Têxteis como uma questão 
prioritária para CBP

Uma vez que os têxteis e vestuários têm algumas 
das taxas de impostos mais altas de todos os 
produtos nos EUA, a CBP prioriza o cumprimento 
das regulamentações neste setor. O foco visa 
proteger um forte sector doméstico de fabricação 
de têxteis e vestuário que emprega 594.000 
funcionários. Em 2019, as taxas cobradas no sector 
têxtil representaram quase um quarto de todas as 
taxas, totalizando quase US $ 16 bilhões. Taxas  
mais altas tornam este sector suscetível a fraudes, 
como declaração incorreta do país de origem, 
contrabando, subvalorização de mercadorias, 
descrição incorreta das mercadorias e uso indevido 
de programas de preferência comercial. A Equipe  
de Verificação de Produção Têxtil do CBP realiza 
inspeções no local para verificar a produção e a 
conformidade com as condições do programa de 
preferência comercial (Folha de Dados Têxteis, 
Publicação CBP Publication No 1058-0320, 2019). 

Fonte: https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/threading-your-way-through-labeling-requirements-under-textile
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País

Data 

Elegível ao 
AGOA para 

vestuário

Categoria 5 

Regra especial 
para vestuário 

da LDC

Categoria 0 

Regra da LDC 
para certos 

artigos têxteis

Categoria 9

 Feito à mão /
tecelagem 

manual

Categoria 9

 Anexo de 
tecido 

Folclórico 

Categoria 9 

Tecido étnico 

Botsuana 27 Ago 2001 Sim Sim Sim Não Não

Eswatini 3 Julho 2018 Sim Sim Não Não Não

Lesoto 23 Abr 2001 Sim Sim Sim Não Não

Malaui 15 Ago 2001 Sim Sim Sim Não Não

Moçambique 8 Fev 2002 Sim Sim Sim Sim Não

Namíbia 3 Dez 2001 Sim Sim Sim Não Não

África do Sul 7 Mar 2001 Não Não Sim Não Sim

Zâmbia 17 Dez 2001 Sim Sim Sim Não Não

RESUMO

Este módulo destaca o quão estrito é o CBP sobre a aplicação de regulamentos no setor de têxteis 
e vestuário e os requisitos adicionais que devem ser cumpridos pelas firmas de exportação em 
termos de documentação, rotulagem e elegibilidade.

Elegibilidade de país para o AGOA para os oito países

Diferentes países têm diferentes elegibilidade em termos  
do AGOA, conforme detalhado na tabela abaixo.
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DETERMINAÇÃO DA ELEGIBILIDADE 
PARA A LEI DE CRESCIMENTO E 
OPORTUNIDADE PARA ÁFRICA

Existem quatro requisitos-chaves para se qualificar  
para a preferência ao abrigo da Lei de Crescimento  
e Oportunidades para a África (AGOA), incluindo:

1. O país deve ser elegível
2. O produto deve ser elegível
3. Deve ser importado diretamente de um país da África 

Subsaariana
4. Deve atender aos requisitos das regras de origem

REQUISITO #1:
O País deve ser eligível

A Nota Geral 16 da Tabela Tarifária Harmonizada para os 
Estados Unidos (HTSUS) relaciona os países elegíveis.6 Em 
setembro de 2020, eles incluem:

REQUISITO #2: 
O Produto deve ser eligível 

A elegibilidade do produto pode ser 
determinada estudando a classificação de 
diferentes produtos na Tabela Tarifária 
Harmonizada dos Estados Unidos (HTSUS).

A elegibilidade ao AGOA para artigos não 
têxteis é indicada por um “D” na coluna 
“Especial” da Coluna 1. Ele está localizado no 
HTSUS e é classificado nos Capítulos 1 a 97.

Observe que os têxteis têm regras especiais 
listadas no Capítulo 98, sub-Capítulo XIX 
“Bens têxteis e de vestuário elegíveis para 
benefícios tarifários especiais ao abrigo da Lei 
para o Crescimento e Oportunidades da 
África” que requerem um estudo específico. 
Consulte a Folha Informativa da AGOA 3: 
Regras e Requisitos de Elegibilidade  
para Têxteis e Vestuário, para obter  
mais detalhes.

REQUISITO #3: 
O produto deve ser importado directamente

Os produtos devem ser enviados directamente 
do país beneficiário da África Subsaariana de 
origem para os Estados Unidos. As mercadorias 
não podem entrar no comércio de um país 
intermediário.

REQUISITO #4: 
O produto deve atender aos requisitos das 
regras de origem

O custo ou valor dos materiais produzidos em 
um ou mais países beneficiários, mais os custos 
diretos de processamento, não podem ser 
inferiores a 35% do valor avaliado na entrada 
nos Estados Unidos. Até 15 por cento do custo 
ou valor dos materiais podem ser contribuídos 
pelos EUA.

Repúlica de Angola Reino do Lesoto

República do Benin República da Liberia

República do Botsuana República de Madagascar

Burkina Faso República do Mali

República de Cabo Verde Repúlica do Malawi

Repúlica Centro Africana República das Maurícias

República do Chad República de Moçambique

União das Ilhas Comores República da Namíbia

República do Congo República do Niger

República da Costa do Marfim República Federal da Nigéria

Repúçia do Djibouti República do Ruanda

Reino de Eswatini República Democrática deSão 
Tomé e Príncipe

República Federal 
Democrática da Etiópia República do Senegal

República Gabonese República da Sierra Leoa

Gâmbia República da África do Sul

República do Gana República Unida da Tanzânia

República da Guiné Repúlica do Tógo

República do Guiné-Bissau República da Uganda

República do Quénia República da Zâmbia
1  2020 Sistema tarifária harmonizada dos Estados Unidos:
https://hts.usitc.gov/current

Annexo: Folha Informativa sobre a AGOA I: Determinando Elegibilidade para a AGOA

https://www.usitc.gov/glossary/term/harmonized-tariff-schedule-united-states-hts#:~:text=The%20Harmonized%20Tariff%20Schedule%20of%20the%20United%20States%20(HTS)%20sets,most%20world%20trade%20in%20goods.
https://www.usitc.gov/glossary/term/harmonized-tariff-schedule-united-states-hts#:~:text=The%20Harmonized%20Tariff%20Schedule%20of%20the%20United%20States%20(HTS)%20sets,most%20world%20trade%20in%20goods.
https://hts.usitc.gov/current
https://hts.usitc.gov/current
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Annexo: Folha Informativa sobre a AGOA: Checklist para Exportação de Produtos não Têxteis

1 Office of the United States Trade Representative:  
https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/african-growth-and-opportunity-act-agoa

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA 
EXPORTAÇÕES NÃO TÊXTEIS 
SOB A LEI DE CRESCIMENTO  
E OPORTUNIDADES  
PARA AFRICA

A Lei de Crescimento e Oportunidades para a África 
(AGOA) tem estado no centro da política econômica 
dos EUA e do envolvimento comercial com a África 
desde 2000. A AGOA fornece aos países da África 
Subsaariana elegíveis acesso com isenção de impostos 
ao mercado dos EUA para mais de 1.800 produtos, 
além disso para os mais de 5.000 produtos que são 
elegíveis para acesso com isenção de impostos no 
Programa do Sistema de Preferências Generalizadas.1

A seguir está uma lista de requisitos que devem ser 
atendidos para elegibilidade da AGOA. 

 � O país deve ser elegível (consulte a Nota Geral  
16 da Tabela Tarifária Harmonizada dos Estados 
Unidos (HTSUS)).

 � O produto deve ser elegível conforme indicado 
por um “D” na coluna especial da tabela tarifária. 
Além disso, a factura deve indicar “D” antes do 
código de classificação tarifária aplicável.

 � O produto deve ser importado diretamente de 
um país da África Subsaariana.

 � Devem ser cumpridos os requisitos das regras  
de origem. Além disso, o importador deve ser 
capaz de apresentar a prova de origem no prazo 
de 30 dias a partir da solicitação da Alfândega e 
Proteção de Fronteiras dos EUA.

 � O produto deve ser devidamente marcado com 
seu país de origem.

 �  A (s) remessa (s) deve (m) estar em 
conformidade com os requisitos de outras 
agências do governo dos Estados Unidos 
impostos pela Alfândega e Proteção de 
Fronteiras dos Estados Unidos, incluindo:

�	Food and Drug Administration (FDA) dos 
EUA: O FDA regula a importação de alimentos, 
medicamentos, dispositivos médicos, ração  
animal e cosméticos.

�	Departamento de Agricultura dos EUA  
(USDA): O Serviço de Inspeção de Saúde 
Vegetal e Animal do USDA (APHIS) regula a 
conformidade com os regulamentos fitossanitários 
para plantas e animais. O Serviço de Inspeção e 
Segurança Alimentar (FSIS) do USDA regula a 
segurança de produtos importados de carnes, 
aves e ovos.

�	  Agência de Proteção Ambiental (EPA):  
A EPA regula a importação de pesticidas, 
substâncias que destroem a camada de ozônio, 
produtos químicos, veículos, motores e 
combustíveis e produtos residuais.

Quaisquer bens que estejam sob a jurisdição do  
FDA, USDA e / ou EPA podem ser proibidos ou 
restringidos (requer uma licença de importação). 
Certifique-se de verificar os requisitos relevantes  
da agência antes de exportar.

https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/african-growth-and-opportunity-act-agoa
https://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1400gn.pdf#page=188
https://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1400gn.pdf#page=188
https://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1400gn.pdf#page=188
https://www.fda.gov/food/importing-food-products-united-states/prior-notice-imported-foods
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/importexport/sa_trade/ct_trade/
https://www.epa.gov/importing-exporting
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A exportação de têxteis e vestuário de um país da 
África Subsaariana para os Estados Unidos da América 
vem com um conjunto único de regras e requisitos de 
elegibilidade em comparação com outros produtos. 
Existem quatro requisitos principais para produtos 
têxteis e de vestuário para se qualificarem para a 
preferência sob a Lei de Crescimento e Oportunidades 
para a África (AGOA). Eles são:

1. O país deve ser elegível
2. O produto deve ser elegível
3. Deve ser importado diretamente
4. Deve atender aos requisitos das regras de origem

REQUISITO #1: O país deve ser eligível 

Os países da África Subsaariana (SSAs) que são elegíveis 
para preferência na AGOA estão listados na Tabela 
Tarifária Harmonizada (HTSUS), na Nota 1 do Capítulo 
98, sub-Capítulo XIX:

Benin Guiné Ruanda

Botsuana Quênia Senegal

Burkina Faso Lesoto Sierra Leoa

Cabo Verde Malawi África do Sul 

Chad Mali Tanzânia

Cote d’Ivoire Mauricias Uganda

Eswatini Moçambique Libéria

Etiópia Namíbia Madagáscar

Gana Nigéria Zâmbia

Benin Lesoto

Botsuana Libéria

Burkina Faso Madagáscar

Cabo Verde Malawi

República Centro Africana Mali

Chad Mauricias

República do Congo Moçambique

Cote d’Ivoire Namíbia

Djibouti Niger

Eritrea Nigéria

Eswatini São Tomé e Príncipe

Etiópia Senegal

Gâmbia Serra Leoa

Gana Tanzânia

Guiné Uganda

Guineé-Bissau Zâmbia

Quênia 

Os países elegíveis para preferência como Países 
Menos Desenvolvidos (LDCs) estão listados na 
Nota dos EUA 4 do Capítulo 98, subcapítulo XIX. 
O status de LDC é relevante para a elegibilidade 
para preferências comerciais em alguns produtos, 
como a elegibilidade para a regra de tecido de um 
terceiro país. Esses incluem:

EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS E 
VESTUÁRIO PARA OS EUA SOB A 
LEI DE CRESCIMENTO E 
OPORTUNIDADES PARA ÁFRICA: 
REGRAS E REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDADE

Annexo: Folha Informativa sobre a AGOA 3: Regras e Requisitos de Elegibilidade para Têxteis e Vestuário

https://agoa.info/about-agoa/country-eligibility.html
https://agoa.info/about-agoa/country-eligibility.html
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REQUISITO #2: O produto deve ser eligível

Abaixo está uma lista de categorias frequentemente referenciadas usadas para determinar a elegibilidade para 
têxteis e vestuário, conforme descrito na Tabela Tarifária Harmonizada, Capítulo 98, sub-Capítulo XIX:

O quadro abaixo resume a elegibilidade dos diferentes países prioritários da USAID TradeHub para as 
diferentes preferências.

1  O folclore feito à mão e feito à mão deve ser certificado pela USG (Nota 4 (a) dos EUA). Tecido estampado étnico definido na nota dos EUA 4 (b).
2 A categoria 0 exige o estatuto de LDC para o país.
3 A elegibilidade de artigos têxteis e de vestuário deve ser determinada pela referência às regras de origem encontradas no Capítulo 98, subcapítulo 
XIX.

REQUISITO #3: Os produtos devem ser 
enviados directamente do país beneficiário  
da África Subsariana para os EUA Os 
produtos não podem entrar no comércio  
de um país intermediário

REQUISITO #4: O produto deve cumprir  
os requisitos das regras de origem

Para os têxteis e vestuário, as regras de origem  
estão no Capítulo 98, subcapítulo XIX 

LISTA DE CONTROLO PARA  
A EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS  
E VESTUÁRIO

Antes de exportar quaisquer têxteis ou vestuário de 
vestuário para os Estados Unidos, não se esqueça de 
consultar a lista de verificação de requisitos abaixo: 

País

Data

AGOA Elegíveis 
para Vestuário 

Categoria 5
 

Regra Especial 
para Vestuário 

da LDC 

Categoria 0 
Regra do LDC 
para Certos 

Artigos 
Têxteis 

Categoria 9

Feito à mão / 
Artesanalmente 

Category 9

Anexo 
Folclórico

Category 9

Tecido 
Estampado 

Étnico 

Botsuana 27 Ago 2001 Sim Sim Sim Não Não

Eswatini 3 Julho 2018 Sim Sim Não Não Não

Lesoto 23 Abr 2001 Sim Sim Sim Não Não

Malaui 15 Ago 2001 Sim Sim Sim Não Não

Moçambique 8 Fev 2002 Sim Sim Sim Sim Não

Namibia 3 Dez 2001 Sim Sim Sim Não Não

Africa do Sul 7 Mar 2001 Não Não Sim Não Sim

Zambia 17 Dez 2001 Sim Sim Sim Não Não

STAT. 
SUFFIX

CAPÍTULO/ 
SUBCAPÍTULOG DESCRIÇÃO DOS ARTIGOS

4D 9819.11.09 Vestuário montado a partir de tecidos ou fios originários dos Estados Unidos ou 
de um país da Africa SubSaariana beneficiário.

5E 9819.11.12

Vestuário montado em um ou mais países menos desenvolvidos, 
independentemente do país de origem do tecido ou fio (regra dos tecidos de 
países terceiros). IMPORTANTE: a regra do tecido de países terceiros 
aplica-se apenas aos países menos desenvolvidos.

9 9819.11.27 Artigos elegíveis de tecelagem manual, feitos à mão, folclore e tecido étnico. 1

0 9819.11.33 Têxteis ou artigos têxteis originários inteiramente de um ou mais países menos 
desenvolvidos. 2

 � O país deve ser elegível (Nota Geral 16 do HTSUS 
e Nota 1, Capítulo 98, subcapítulo XIX dos EUA)

 � O produto deve ser elegível e estar em 
conformidade com as regras têxteis (Capítulo 98, 
subcapítulo XIX do HTSUS) 

 � O produto deve ser importado directamente de 
um país SSAOs requisitos das regras de origem 
devem ser cumpridos 3  

 � A remessa deve ser acompanhada por um
 � Certificado de Origem da AGOA factura  

deve ser carimbada com um carimbo de 
visto apropriado

 � O produto deve ser devidamente marcado  
com o seu país de origem

 � Os têxteis devem ser devidamente rotulados  
em conformidade com os requisitos da Federal 
Trade Commission (FTC)

https://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/070pc98.pdf
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/threading-your-way-through-labeling-requirements-under-textile
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/threading-your-way-through-labeling-requirements-under-textile
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA OS ENVIOS PARA OS 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Annexo: Folha Informativa sobre a AGOA 4: Documentos necessários para os envois para os EUAAGOA

As mercadorias que entram nos Estados Unidos da 
América devem seguir um processo em duas etapas:

PRIMEIRO PASSO: Apresente os documentos 
necessários para determinar se a mercadoria pode  
ser desembaraçada deCustódia da U.S. Customs  
and Border Protection (CBP).
PASSO DOIS: Apresentar os documentos que  
contêm informações para efeitos de avaliação de  
direitos e estatísticas.

Todas as remessas para os EUA devem ser 
acompanhadas de documentos específicos para  
cumprir os requisitos das Alfândegas e Protecção de 
Fronteiras dos EUA para o processo em duas partes.  
Os documentos devem ser enviados no prazo de 15  
dias de calendário após a chegada do carregamento a  
um porto de entrada dos EUA. Os documentos de 
entrada devem ser apresentados num local especificado 
pelo Director do Porto. O não fornecimento dos 
documentos necessários pode levar a atrasos e multas.

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS

 � Qualquer formulário ou licença de exportação  
que seja exigido pelo país de exportação.

 � Resumo das entradas  (formulário CBP 7501).
 � Comprovativo de Obrigação (formulário CBP 301). 

NOTA: A entrada deve ser acompanhada de prova 
de que foi afixada uma caução junto do CBP para 
cobrir quaisquer direitos, impostos e encargos 
potenciais que possam vir a acumular-se. 

 � Manifesto de Entrada (formulário CBP 7533) ou 
Pedido e Licença Especial para Entrega Imediata 
(formulário CBP 3461) ou outra forma de 
desembaraço de mercadoria exigida pelo Director 
do Porto.

 � Comprovativo do País de origem para efeitos de:
1. Marcação do país de origem OU
2. Elegibilidade para um programa de preferência.

 � Prova do direito de entrada. Quando a mercadoria 
é expedida “à ordem”, o conhecimento de 
embarque ou uma carta de porte aéreo pode 
servir como prova do direito de entrada. 

 � A lista de empacotamento mostrando quantidade, 
número de código do Sistema Tarifário 
Harmonizado (HTS), descrição do item, custo 
unitário e custo total.

 � Outros documentos necessários para determinar a 
admissibilidade, tais como autorizações ou licenças 
específicas necessárias para certos produtos.

ONDE POSSO ENCONTRAR OS 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS?

Toda a documentação necessária pode ser encontrada 
online no Site da U.S. Customs and Border Protection.

Para formulários de importação relevantes, visite o 
programa de interface de corretores automatizados 
(ABI), que faz parte do Sistema Comercial 
Automatizado (ACS), em www.cbp.gov/document/
publications/importing-united-states. 

Todos os outros formulários estão disponíveis para 
download em:   
https://www.cbp.gov/newsroom/publications/forms

FACTURA

A factura comercial deve ser em inglês e
deve incluir informação específica, incluindo:

 � Porto de entrada ao qual a mercadoria é 
destinadaHora e local de venda e nomes do 
comprador e do vendedor.

 � Se a mercadoria for expedida, a hora e origem do 
envio, e os nomes do expedidor e do destinatário.

 � Descrição detalhada da mercadoria.
 � Quantidades dos bens.
 � Preço de compra de cada artigo na moeda 

da venda
 � Valor na moeda em que as transacções são 

normalmente efectuadas para as remessas
 � Identificar o tipo de moeda
 � Todos os encargos incluindo frete, seguros, 

comissões e custos de embalagem
 � Todos os descontos, abatimentos, e recompensas 

permitidos na exportação dos bens
 � País de origem das mercadorias
 � Todos os outros bens ou serviços envolvidos  

na produção da mercadoria.

https://www.cbp.gov/contact/ports
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/cbp-form-7501
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2018-Jan/CBP Form 301.pdf
https://www.cbp.gov/document/forms/form-7533-inward-cargo-manifest-vessel-under-five-tons-ferry-train-car-vehicle-etc?_ga=2.83600339.432938117.1600442739-1964215333.1600442739
https://www.cbp.gov/document/forms/form-3461-entryimmediate-delivery-ace?_ga=2.121258573.432938117.1600442739-1964215333.1600442739
https://www.cbp.gov/document/publications/importing-united-states
http://www.cbp.gov/document/publications/importing-united-states
http://www.cbp.gov/document/publications/importing-united-states
https://www.cbp.gov/newsroom/publications/forms

	Module 1:  The African Growth and Opportunity Act (AGOA)
	1.1 What is AGOA?
	1.2 General Eligibility Requirements

	2.1 The United States Market Entry Proces
	2.1 The United States Market Entry Process
	2.2 The Classification of Goods Under the Harmonized Commodity Description and Coding System
	2.3 The Valuation of Goods 
	2.4 Determining the Country of Origin
	Module 3:  Exporting Agricultural Products or Food and Beverages to the U.S.
	3.1 FDA Registration
	3.2 Nutritional Labeling Requirements
	3.3 Food Safety Modernization Act (FSMA)
	4.1  Specific Rules for Textiles and Apparel
	4.2 Textiles as a Priority Issue for CBP
	TABLE OF CONTENTS
	FACT SHEET 1
	FACT SHEET 2
	FACT SHEET 3
	FACT SHEET 4
	1.1 What is AGOA?		3
	1.2 General Eligibility Requirements	3
	2.1 The United States Market Entry Process	5
	2.2 The Classification of Goods Under the Harmonized Commodity 
	Description and Coding System	10
	2.3 The Valuation of Goods	11
	2.4 Determining the Country of Origin	11
	3.1 FDA Registration		14
	3.2 Nutritional Labeling Requirements	16
	3.3 Food Safety Modernization Act (FSMA)	19
	4.1  Specific Rules for Textiles and Apparel 	21
	4.2 Textiles as a Priority Issue for CBP	24
	1.1	O que é AGOA?
	1.2 Requisitos Gerais de Elegibilidade
	2.1 	O Processo de Entrada no Mercado dos Estados Unidos
	2.2 	A Classificação de Mercadorias no Sistema Harmonizado de Descrição e Codificação de Mercadorias
	2.3 A Avaliação de Mercadorias
	2.4 Determinação o país de origem
	3.1 Registo no FDA
	3.2 Requisitos de Rotulagem Nutricional
	3.3 Lei de Modernização da Segurança Alimentar (FSMA)
	4.1  Regras específicas para 
	4.2 Têxteis como uma questão prioritária para CBP

	Annexure:
	AGOA Export Fact Sheet 1: Determining AGOA Eligibility
	Annexure:
	AGOA Export Fact Sheet 2: Checklist for Non-Textile Exports
	Annexure:
	AGOA Export Fact Sheet 3: Rules and Eligibility Requirements for Textiles and Apparel
	Annexure:
	AGOA Export Fact Sheet 4: Required Documents for Shipments to the U.S.
	Module 3
	Bookmark 51

	Module 2
	Module 4

	Button 53: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 

	Button 54: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 

	Button 55: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 

	Button 56: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 

	Button 49: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 

	Button 50: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 

	Button 51: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 

	Button 52: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 

	AGOA Export Fact sheet 1: 
	Button 73: 
	Button 74: 
	Button 69: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 

	Button 70: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 

	Button 71: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 

	Button 72: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 



