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O TFSA APOIA O COMÉRCIO ATRAVÉS 
DA ÁFRICA AUSTRAL E ALÉM

O TFSA dedica-se a impulsionar 
o comércio regional e global 

das empresas exportadoras da 
SACU+M.
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INFORMAÇÃO SOBRE COMÉRCIO
O TFSA fornece acesso livre 
e fácil às últimas informações 
e ferramentas para permitir 
às empresas aumentarem 
competitivamente as suas 
exportações e mercados. 

APOIO COMERCIAL E FORMAÇÃO

MULHERES NO COMÉRCIO

O TFSA equipa as empresas 
de forma a poderem 
identificar correctamente os 
requisitos de conformidade 
por produto e por país. 
Eventos online e guias 

O Centro de Informação e Comércio TFSA ajuda as empresas 
a determinar a sua prontidão em termos de exportação, a 
identificar mercados e compradores potenciais, e a definir 
preços competitivos através da utilização de ferramentas TFSA 
específicas, bem como de recursos fiáveis de acesso livre 
disponibilizados por agências comerciais internacionais. 

de exportação detalham as melhores práticas e orientações 
em matéria de navegação de ferramentas de comércio digital, 
ajudando as empresas a cumprir as normas e regulamentos nas 
cadeias de valor regionais e globais. A TFSA – Escola de Exporte 
oferece acesso gratuito a recursos de formação interactiva 
especialmente desenvolvidos para o comércio internacional.

Promover a participação 
das mulheres no comércio 
de exportação é essencial à 
concretização do crescimento 
económico global em toda a 
região da SACU+M. O TFSA 

apoia um crescimento holístico e inclusivo em todo o sector do 
comércio de exportação ao envolver proactivamente as mulheres 
e ao disponibilizar-lhes informação relevante, formação e ligação 
aos mercados. Ao trabalhar através de organizações de apoio 
empresarial seleccionadas, o TFSA assegura um enfoque contínuo 
nas necessidades específicas das mulheres na área do comércio.

@Trade Forward Southern Africa

@Trade Forward Southern Africa @Trade Forward Southern Africa

@forward_trade



TECNOLOGIA VERDE E ENERGIAS 
RENOVÁVEIS
O TFSA apoia o avanço desta indústria 
emergente na África do Sul através 
do desenvolvimento de directrizes e 
processos de fabrico para ajudar a 
racionalizar a produção local de bens 
associados à tecnologia verde e às 
energias renováveis. São identificados 
mercados de elevado potencial para 
exportação - incluindo a exploração 
de mercados de fácil acesso na África 
Subsaariana - através de matrizes de 
oportunidade e risco.

BARREIRAS AO COMÉRCIO
As empresas da África Austral enfrentam enormes desafios 
e barreiras no crescimento do seu comércio e mercados 
de exportação, sobretudo devido à complexidade das 
normas e regulamentos comerciais e aduaneiros que variam 
significativamente entre sectores e países. Os documentos 
que detalham os regulamentos podem ser difíceis de localizar 
e são muitas vezes difíceis de compreender, e muito menos de 
implementar. Trade Forward Southern Africa (TFSA) trabalha 
através de organizações locais de apoio às empresas nos países 
da União Aduaneira da África Austral (SACU) e em Moçambique 
para abordar as principais barreiras que as empresas enfrentam 
quando se aventuram no comércio de exportação. O apoio e 
os serviços são dirigidos a empresas que já exportam, ou que 
estão praticamente prontas a exportar, colocando ênfase nas 
mulheres no comércio.

O COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO COMEÇA 
AQUI
O TFSA oferece uma gama diversificada de ferramentas, 
formação e recursos gratuitos centrados no exportador, 
concebidos para fornecer uma ampla visão geral de assuntos 
importantes relacionados ao comércio e alfândegas.

SECTORES DE PRIORIDADE DO TFSA
O apoio e os serviços da TFSA concentram-se, mas não se 
limitam, a cinco sectores prioritários amplos com um nível 
significativo de comércio de exportação. As principais barreiras 
identificadas nestes sectores têm muitas sinergias regionais que 
podem ser abordadas através dos principais serviços do TFSA. 
Os sectores prioritários do TFSA têm uma elevada participação 
feminina, e oferecem um grande potencial de impacto positivo 
no ambiente e na redução da pobreza, envolvendo mais pessoas 
na produção ao longo de toda a cadeia de valor.

COUNTRIES

Botsuana Eswatini
(Suazilândia)

Lesoto Moçambiqie

Namíbia África do Sul

AQUACULTURA
Em Moçambique, o concentra-se 
em reforçar o mercado nacional de 
tilápias como um primeiro passo 
para a capacidade de exportação. Na 
Namíbia e na África do Sul, o foco recai 
sobre o cumprimento e a capacidade 
laboratorial no subsector de produtos 
do mar de alta qualidade.

CONDIMENTOS E ALIMENTOS 
ESPECIAIS DE ALTO VALOR
O sector de condimentos e alimentos 
especiais de alto valor precisa de fazer 
a transição de pequenos produtores 
artesanais para mercados de exportação 
regionais e globais. O TFSA apoia os 
produtores com informação e directrizes 
para melhor cumprir os requisitos 
HACCP e de segurança alimentar e as 
classificações HS, a fim de lançar ou 
aumentar o seu comércio de exportação

FRUTAS, NOZES E VEGETAIS
O sector de frutas, nozes e vegetais tem 
uma presença significativa de grandes 
empresas comerciais centradas na 
exportação e que operam ao lado de 
pequenos produtores. Os serviços do 
TFSA equipam os produtores com 
orientações e acesso à informação 
para melhor cumprir requisitos cruciais 
para exportação para os mercados 
internacionais, tais como as Boas 
Práticas Agrícolas Globais, e os 
requisitos HACCP e BRC.

COSMÉTICOS E INGREDIENTES 
NATURAIS
Os serviços do TFSA visam desenvolver 
a capacidade dos laboratórios locais, 
e ajudar a reforçar a aptidão dos 
produtores para cumprir requisitos 
cruciais em matéria de exportação 
de produtos naturais, tais como a 
Certificação de Boas Práticas de Fabrico 
e a classificação HS.


