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"PORTUGAL E ÁFRICA DO 
SUL: MUDANÇA DE CICLO” 
 

É muito oportuna esta iniciativa da CCILSA, chamando a atenção para as 
oportunidades do mercado sul-africano quando se abre um novo ciclo político-
económico neste país. 

Com laços de amizade de longa data com Portugal, com a mais sofisticada 
economia na África subsaariana, com a proximidade de grandes países lusófonos, 
com as possibilidades que se proporcionam em virtude da presença de uma 
enorme comunidade empresarial de matriz portuguesa aqui residente, a África do 
Sul é um parceiro de negócios lógico para as empresas portuguesas que se queiram 
internacionalizar. 

Naturalmente as oportunidades serão sempre acompanhadas de riscos, pelo que a 
consulta do presente estudo pode ser um bom ponto de partida para os 
empresários que queiram explorar as oportunidades e proteger-se dos riscos. 

Sem prejuízo do importante papel das entidades privadas no apoio às empresas, 
assinalo também que as estruturas do Estado português na África do Sul – 
começando pela Embaixada de Portugal – estão também disponíveis para ajudar 
com os meios ao seu alcance na promoção do comércio e do investimento entre os 
dois países. 

Desejo a todos uma frutuosa leitura, e que seja prenunciadora de melhores 
negócios luso sul-africanos! 

 

Manuel Carvalho 
Embaixador de Portugal em Pretória   
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DA CCILSA  
 

Este relatório sobre a "A Economia Sul-africana e o Tecido Empresarial Português" 
visa proporcionar informação que facilite os negócios na África do Sul, dar relevo e 
reconhecer mérito à presença portuguesa na economia sul-africana 1 . 

Para além das normais informações de mercado, acrescentámos amplas 
referências a entidades, empresas e a pessoas de relevo que estão presentes no 
mercado ou servem de exemplo de negócios de sucesso. 

Em termos económicos, Portugal foi um dos pioneiros na globalização económica, 
abrindo novas rotas marítimas ao mundo, transformando o comércio internacional 
e enriquecendo a interação cultural. Este processo requereu visão, coragem, 
estratégia, inovação, organização, tecnologia, ciência e deixou um legado em todo 
o mundo. 

Essa globalização iniciou-se na África do Sul, quando Bartolomeu Dias foi o primeiro 
europeu a contornar o Cabo da Boa Esperança, ligando o Oceano Atlântico ao 
Oceano Índico, abrindo o caminho marítimo para a Índia. 

Hoje, no mundo globalizado pelas tecnologias de informação e comunicação, a 
África do Sul é um mercado da maior importância para Portugal pela sua dimensão, 
maturidade económica, papel na SADC (que engloba Angola e Moçambique), 
influência económica em toda a África e potencial de desenvolvimento futuro.  

A economia sul-africana, para além de um excelente mercado de exportação, com 
uma classe média em crescimento acelerado, tem muito a beneficiar da inovação, 
tecnologia e flexibilidade das empresas portuguesas que podem reforçar a cadeia 
de valor de vários setores económicos. 

A política de Black Economic Empowerment, matéria por vezes polémica, pode 
servir de porta de entrada para empresas portuguesas, através de parcerias que 
agregam maior capacidade competitiva às novas empresas locais e que facilitam o 
acesso ao mercado sul-africano. 

Há muita África do Sul por descobrir pelas empresas portuguesas. Este documento 
pretende ser um guia para uma descoberta que traga benefícios mútuos, à 
economia, às empresas portuguesas e empresas sul-africanas.  

Com votos de bons negócios! 

Carlos Miguel Valleré Pinheiro de Oliveira 
Presidente do Conselho Executivo da CCILSA   

                                                           
1 A presença portuguesa na economia sul-africana expressa-se a) pelas empresas portuguesas exportadoras para a África do Sul ou presentes na 
África do Sul, b) por empresários locais, luso-descendentes ou portugueses residentes e c) por profissionais luso-descendentes ou portugueses 
residentes que são facilitadores das trocas económicas entre Portugal e África do Sul. 
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1. Sobre este documento 

 

 

São disponibilizadas neste documento informações diversificadas sobre a África do 
Sul que permitem compreender as condições oferecidas pelo mercado no âmbito 
de uma expansão internacional, bem como informações sobre a presença 
portuguesa na economia sul-africana. 

Este documento visa apoiar as empresas na tomada de decisão sobre a entrada no 
mercado sul-africano e está dividido numa série de áreas-chave que abordam 
diferentes temáticas. Nem todos os temas poderão ter particular relevância para 
cada empresa em específico, e podem até surgir questões adicionais, no entanto 
esta é uma ferramenta útil para a generalidade das questões.  

Este documento tem por base o “Estudo de Mercado e dos Negócios Portugueses 
na África do Sul”, realizado no âmbito do Compete2020 e o método de web 
research direto.  

A CCILSA não se responsabiliza por quaisquer decisões de longo prazo ou de curto 
prazo tomadas com base na análise oferecida no presente documento. Este estudo 
é visto como um processo positivo, e através do qual qualquer empresa poderá ter 
uma perceção do funcionamento do mercado sul-africano, e desenvolver melhores 
projetos.  
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2.  Objetivos 
 

 

Uma fonte de informação clara e 
objetiva para todos os que desejam 
entrar no mercado da África do Sul. 
 

 AS EMPRESAS PODEM USAR ESTE ESTUDO COMO SUPORTE PARA: 

o Desenvolver uma estratégia de mercado 

o Identificar riscos na África do Sul, bem como oportunidades 

o Atualizarem-se sobre os últimos desenvolvimentos do país 
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 3.  Estrutura 
 

 

O estudo “A ECONOMIA SUL-AFRICANA E O TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS” é 
um ótimo ponto de partida para descobrir tudo o que precisa de saber sobre o 
mercado sul-africano. Este estudo encontra-se dividido em vários capítulos:  

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MERCADO 

Perspetiva geral sobre o mercado sul-africano, Descrição do Ambiente Político e 
Económico, bem como Ambiente de Negócios, Investimentos, Incentivos, entre 
outros.  

 

AS RELAÇÕES ECONÓMICAS DA ÁFRICA DO SUL 

Descrição das relações externas da África do Sul. Caracterização das importações, 
exportações e parceiros. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS PORTUGUESES NA ÁFRICA DO SUL 

Perspetiva geral sobre a presença portuguesa na África do Sul.  

 

EMPRESAS PORTUGUESAS NA ÁFRICA DO SUL 

Identifica top players portugueses no mercado sul-africano. Inclui uma descrição 
geral de cada empresa, incluindo website, setor, tamanho da empresa, etc.  

 

EMPRESÁRIOS LUSO SUL-AFRICANOS 

Identifica empresários portugueses ou luso-descendentes que vingaram no 
mercado sul-africano.   

 

EMPRESAS LUSO SUL-AFRICANAS 

Identifica empresas de luso-descendentes no mercado sul-africano. Inclui uma 
descrição geral de cada empresa, incluindo website, setor, tamanho da empresa, 
etc.  

 

PROFISSIONAIS LUSO SUL-AFRICANOS 
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Apresenta alguns exemplos de profissionais luso sul-africanos. Há portugueses e 
luso-descendentes que prestam serviços por conta própria na África do Sul, bem 
como em empresas de grande dimensão, ou mesmo nas diversas estruturas da 
Administração Pública sul-africana. 

 

RECOMENDAÇÕES – DOING BUSINESS NA ÁFRICA DO SUL  

Descrição das vantagens das empresas portuguesas, bem como indicação de alguns 
guias de acesso ao mercado, recomendações para negócios e listagem das 
próximas feiras e missões.  

 

O PAPEL DA CCILSA 

Apresentação da CCILSA e sobre como a sua equipa pode ajudar as organizações a 
atingir os resultados pretendidos na África do Sul.  
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 1.  INTRODUÇÃO 

 

 

Sobre a África do Sul 
A África do Sul é um dos mercados emergentes mais sofisticados, diversificados e 
promissores do mundo. 2 

É considerada “porta de entrada para a África”, devido à sua capacidade de agir 
como uma base para serviços críticos de negócios para o resto do continente e, por 
si só, um mercado muito interessante para exportadores. A combinação de uma 
infraestrutura económica de primeiro mundo3 – que passou da indústria 
tradicional para os serviços financeiros, e uma economia de mercado em 
desenvolvimento – com inúmeros desafios, designadamente, nas políticas públicas 
e ao nível da corrupção, que estão agora a ser abordados por Ciryl Ramaphosa,  
criam um ambiente dinâmico, competitivo e com amplas e diversificadas 
oportunidades. 

Numa perspetiva de exportação, com um PIB (paridade de poder de compra) de 
350 mil milhões de USD, quase o dobro de Portugal4, a África do Sul é um mercado 
muito atrativo em termos de potencial de consumo.  

Paralelamente, importa também salientar que tem uma série de incentivos ao 
investimento e intervenções de financiamento Indústrial que visam encorajar o 
desenvolvimento de negócios na África do Sul. 

Embora com um número de operadores de exportação considerável na África do 
Sul, Portugal ainda não tem uma representação significativa ao nível das 
importações de bens e serviços do país (em 2017 Portugal representou apenas 
0,31% das importações). No entanto, dados os recursos do país e a “nova era de 
Ciryl Ramaphosa”, o mercado sul-africano parece muito promissor.  

  

                                                           
2 Fonte: https://www.thedti.gov.za/trade_investment/why_invest_insa.jsp 
3 Fonte: https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/sudafrica/inversion-extranjera#why 
4 Fonte: https://pt.linkedin.com/pulse/%C3%A1frica-do-sul-diagn%C3%B3stico-flash-ao-mercado-2017-bow-f-pereira 



   
  16 |   A ECONOMIA SUL-AFRICANA E O TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS 
 

 
 

2.  CARACTERÍSTICAS 
GERAIS 

 

Atualmente liderada por Ciryl Ramaphosa, a República da África do Sul é uma 
república parlamentar com 9 províncias. 

A população, de cerca de 54 milhões de pessoas, é culturalmente e etnicamente 
diversa e tem uma média de idades de 27 anos.  As grandes áreas urbanas 
distribuem-se em seis zonas: Johannesburg, Cape Town, Durban, Pretoria, Port 
Elizabeth e Vereeniging.  

 

Figura 1: Infografia Dados Gerais África do Sul 

 
 Fonte: Adaptação de dados do World Factbook da CIA 

África do Sul é uma das maiores e mais desenvolvidas economias de África. A 
economia do país, que foi construída originalmente na descoberta do ouro, 
minerais e vários metais para a exportação, é sofisticada, baseada principalmente 
nos serviços e na indústria. Para além disso, o país conta também com boas 
infraestruturas, transportes, telecomunicações e um sistema financeiro muito 
desenvolvido, especialmente quando comparadas com outras economias do 
continente.  

13,5 
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Algumas vantagens muito relevantes para a tomada de decisão para potenciais 
investimentos na África Sul encontram-se na figura em baixo: 

Figura 2: Atrativos da economia sul-africana 
 

 
Fonte: ÁFRICA DO SUL – diagnóstico flash ao mercado 2017 BOW 

Paralelamente, o mercado tem também algumas dificuldades, sendo de salientar 
os níveis de pobreza do país, a elevada taxa desemprego, o fraco abastecimento 
de energia elétrica que causa ruturas na atividade, a elevada taxa de criminalidade 
e as incertezas relativamente ao tema da propriedade privada da terra, com ou 
sem mudança da disposição constitucional que protege o direito de propriedade. 

 
 
 

 

  

Segunda maior economia de África  
Uma das maiores economias de África, apenas ultrapassada pela Nigéria e a 
25ª maior do mundo. Também designada como “Rainbow Nation”, a África do 
Sul possui as maiores comunidades de europeus, indianos e mestiços da África. 
 

 

 

 

Principal potência da África Subsaariana 
Em 2011 a África do Sul foi reconhecida como a principal potência da África 
Subsaariana, ao integrar o grupo dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul). 
 

 
 

Porta de entrada no mercado da SADC 
A África do Sul é também uma plataforma de entrada para os mercados da 
região SADC (Southern African Development Community), facilitando o acesso 
aos restantes 14 países e que agregam cerca de 280 milhões de consumidores. 

 

  
Hub de comunicações  
Hub de comunicações que serve toda a África Austral; rede sólida de empresas 
que distribuem dos mais diversos produtos para toda uma região. 
  

 
  

Sistema institucional robusto e cultura de empreendedorismo  
A África do Sul possui uma legislação clara, tribunais que funcionam 
(arbitragem) e uma cultura enraizada de empreendedorismo. 
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3.  PRINCIPAIS INDICADORES 
MACROECONÓMICOS 

 

 

Segundo a OECD, a África do Sul deverá crescer moderadamente em 2018-19. O 
investimento apoiará o crescimento em 2019, partindo do pressuposto de que a 
confiança das empresas aumenta e a incerteza política diminui. Apesar do 
desemprego persistentemente elevado, o consumo privado também deverá 
aumentar à medida que os salários aumentem moderadamente e os preços dos 
alimentos se estabilizem. 

PIB 

A economia da África do Sul entrou em desaceleração, com um crescimento de 
1,3% em 2015 na taxa do PIB, situação que se agravou em 2016 para 0,3%. É 
expectável que em 2018 a taxa de crescimento seja de 2%, à medida que as 
condições económicas forem melhorando. 

Gráfico 1: Taxa de Crescimento do PIB  

 
Fonte:http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SUDAFRICA_FICHA%20PAIS.pdf, 2018  

Em 2015 o PIB per Capita de África do Sul era de 5741 USD aproximadamente, 
valor que diminuiu ligeiramente em 2016, mas que é expectável que cresça nos 
próximos anos.  

Gráfico 2: PIB per Capita 

Fonte:https://www.statista.com/statistics/578853/gross-domestic-product-gdp-per-capita-in-south-
africa/, 2018 

Podemos verificar que Gauteng e KwaZulu-Natal são as províncias com maior 
produto interno bruto.  
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 Gráfico 3: PIB por Província 

Fonte: AICEP - África do Sul – Guia Prático de Acesso ao Mercado (2017) 

TAXA DE DESEMPREGO 

A taxa de desemprego continua a ser um desafio na África do Sul, com cerca de 
26,7% da população desempregada em 2018. Dois terços da população 
desempregada têm menos de 35 anos. Apesar de tudo, o valor é inferior ao do ano 
anterior e, e as perspetivas futuras são positivas.. 

Gráfico 4:Taxa de Desemprego 

 

 

 

 

Fonte: https://www.gov.uk/government/publications/overseas-business-risk-south-africa/overseas-
business-risk-south-africa 2018, https://www.statista.com/statistics/370516/unemployment-rate-in-
south-africa/ 2017 

TAXA DE INFLAÇÃO 

Em 2015 a taxa de inflação foi de 4,5%. Este valor aumentou para 6,6% face ao ano 
anterior. Os peritos atribuem este aumento ao El Niño, à seca no país e à 
desvalorização do Rand. No entanto, as estimativas para os próximos anos são para 
uma estabilização em torno dos 5%5.  

                                                           
5 http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SUDAFRICA_FICHA%20PAIS.pdf  
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Gráfico 5: Inflação 

 
Fonte:http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/SobreMercadosExternos/Documents/Perfil/
19.pdf, 2018 

TAXA DE CÂMBIO 

A moeda sul-africana tem apresentado alguma volatilidade, pela condição de país 
exportador e pelo facto de exportar matérias primas e importar petróleo. 
Atualmente a taxa de câmbio encontra-se nos 14 Rands/Eur. 

Gráfico 6: Taxa de Câmbio 

Fonte: Aicep; https://pt.exchange-rates.org/, 2018 

DÍVIDA EXTERNA 

A Dívida Externa da África do Sul representou 49,6% do PIB nominal do país em 
2017, em comparação com a proporção de 48,2% no ano anterior. A perspetiva é 
que este valor venha a aumentar até 2020. 

Gráfico 7: Dívida Externa  

 

Fonte: https://tradingeconomics.com/south-africa/forecast, 2018 

SALDO DA CONTA CORRENTE 

O Saldo da Conta corrente na África do Sul foi -3,3% em 2016. Prevê-se alguma 
volatilidade nestes valores nos próximos anos.  
Gráfico 8: Balanço Conta Corrente 

 

 

 
Fonte:https://tradingeconomics.com/south-africa/current-account-balance-percent-of-gdp-wb-
data.html  
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4.  AMBIENTE DE NEGÓCIOS 

 

 

PRINCIPAIS ÍNDICES 

O ambiente de negócios na África do Sul é desafiante, mas ainda assim um dos 
melhores no continente Africano.  

No Global Competitiveness Index de 2017, a África do Sul posicionou-se em 61.º 
lugar. Em 2017 a economia da África do Sul esteve praticamente paralisada, com 
um crescimento do PIB de 1,3%, bastante afetada pela baixa procura de 
commodities, enquanto a taxa de desemprego de manteve acima dos 25%. A 
incerteza política em 2017 também aumentou a incerteza dos líderes empresariais 
sul-africanos, embora esta seja ainda relativamente boa para o contexto africano.  

O Index of Economic Freedom na África do Sul é de 63,0, tornando-se a 77.ª 
economia mais livre no Índice de Economic Freedom de 2018. A sua pontuação 
geral aumentou 0,7 pontos, com melhorias significativas na liberdade de 
investimento e na eficácia judicial, superando os declínios nas pontuações para os 
indicadores de carga tributária e liberdade comercial. A África do Sul ocupa o 4.º 
lugar entre os 47 países da região da África Subsaariana, e a pontuação geral está 
acima das médias regional e mundial neste ranking.  

A África do Sul é também a 71.ª nação menos corrupta (de 175 países), de acordo 
com o Corruption Perceptions Index 2017, divulgado pela Transparency 
International. A classificação de corrupção na África do Sul teve uma média de 
50,41 de 1996 até 2017, atingindo uma alta de todos os tempos de 72 em 2013 e a 
classificação mais baixa de 23 em 19966. 

O valor do Índice Desenvolvimento Humano da África do Sul para 2015 foi de 
0,666 – o que coloca o país na categoria de desenvolvimento humano médio, 
posicionando-o em 119 dos 188 países e territórios. O IDH é uma medida resumida 
para avaliar o progresso em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: 
uma vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e um padrão de vida decente. 

A África do Sul, no 82.º lugar da classificação do Doing Business, é também uma 
das economias mais bem posicionada da África Subsariana. Este ranking considera 
a facilidade em fazer negócios no país, considerando vários processos, como 
começar um negócio, obter licenças de construção, instalar eletricidade, registo de 
uma propriedade, entre outros.  

No ICT Development Index (IDI), que compara os desenvolvimentos em tecnologia 
da informação e comunicação (TIC) entre países e ao longo do tempo, a África do 
Sul ocupou a 92.ª posição em 2017.  

                                                           
6  
 https://tradingeconomics.com/south-africa/corruption-rank 
 

62.º 

Global  
Competitiveness 
Index  

77.º 

Index of Economic 
Freedom  

71.º 

Corruption 
Perceptions Index 
2017  

119.º 

IDH  

82.º 

Doing Business 

92.º 

ICT Development 
Index 



   
  22 |   A ECONOMIA SUL-AFRICANA E O TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS 
 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

A África do Sul é um mercado sofisticado e dinâmico, caracterizado pela grande 
diversidade da sua população, com raízes culturais, étnicas, linguísticas e religiosas 
muito diferentes.  

O recente empoderamento económico da classe negra e o acesso a melhor 
educação e empregos, tanto no setor privado como no público, estimularam o 
crescimento de uma nova classe média emergente, com elevado poder de compra, 
que tornam a África do Sul um mercado muito vibrante. 

Paralelamente, graças à sua estabilidade política e económica, os recursos naturais, 
o bom clima de negócios, a existência de grupos altamente desenvolvidos nas áreas 
de finanças e retalho, entre outros, e reforçada pelas boas infraestruturas físicas, 
portuárias e de comunicações, bem como um mercado de ações localizado entre 
os 20 melhores do mundo, a África do Sul é considerada um dos principais países 
da África Subsaariana e porta de entrada para a África Austral.  

Este país também possui uma importante base Indústrial, tornando-se uma 
plataforma de montagem para grandes empresas automóveis, de transformação, 
de máquinas e equipamentos, projetando a sua produção para um mercado 
africano de 100 milhões de consumidores. 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

De forma geral, os empresários da África do Sul são muito amigáveis, mas ao 
mesmo tempo pragmáticos, diretos e muito bem informados. O contacto com estes 
empresários requer não só informação atrativa e detalhada, como para 
desenvolver atividades de negócio é necessário um bom plano de negócios, e um 
bom conhecimento do mercado.  

Os empresários sul-africanos também podem ser parceiros muito bons para a 
prospeção de outros mercados na África Austral, uma região na qual geralmente 
têm contactos empresariais e comerciais extensos. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES 

As camadas mais velhas da África do Sul tendem a ser muito tradicionais e 
conservadoras, com pouca propensão a inovar consumindo outros produtos ou 
adotando outros costumes. Geralmente tomam as suas decisões com base no 
conhecimento do produto, do fabricante e nos preços das diferentes alternativas.  

As camadas mais jovens, com formação universitária e alto ou médio poder 
aquisitivo, ao contrário, estão mais propensas ao consumo, decidindo que produtos 
adquirir com base na sua preferência por marcas e no seu gosto por luxo e 
ostentação. Esta jovem e nova classe média é, em grande medida, o motor que 
dinamiza o mercado sul-africano, especialmente nos setores de automóveis, 
telecomunicações, artigos desportivos, vestuário e calçado. Esta faixa etária da 
sociedade é sempre muito bem informada e, geralmente, tem níveis de despesas 
mais altos.   
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5.  REGIME GERAL DE 
IMPORTAÇÃO 

 

 

REGRAS DE IMPORTAÇÃO NO MERCADO SUL-AFRICANO 

As empresas importadoras estão sujeitas ao controle cambial aprovado pelo South 
African Reserve Bank. O DTI também tem poderes para regular, proibir ou reduzir 
as importações para a África do Sul no interesse nacional, mas a maioria das 
mercadorias pode ser importada sem restrições. As autorizações de importação são 
exigidas apenas para categorias específicas de bens e podem ser obtidas junto ao 
Diretor de Importação e Exportação. Os importadores devem também ter uma 
licença de importação antes da data de embarque. A falha em produzir uma 
permissão exigida pode resultar em penalidades. 

O “South Africa Legal Provisions”, da Swiss Business Hub Southern Africa, publicado 
em Pretória em abril de 2018, resume as principais regras de importação: 

 A lista de mercadorias que requerem importação é especificada anualmente 
no Import Control Program. 

 A África do Sul usa o Harmonised System of Classification (nomenclatura 
internacional para a classificação de produtos). 

 As amostras são tributáveis, a menos que sejam amostras de tecido, couro, 
linóleo e papel em formato de livro e não para distribuição como material 
publicitário. 

 O Governo da África do Sul vê o countertrade (a atividade de comércio 
internacional em que os bens são trocados por outros bens, em vez de por 
moeda forte) como a segunda melhor alternativa para se envolver apenas 
quando o comércio normal não pode ser efetuado. 

 Armazéns alfandegários estão disponíveis em vários pontos de entrada. 

 Os bancos sul-africanos podem acomodar todas as transações internacionais 
e estão localizados em todo o país. 

 Algumas importações podem exigir permissão do Departamento de 
Agricultura, Saúde ou Assuntos Ambientais. 

 Impostos específicos sobre o consumo são cobrados sobre bebidas alcoólicas 
e não-alcoólicas, tabaco e produtos de tabaco, águas minerais, alguns 
produtos petrolíferos e veículos automotores.  

 A África do Sul é aderente ao Customs Valuation Agreement (acordo de 
Valoração Aduaneira) negociado sob o GATT / World Trade Organization. O 
valor tributável das mercadorias importadas na África do Sul é calculado sob 
o preço FOB no país de exportação.  
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De salientar ainda que, no que diz respeito a Acordos de Cooperação Económica, a 
África do Sul é membro da Southern African Development Community (SADC). Para 
aceder ao tratamento preferencial pelo acordo realizado entre a SADC e a União 
Europeia deve apresentar-se o certificado de circulação de mercadorias EUR. 1 ou 
declaração na fatura (se o valor não exceder os 6000 euros) ou com o estatuto de 
exportador autorizado (que deve ser solicitado junto da Autoridade Tributária e 
Aduaneira Portuguesa. 

OUTRAS FONTES DE INFORMAÇÃO 

No relatório  África do Sul - Condições Legais de Acesso ao Mercado (junho 2017), 
a Aicep partilha uma série de links úteis com informação relativa ao regime de 
importação.  

 

 

 

 

  

INFORMAÇÃO RELATIVA À 
IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE BENS 
 

  

A International Trade Administration Commission disponibiliza informações 
sobre as restrições à importação e exportação de bens, respetivas licenças e 
formulários na África do Sul. 

 

PRODUTOS PROIBIDOS, 
RESTRITOS E FALSIFICADOS 

 

 

Informação relativa à proibição de entrada de certos produtos está disponível na 
página Prohibited and Restricted goods do SARS.  

 

CONTROLO DE QUALIDADE 

 
O South African Bureau of Standadards (SABS) é a entidade responsável pela 
regulação técnica e qualidade dos produtos e é possível encontrar na sua 
página web várias informações sobre o tema. 

IMPOSTOS 

  
O South African Revenue Service (SARS) é a autoridade tributária sul-africana. 
Na sua página web é possível encontrar informação sobre os impostos 
especiais de consumo. 
  

FORMALIDADES E 
ENCARGOS ADUANEIROS 

  
O website Market Access Database proporciona informações relativamente aos 
encargos aduaneiros comunitários por mercado.  
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6.  INVESTIMENTO NA ÁFRICA 
DO SUL 

 

 

O Governo da África do Sul está aberto ao investimento como meio de impulsionar 
o crescimento, melhorar a competitividade internacional e obter acesso a 
mercados estrangeiros. Existem muito poucas restrições quanto à forma ou 
extensão do investimento estrangeiro. O departamento governamental que presta 
assistência a investidores estrangeiros é o Trade and Investment South Africa 
(TISA), uma divisão do Department of Trade and Industry (DTI).  

 OPORTUNIDADES E DESAFIOS 

De acordo com o  South Africa Trade and Export Guide, do Department of 
International Trade do Reino Unido, a África do Sul desperta o interesse dos 
investidores devido a vários fatores: possui grande oferta de recursos naturais, 
tem infraestruturas bem estabelecidas e modernas, tem serviços financeiros e 
jurídicos bem desenvolvidos e a classe média negra está em rápido crescimento. 
No entanto, embora a África do Sul seja um mercado bem desenvolvido e 
promissor, há também alguns desafios, designadamente: alto desemprego, 
pobreza, competências e escassez de recursos, são necessárias melhorias de 
infraestrutura para a energia, e o país tem uma alta taxa de criminalidade. 

Também o Santander Trade Portal, na sua página South Africa: Foreign Investment 
disponibiliza informações muito interessantes para potenciais investidores. Com 
uma economia de mercado livre, a África do Sul permite investimento estrangeiro 
tanto no setor privado como no setor público, havendo poucas restrições 
relativamente ao montante que entidades estrangeiras podem investir. 

No que diz respeito a oportunidades de investimento, os setores-chave da 
economia são o mineiro, a indústria, o turismo, a saúde e a produção de frutas, 
sendo os de maior potencial os setores de business process outsourcing e os call 
centers. Inversamente, os setores com menos oportunidades são o têxtil, que se 
encontra atualmente em declínio, e os setores monopolísticos, como banca, 
seguros e broadcasting.  

PROTEÇÃO DO INVESTMENTO ESTRANGEIRO 

Relativamente à proteção do investimento estrangeiro, de referir que a África do 
Sul é membro do Multilateral Investment Guarantee Agency e tem mais de 40 
acordos bilaterais de investimento assinados (estes acordos estão disponíveis no 
UNCTAD's Investment Policy Hub). No entanto, a África do Sul não tem um acordo 
de proteção de investimentos com Portugal; aliás, não os tem com praticamente 
nenhum dos países europeus e, nos últimos anos, tem vindo a terminar os que 
chegou a ter com vários dos nossos parceiros da UE. 

TRANSAÇÕES CAMBIAIS 
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No que diz respeito às transferências, o Exchange Control Department do South 
African Reserve Bank (SARB) gere a política de transações cambiais do país. Há 
liberdade para que os não residentes possam transferir livremente capitais 
dentro e fora do país, reportando as transações às autoridades competentes, 
sendo que os investidores estrangeiros também devem assegurar-se de manter um 
registo exato do investimento. Por forma a facilitar a repatriação de ganhos e 
capitais, os investidores estrangeiros devem assegurar-se de que as suas ações e os 
seus títulos são geridos como “não residentes”.  

As sucursais de sociedades estrangeiras na África do Sul são consideradas 
residentes de África do Sul e por tanto estão sujeitas a controle de transações pelo 
SARB. As empresas sul-africanas podem geralmente, e com algumas condições e 
limitações, remeter livremente ao exterior a devolução dos investimentos de 
capital, dividendos, interesses, entre outros.  

CRIAR UMA EMPRESA NA ÁFRICA DO SUL 

Em termos de tipos de sociedades, as mais utilizadas na África do Sul são:  

 Proprietário Único: o sócio é único e responsável pessoalmente com o seu 
próprio património, pelas obrigações da sociedade, dado que o 
património do sócio é o património da sociedade 

 Sociedade Privada de Responsabilidade Limitada: pela facilidade de 
estabelecimento e devido aos poucos processos burocráticos envolvidos, 
é a sociedade mais utilizada pelos investidores estrangeiros. Deverá incluir 
pelo menos um sócio e no máximo 50, os quais respondem de maneira 
limitada às responsabilidades. A sociedade deve ter pelo menos um ou 
vários diretores, os quais não têm de ser obrigatoriamente residentes sul-
africanos ou nacionais. 

 Sociedade Pública ou de Responsabilidade Limitada: deve contar com um 
mínimo de 7 membros, sem limite. Também não obriga a um mínimo ou 
máximo de capital social. A responsabilidade dos sócios está limitada ao 
valor nominal das ações que possui. 

 Sociedade Coletiva: deve contar com um mínimo de 2 e um máximo de 20 
sócios, dos quais, aqueles designados por ativos respondem de maneira 
ilimitada e solidária, enquanto os passivos respondem até ao montante 
dos seus investimentos na sociedade. Não existe capital mínimo ou 
máximo.  

 Empresas domésticas: a legislação na África do Sul define estas 
sociedades como aquelas sociedades estrangeiras cujo registo foi mudado 
para a África do Sul e que a partir daí se tornaram sociedades sul-africanas 
para todos os efeitos legais.  

De acordo com o Swiss Business Hub Southern Africa as seguintes instituições são 
importantes quando se inicia um negócio na África do Sul:  

 Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) para registo de 
empresas, pode ser obtida no site da CIPC (www.cipc.co.za).   
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 Escritório do South African Revenue Service (SARS) para pagamento de 
impostos corporativos, IVA e imposto do empregado retido na fonte (PAYE 
e SITE).  

 Department of Labour for Unemployment Insurance (Departamento do 
Trabalho para o Seguro de Desemprego). 

 Conselho metropolitano relevante para o imposto local.  

 Compensation Fund of South Africa, de acordo com a Lei de Compensação 
por Lesões Ocupacionais e Doenças. Os formulários de inscrição podem 
ser obtidos no site do Department of Labour’s (www.labour.gov.za). 

Em termos de procedimentos as empresas estrangeiras devem eleger um 
consultor, auditor, e/ou um representante legal para estabelecer uma empresa na 
África do Sul.  A empresa deve ser registada no prazo de 21 dias e deve estar 
registada na autoridade tributária. 

Na página Doing Business podemos encontrar informação detalhada sobre o 
processo de criação de uma empresa na África do Sul.  

 

  



   
  28 |   A ECONOMIA SUL-AFRICANA E O TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS 
 

 
 

 

REGIME LABORAL 

De acordo com a página o “GUÍA LEGAL SUDÁFRICA - Principales aspectos legales 
para invertir en Sudáfrica”, da Organização PROCOLOMBIA, relativamente ao 
regime laboral, a África do Sul tem um regime laboral completo que parte da 
Constituição Nacional, que garante os direitos dos trabalhadores, como liberdade 
de associação e greve. O "Basic Conditions of Employment Act" é aplicável à grande 
maioria dos trabalhadores e estabelece condições básicas de trabalho. A idade 
mínima para trabalhar é de 15 anos,  a idade de reforma de 65 anos para homens 
e de 60 anos para mulheres.  

O “Labour Relations Act” e Basic Conditions of Employement Act estabelecem os 
tipos de contratos de trabalho que existem na legislação:  

 Contrato Permanente ou Indeterminado - contrato sem termo ou prazo. 

 Contrato de Duração Determinada ou Temporária - deve especificar as 
datas de início e rescisão. Os trabalhadores recebem benefícios, como 
pensões ou seguro médico, que são detalhados no contrato. 

 Contrato de Projeto ou Obra -  estabelecidos para trabalho a ser feito por 
um período específico de tempo ou para uma tarefa específica que 
responde às necessidades específicas do empregador, que são geralmente 
temporárias e circunstanciais. Este tipo de contrato pode ser rescindido 
por qualquer uma das partes com um aviso prévio por escrito de um mês 
de antecedência. 

O período experimental pode ser negociado e estipulado no contrato de trabalho.  

No que diz respeito às horas extra, qualquer hora adicional à jornada diária ou 
semanal é considerada hora extra. Estas não podem ser mais de 10 horas por 
semana ou 3 horas por dia e devem ser sempre acordadas entre as partes. As horas 
extra pagam-se pelo menos na proporção de 1,5 vezes a hora normal, exceto aos 
domingos e feriados, ou dias de descanso em que a proporção mínima ascende ao 
dobro.  

Na África do Sul não existe salário mínimo. No entanto, a lei obriga o Ministério do 
Trabalho a estabelecer uns valores mínimos salariais nos setores da economia 
considerados vulneráveis, como é o caso dos trabalhadores agrícolas, dos 
seguranças privados e empregados domésticos, entre outros, para os quais se 
regista uma média de R3000 mensais (aproximadamente 180 dólares).   
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7.  IMPOSTOS 

 

 

Na África do Sul, o South African Revenue Service (SARS) é a entidade que gere e 
administra o sistema de impostos.  

De acordo com a informação disponibilizada pela  PWC na secção World Tax 
Summaries, uma empresa residente na África do Sul está sujeita ao imposto de 
renda corporativo (CIT) sobre a receita mundial,  independentemente da fonte. Os 
não residentes são tributados de acordo com os rendimentos obtidos na África do 
Sul . 

De uma forma geral, a taxa de IRC aplicável aos lucros das empresas residentes e 
não residentes para os exercícios fiscais que terminam entre 1.º de abril de 2018 e 
31 de março de 2019 é de 28%. 

No caso das pequenas empresas (ou seja, empresas com apenas pessoas singulares 
como membros / proprietários e com um rendimento bruto não superior a 20 
milhões de rands sul-africanos [ZAR]) existem diferentes níveis de taxas: 

 

As pequenas empresas, com um volume de negócios inferior a 1 milhão de ZAR 
por ano, podem optar por pagar uma taxa que varia entre 0% e 3%, dependendo 
do nível do volume de negócios. 

Na África do Sul alguns setores também têm uma taxa especial de impostos, como 
é o caso das empresas na indústria mineira de ouro e empresas de seguros de vida.  

A Delloite, no relatório Taxation and Investment South Africa 2017, também 
disponibiliza informações muito relevantes sobre o tema.  
Abaixo tabela resumo.  

 

Primeiros 78.150 ZAR do lucro tributável  0% 

Lucro tributável acima de 78.150 ZAR 
mas não superior a 365.000 ZAR 

 7% 

Lucro tributável acima de 365.000 ZAR 
mas não superior a 555.000 ZAR 

 21% 

Lucro tributável superior a 550.000 ZAR   28% 

Impostos Corporativos na África do Sul 

Rendimentos da empresa  28% 

Ganhos de capital  0% / 28% 

Base de imposto  Rendimento global 
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De referir ainda que em 2008 foi assinada uma Convenção para evitar a Dupla 
Tributação e prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento 
entre Portugal e África do Sul.  

De acordo com esta convenção, a dupla tributação será eliminada do seguinte 
modo: 

a) Em Portugal: 

i) Quando um residente de Portugal obtiver rendimentos que possam ser 
tributados na África do Sul, Portugal deduzirá do imposto sobre o rendimento 
desse residente uma importância igual ao imposto pago na África do Sul; 

ii) Quando o rendimento obtido por um residente de Portugal for isento de 
imposto neste Estado, Portugal poderá, não obstante, ao calcular o 
quantitativo do imposto sobre o resto dos rendimentos desse residente, ter 
em conta o rendimento isento;  

b) Na África do Sul: os impostos portugueses pagos por residentes da África do Sul 
relativamente ao rendimento que pode ser tributado em Portugal são deduzidos 
dos impostos devidos nos termos da legislação fiscal da África do Sul. Esta dedução 
não poderá, contudo, exceder a importância correspondente à parte proporcional 
do imposto total da África do Sul idêntica à que apresenta o rendimento em causa 
em relação ao rendimento global.  

Alívio de carga fiscal na dupla imposição   Sim 

Consolidação de impostos  Não 

Ano de imposto  Ano financeiro 

Pagamento adiantado de impostos  Sim 

Retorno de imposto  Até 12 meses 

Imposto de transferência de valores 
imobiliários 

 0,25% 

Direito de transferência  0 a 13% 

Emissões de CO2  Varia 

IVA  15% 
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8.  INCENTIVOS NA ÁFRICA DO 
SUL 

 

 

O Governo sul-africano introduziu uma série de incentivos generosos ao 
investimento, desde deduções fiscais a apoios financeiros, cobrindo diversas 
atividades, desde a indústria à inovação e ao desenvolvimento. 

Vários sites oficiais podem ser consultados para o acesso à informação sobre 
incentivos ao investimento na África do Sul, designadamente: o Government 
Investment Incentives, que agrupa os incentivos por áreas; as páginas Trade, 
Exports & Investments, Financial Assistance, Indústrial Development do DTI, que 
disponibilizam informação sobre várias indústrias e apoio; e o SARS, que 
disponibiliza informação sobre vários tipos de incentivos fiscais.  

Abaixo listam-se alguns exemplos de incentivos:  

INCENTIVOS DO GOVERNO 

Critical Infrastructure Programme (CIP): procura impulsionar o investimento 
através do apoio a infraestruturas consideradas críticas, reduzindo os custos do 
negócio; um apoio de 10% a 30% do investimento efetuado, com um limite máximo 
de 30 milhões de Rands.  

Agro-Processing Support Scheme (APSS): visa estimular o investimento pelas 
empresas de agro-processamento sul-africanas; o valor varia entre os 25% e os 45% 
para o custo de um projeto novo ou de expansão até ao limite de 40 milhões de 
Rands. 

Business Process Services (BPS): visa atrair o investimento e criar emprego em 
atividades de offshore; um incentivo financeiro médio de 22000 Rands a 34000 
Rands por posto de trabalho, com um bónus de 20% ou 30% se forem criados mais 
que 400 ou 800 postos de trabalho, respetivamente. 

Foreign Film and Television Production and Post-Production Incentive: visa atrair 
produções cinematográficas estrangeiras para filmar na África do Sul e realizar 
atividades de pós-produção; cobre a 20% a 50% dos custos de produção e entre 5% 
a 25% dos custos de pós produção até ao limite de 50 milhões de Rands.  

INCENTIVOS FISCAIS 

Research and Development (“R&D”) Tax Incentive – dedução fiscal de 150% em 
despesas na taxa de imposto corporativo de 28%; 

Employment Tax Incentive – visa incentivar a contratação de jovens trabalhadores; 
redução de 50% no PAYE durante cada mês nos primeiros 12 meses de emprego de 
um candidato que se qualifique e 25% nos 12 meses seguintes; 
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Greenfield and Brownfield Expansion projects – apoio para projetos Indústriais 
com ativos novos e expansões ou melhorias; 98 milhões a 252 milhões de Rands 
em benefícios fiscais; 

Energy savings tax deduction – visa uma dedução para os contribuintes que 
tiverem um certificado de eficiência energética emitido pelo South African National 
Energy Development Institute; 

Special Economic Zones – benefícios para atividades económicas selecionadas para 
empresas localizadas em zonas específicas na África do Sul, (inclui DubeTradeport; 
Richards Bay; Saldanha Bay; Atlantis; Upington; Harrismith; Johannesburg (x2);  
Rustenburg; Tubatse; Port Elizabeth; East London; e Messina). 

OUTROS 

Foreign Investment Grant – programa criado para investidores que desenvolvam 
projetos Indústriais, e implica um apoio até 350.000 dólares pelos custos de 
mudança de máquinas e equipamentos novos a partir do estrangeiro;  

BPO Investment Support Grant – apoia e incentivo a localização no país de 
negócios offshore, através de benefícios até 7000 USD em projetos aprovados e 
qualificados, cujo objetivo seja prestar serviços a clientes no estrangeiro, com o 
objetivo de gerar emprego; 

Enterprise Investment Program – prevê o financiamento de setores específicos 
considerados áreas-chave para o desenvolvimento, como os setores Indústrial, do 
turismo, cinematográfico e têxtil, com apoios até 30% dos custos de investimento;  

Research and Development – subsídio para gastos em R&D na África do Sul de 
natureza científica ou tecnológica com objetivos específicos definidos; 

Incentives for Indústrial policy projects – subsídio fiscal para projetos Indústriais 
referidos (novos ou expansões) e dedução de custos de formação de pessoal; 

Regime HQC – visa promover a África do Sul como sede de eleição para os 
investimentos em África. Este regime elimina algumas barreiras fiscais e 
regulatórias que desencorajaram investidores estrangeiros no passado e tornar a 
África do Sul mais competitiva.   
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9.  BBB2EE e Parceiras 

 

 

Os procedimentos de contratação na África do Sul são altamente regulamentados 
em relação a trabalhadores domésticos e estrangeiros. A fim de abordar as 
injustiças históricas do passado do apartheid na África do Sul, várias políticas foram 
implementadas desde 1994 para promover o emprego da população negra. Estas 
resultaram no Broad-Based Black Economic Empowerment Act de 2003. 

O Broad Based Black Economic Empowerment (BBBEE) é um conjunto de políticas, 
leis e ações de discriminação positiva que visam favorecer o grupo formado pelas 
comunidades historicamente desfavorecido pela política do apartheid. 

Mais tarde, o Governo introduziu o Broad-Based Black Economic Empowerment 
Codes of Good Practice para orientar e medir o progresso da transformação na 
economia, que serve como um quadro para medir o nível de conformidade por 
cada entidade. Este código de boas práticas assenta nos seguintes pilares: 

1. Propriedade  
2. Desenvolvimento de Competências 
3. Controle de Gestão  
4. Aquisição Preferencial 
5. Equidade no Emprego  
6. Desenvolvimento Socioeconómico 
7. Desenvolvimento Empresarial 

As empresas podem se submeter à auditoria do BBBEE e obter uma pontuação do 
BBBEE nos termos desses códigos. 

Embora a conformidade com o código BBBEE seja voluntária para empresas 
privadas, esses códigos são juridicamente vinculativos para instituições e 
empresas do Governo, que também são obrigadas a usar os códigos para medir a 
conformidade do BBBEE ao escolher fornecedores, conceder licenças ou fazer 
concessões. 

Portanto, quando as empresas participam num concurso público, quanto maior a 
sua classificação BBBEE, maior será a vantagem competitiva no processo. 

Assim, no desenvolvimento de negócios com entidades públicas ou com parceiros 
locais que os tenham, as empresas poderão ser chamadas a contribuir para o 
empoderamento da comunidade negra sul-africana, o que pode ser em termos de 
propriedade, controle de gestão e/ou custos de funcionamento. 
 No entanto, há vários benefícios na conformidade com esta política, 
designadamente: 
• empoderamento direto no controle de propriedade e gestão - impulsiona a 

direção estratégica e as decisões de negócio; 

• fortalecimento da base de competências e eficácia operacional da empresa, 
a diversidade enriquece a cultura organizacional para a interação eficaz com 
os clientes; 
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• aquisição de bens e serviços de empresas “negras”, ou capacitação das 
mesmas, melhora as hipóteses de sucesso comercial e equilibra o crescimento 
económico do país; 

• aumento da capacidade da participação em processos de licitação para 
negócios, com empresas do Governo ou do setor privado, e diminui a 
probabilidade de perder contratos com clientes para o fornecimento de 
fornecedores de bens e serviços com melhor BBBEE; 

• reafirmação do compromisso das empresas como entidade “corporativa” 
responsável e ajuda a contribuir para a melhoria e desenvolvimento da 
qualidade de vida das comunidades, cumprindo responsabilidades sociais e 
aumentando a base de consumidores para um maior crescimento económico. 
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10.  AS GRANDES EMPRESAS  

SUL–AFRICANAS 

 

A African Business Magazine listou em 2017 as 250 maiores empresas africanas. 
Desta lista fazem parte inúmeras empresas internacionais na África do Sul e 
empresas sul-africanas.  

A empresa mais bem posicionada em 2017 foi a Naspers, com uma capitalização 
de mercado de 91 biliões de dólares e um aumento de 30 biliões de dólares em 
relação ao ano anterior. Embora a economia sul-africana esteja a passar por um 
período difícil, a Naspers conseguiu manter um forte crescimento. 

As 15 maiores empresas com sede ou que foram fundadas na África do Sul foram 
selecionadas para este estudo. 

Ranking  
  

1  

Indústria: Media 
Capitalização do Mercado: 91.763,51  (US$m) 
Web Address: www.naspers.com 
Descrição: A Naspers é um grupo de media sediado na África do Sul com operações 
principais de meios eletrónicos e imprensa escrita. 

2  

Indústria: Serviços Financeiros 
Capitalização do Mercado: 20.988,10 (US$m) 
Web Address: www.firstrand.co.za 
Descrição: A FirstRand está presente em diversos setores, incluindo agricultura, 
bancos, instituições financeiras, construção e desenvolvimento de propriedades, 
indústria e comércio, bem como no Governo, e nas autoridades públicas, entre 
outros. 
 

3  

Indústria: Químicos 
Capitalização do Mercado: 20.063,10 (US$m) 
Web Address: www.sasol.com 
Descrição: A Sasol Ltd é uma empresa integrada de petróleo e gás com interesses 
químicos substanciais, com instalações de produção localizadas na África do Sul, 
Europa, América do Norte e Ásia. 
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4 
 

Indústria: Telecomunicações 
Capitalização do Mercado: 17.033,81 (US$m) 
Web Address: www.mtn.com 
Descrição: O MTN Group Limited atua no setor de telecomunicações. Oferece voz, 
dados, acesso a rede virtual privada e soluções cloud. A empresa também fornece 
serviços digitais e serviços de entretenimento, incluindo o MTN Music and Play.  
 

5  

Indústria: Seguros 
Capitalização do Mercado: 11.490,34 (US$m) 
Web Address: www.sanlam.co.za 
Descrição: A Sanlam Life Insurance Limited fornece seguros, planeamento 
financeiro, investimentos e produtos de gestão de património a clientes pessoais, 
empresariais e institucionais na África do Sul e internacionalmente. 
 

6  

Indústria: Farmacêutica 
Capitalização do Mercado: 9.462,06 (US$m) 
Web Address: www.aspenpharma.com 
Descrição: A Aspen Pharmacare Holdings Limited é um fornecedor global de 
produtos farmacêuticos de marca e genéricos e de produtos de consumo e 
nutricionais em territórios selecionados. 

7  

Indústria: Serviços 
Capitalização do Mercado: 9.388,97 (US$m) 
Web Address: www.remgro.com 
 
Descrição: A Remgro Limited é uma empresa de investimento em serviços 
financeiros, alimentos, bebidas e cuidados domiciliários, bancos, seguros, 
Industrial, saúde, infraestrutura, serviços de infraestruturas de tecnologias da 
informação, media e desporto. 
 

8  

Indústria: Serviços de Saúde 
Capitalização do Mercado: 8.287,87 (US$m) 
Web Address: www.mediclinic.com 
Descrição: A Mediclinic International plc foi fundada em 1983, e é um grupo 
internacional de hospitais privados com operações na África do Sul, Namíbia, Suíça 
e Emirados Árabes Unidos. Está sediada em Stellenbosch, na África do Sul. 

9  

Indústria: Bancos 
Capitalização do Mercado: 7.967,00 (US$m) 
Web Address: www.nedbank.co.za 
Descrição: Nedbank Limited, através de suas subsidiárias, fornece uma gama de 
serviços bancários e financeiros para pessoas físicas, pequenas empresas e setores 
públicos e governamentais. 
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10  

Indústria: Alimentar 
Capitalização do Mercado: 7.564,07 (US$m) 
Web Address: www.bidcorpgroup.com 
Descrição: A Bid Corporation Limited opera como uma empresa de foodservice em 
todo o mundo. 

11 
 

Indústria: Bancos 
Capitalização do Mercado: 6.749,15 (US$m) 
Web Address: www.capitecbank.co.za 
Descrição: O Capitec Bank Holdings Limited fornece vários produtos e serviços 
bancários de retalho na África do Sul. Opera aproximadamente 800 agências. A 
empresa foi constituída em 1999 e está baseada em Stellenbosch, na África do Sul. 

12  

Indústria: Serviços Financeiros 
Capitalização do Mercado: 6.605,16 (US$m) 
Web Address: www.rmh-online.co.za 
Descrição: A RMB Holdings Limited, empresa de investimentos, participa em 
negócios de retalho e banca comercial, corporativa e de investimento, 
financiamento de prestações e gestão de investimentos, principalmente na África 
do Sul. 

13  

Indústria: Metais e Minas 
Capitalização do Mercado: 6.469,72 (US$m) 
Web Address: www.angloamericanplatinum.com 
Descrição: A Anglo American Platinum Corporation Limited é a holding de um grupo 
de empresas que extrai, processa, refina e comercializa platina, metais 
relacionados e metais do grupo da platina, como paládio, ródio, ruténio, ósmio e 
irídio. 

14 
 

Indústria: Alimentar 
Capitalização do Mercado: 5.652,18 (US$m) 
Web Address: www.tigerbrands.com 
Descrição: A Tiger Brands Limited fabrica, processa e distribui produtos alimentares 
que incluem moagem e confeitaria, alimentos em geral, óleos comestíveis e 
derivados. 

15  

Indústria: Equity Real Estate 
Capitalização do Mercado: 5.493,07 (US$m) 
Web Address: www.growthpoint.co.za 
A Growthpoint Properties Limited é a maior holding de investimentos imobiliários 
listada na Bolsa de Valores de Joanesburgo. O extenso portefólio do Growthpoints 
inclui propriedades de retalho, escritórios e Indústriais. 
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11.  AS PRINCIPAIS 
ASSOCIAÇÕES 
EMPRESARIAIS 

 

 

ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS 

Gauteng Growth and Development Agency 

http://www.ggda.co.za/ 

O GGDA trabalha com o Governo e entidades públicas para criar um ambiente mais 
propício para a realização de negócios com empresas multinacionais, grandes 
empresas locais e pequenas e médias empresas em Gauteng. 

Johannesburg Chamber of Commerce and Industry 

http://www.jcci.co.za/ 

A Câmara de Comércio e Indústria de Joanesburgo promove o comércio 
internacional e o desenvolvimento empresarial com atividades de formação e 
serviços de consultoria empresarial. 

Durban Chamber of Commerce and Industry 

http://www.durbanchamber.co.za/ 

A Câmara de Comércio e Indústria de Durban apoia as empresas através das 
afiliações que tem com diferentes organizações, que vão desde outras Câmaras de 
Comércio, a bancos, entidades de negócios,  instituições de ensino superior.  

Cape Chamber of Commerce and Industry 

http://capechamber.co.za/ 

Fundada em 1804, a Câmara de Comércio do Cabo é provavelmente a mais antiga 
de África. Manteve-se contemporânea e relevante com uma ampla gama de 
serviços, incluindo informação, formação, networking, facilitação do comércio e 
advocacia robusta, representando os seus membros. 

Trade & Investment Kwazulu-Natal  

http://www.tikzn.co.za/ 

A TIKZN é uma agência sul-africana de promoção de investimento e comércio 
interno criada para promover a província de KwaZulu-Natal como um destino de 
investimento. 

WESGRO 

http://www.wesgro.co.za/ 
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A WESGRO é a Agência Oficial de Turismo e Comércio, Promoção de Investimentos 
da Cidade do Cabo e do Cabo Ocidental. Atua por áreas, designadamente turismo, 
comércio, promoção de investimentos, pesquisa, Cinema e media e convenções.  

 

ASSOCIAÇÕES SETORIAIS 

Banking Association South Africa (BASA) 

http://www.banking.org.za/ 

A BASA representa todos os bancos registados na África do Sul. Estes 
incluem os bancos sul-africanos e os internacionais. 

Consumer Goods Council of South Africa (CGCSA) 

https://www.cgcsa.co.za/ 

O CGCSA representa os interesses de empresas associadas envolvidas no 
fabrico, retalho, venda por grosso e distribuição de bens de consumo.  

South African Association for Food Science & Technology (SAAFoST) 

http://www.saafost.org.za/ 

A SAAFoST é a Associação de Cientistas de Alimentos, Técnicos e outros 
Profissionais da indústria alimentar e afins na África do Sul. 

SA Olive 

https://www.saolive.co.za/ 

A SA Olive é uma associação que representa os interesses comuns da 
indústria da azeitona sul-africana. Os membros da SA Olive consistem em 
olivicultores, produtores de azeite, produtores de azeitonas de mesa, 
viveiros de árvores e importadores de azeitonas. 

SAWEA 

http://www.sawea.org.za/ 

A SAWEA é uma associação que representa a indústria de energia eólica 
na África do Sul. Os seus membros incluem entidades nacionais e 
internacionais que estão ativas em toda a cadeia de fornecimento de 
energia eólica. 

National Association of Automobile Manufacturers of South Africa 

http://www.naamsa.co.za/ 

A NAAMSA representa os Fabricantes de Automóveis da África do Sul 

Chemical and Allied Industries' Association (CAIA) 

https://www.caia.co.za/ 
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A CAIA procura promover a sustentabilidade da indústria química na África 
do Sul através de intensa advocacia, da iniciativa Responsible Care® e da 
promoção do desenvolvimento de competências no setor. 

Marine Industry Association of South Africa 

http://miasa.co.za/about-miasa/ 

A MIASA é uma associação da indústria marítima que liga empresas em 
toda a África do Sul para representar e expandir a indústria de construção 
naval 

South African Petroleum Industry Association (SAPIA) 

http://www.sapia.co.za/ 

A SAPIA desempenha um papel estratégico na abordagem de uma série de 
questões relacionadas com a refinação, distribuição e comercialização de 
produtos petrolíferos, para além de promover o progresso ambiental e 
socioeconómico do setor. 

Southern Africa Tourism Services Association (SATSA) 

http://www.satsa.com/ 

Fundada em 1969, a SATSA é uma associação sem fins lucrativos que 
representa o setor privado de turismo da região. 

The Chamber of Mines of South Africa 

http://www.chamberofmines.org.za/ 

A Câmara de Minas da África do Sul apoia e promove a indústria mineira. 
A Câmara apoia os seus membros e promove os seus interesses 
fornecendo suporte estratégico e sugestões de consultoria. 

Southern Africa Stainless Steel Development Association 

https://sassda.co.za/ 

A SASSDA promove coletivamente o crescimento sustentável e o 
desenvolvimento da indústria, com ênfase principal no aço inoxidável 
convertido dentro da economia sul-africana. 

South African Portuguese Chamber of Commerce 

http://www.sapcc.co.za 

A South African Portuguese Chamber of Commerce visa a organização e 
representação do interesse comercial e profissional de todos os 
empresários e profissionais portugueses da região, bem como dos seus 
descendentes. 
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12.  ANÁLISE DE RISCO 

 
 

PERSPETIVA POLÍTICA  

A Intelligence Unit do The Economist apresenta-nos a perspetiva política atual da 
África do Sul. Cyril Ramaphosa foi eleito presidente a 15 de fevereiro de 2018, um 
dia depois da renúncia de Jacob Zuma.  

As prioridades económicas de Ramaphosa incluem impulsionar o crescimento 
económico, reduzir o desemprego e aumentar o ranking de África do Sul pelas 
agências de classificação de crédito. As prioridades políticas incluem o combate às 
divisões dentro do ANC e à corrupção. 

O pragmatismo de Ramaphosa anuncia um aumento na confiança e aumenta a 
probabilidade de o ANC garantir a maioria nas eleições legislativas de 2019. No 
entanto, a agenda política em si é ampla e desafiadora e contém elementos que 
têm o potencial de criar tensões dentro da administração e da sociedade. 

PERSPETIVA ECONÓMICA  

 No “Estudo Económico e dos Riscos da África do Sul”, da COFACE, prevê-se uma 
recuperação moderada da Economia do país em 2018. A mitigação da inflação, 
aumento dos salários e uma política monetária mais acolhedora devem apoiar o 
consumo privado, mas o contributo para o crescimento continuará limitado pela 
elevada taxa de desemprego e pelo aumento do IVA. 

Dado o perfil fiscal deteriorado, o apoio ao consumo público e ao investimento 
público provavelmente permanecerá fraco. 

De referir também que a economia do país depende muito da indústria mineira, 
bem como da dinâmica dos setores agrícola e financeiro. 

A incerteza em torno de uma reforma agrária, que poderá permitir que as 
expropriações sejam realizadas sem compensação, pode dissuadir certos 
investimentos.  

Em menor medida, a negociação de uma nova reforma na indústria mineira 
também pode atrasar algumas decisões de investimento. Após uma recuperação 
que apoiou amplamente a recuperação em 2017, a indústria mineira que sofre com 
os desafios estruturais e continuou com preços internacionais relativamente baixos 
para o aço, carvão e até mesmo platina provavelmente irá desacelerar ainda mais. 
Espera-se, portanto, que o crescimento geral das exportações permaneça fraco, 
especialmente porque as exportações de produtos manufaturados são potenciais 
vítimas da esperada valorização do Rand. 

Por outro lado, o primeiro orçamento da presidência de Ramaphosa baseia-se 
principalmente no aumento de impostos. Com as eleições de 2019 para breve, a 
consolidação fiscal no lado das despesas deve permanecer moderada, neste 
contexto, espera-se que o peso da dívida continue a aumentar. 
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O déficit na conta corrente deverá deteriorar-se ligeiramente em 2018, devido ao 
aumento das importações suportadas pelo crescimento rápido do consumo. 
Embora dominado por quatro bancos e exposto ao risco soberano, o setor bancário 
deverá permanecer sólido. 

PERSPETIVA DE NEGÓCIO 

 O Allianz Risk Barometer - TOP BUSINESS RISKS FOR 2018 apresenta os riscos 
corporativos de 80 países,  com base num estudo realizado entre outubro e 
novembro de 2017 focando grandes, pequenas e médias empresas.  
Os incidentes cibernéticos e a interrupção de negócios são dois riscos globais que 
ocuparam os primeiros lugares na generalidade dos países e África do Sul não foi 
exceção. Atualmente a presença digital de uma empresa está sujeita a muitas 
ameaças cibernéticas. Dados pessoais e propriedade intelectual podem ser 
comprometidos. As empresas estão cada vez mais preocupadas com novos perigos 
como ataques cibernéticos e a violação de dados. Por outro lado, o risco de 
interrupção de negócio pode estar associado tanto aos danos resultantes de 
catástrofes naturais como às perdas ou quebras na cadeia de abastecimento devido 
a danos materiais nas instalações de um fornecedor.  

As preocupações com as mudanças na legislação e regulamentação (já referidas 
acima), a evolução de mercado, o perigo de catástrofes naturais, incêndios e 
explosões, as novas tecnologias, as alterações climáticas, a perda de reputação e a 
evolução macroeconómica compõem os restantes riscos. 

   

 

   

Catástrofes naturais 
(por exemplo, tempestade, 
 inundação, terramoto)   
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13.  PERSPETIVAS DA ÁFRICA 
DO SUL DE CIRYL 
RAMAPHOSA 

 

 

A economia e o investimento na África do Sul devem recuperar após vários anos de 
declínio económico e político. 

A África do Sul sofreu um declínio nas condições económicas e políticas nos 
últimos anos, sobretudo com as preocupações em relação à corrupção e às 
pressões sobre o mandato e a independência de importantes instituições, que 
prejudicaram substancialmente a confiança económica e a formulação de políticas 
eficazes, exacerbando a erosão do Governo.   

Cyril Ramaphosa, eleito líder do Congresso Nacional Africano e Presidente do 
Estado, veio mudar o jogo e num curto espaço de tempo. Apenas três meses depois 
das eleições, desencadeou uma revolução política, através de uma série de 
decisões e mudanças.  

De acordo com a African Business, no artigo “Moody’s gives Ramaphosa’s South 
Africa, a positive but cautious economic outlook”, estas alterações incluíram a 
substituição de líderes em instituições-chave, incluindo os Ministérios das Finanças, 
Recursos Minerais e Empresas Públicas e, mais recentemente, na SARS, 
demonstrando vontade e predisposição para resolver os problemas do passado 
recente e colocar o Estado, a sociedade e a economia num caminho novo e positivo.  

Os cidadãos do país, os investidores estrangeiros e os mercados financeiros 
receberam bem essas mudanças, e as partes interessadas estão atualmente a 
focar-se numa perspetiva mais positiva para a economia e a política da África do 
Sul. 

Seguem-se dois grandes desafios, segundo a entrevista “Cyril Ramaphosa on how 
to fix South Africa” do presidente ao Financial Times. O primeiro é o crescimento 
económico. Com a subida de Cyril Ramaphosa ao poder, o Rand valorizou, e mesmo 
a Moody's alterou a sua perspetiva sobre a dívida da África do Sul para estável. 
Agora o objetivo é aumentar o investimento, e procurar US $ 100 biliões em 
projetos, tanto domésticos quanto internacionais.  

Cerca de US $ 40 biliões serão provenientes de empresas do Governo, uma quantia 
adicional de investidores chineses e o restante do setor privado, nacional e 
estrangeiro.  Relativamente aos setores, prevê-se investimentos na construção, no 
turismo (um dos maiores criadores de emprego na economia) e na indústria. 

“É o momento certo 
para investir na África 
do Sul, tanto para 
investidores 
nacionais quanto 
internacionais, 
enquanto o 
presidente 
Ramaphosa assume a 
liderança do partido e 
do Governo.” 
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O segundo desafio prende-se com a abordagem de alguns dos legados estruturais 
do apartheid que foram exacerbados pelo baixo crescimento da era Zuma, com a 
agravante de uma necessidade de resposta às exigências de uma maioria frustrada, 
através do BBBEE, sem assustar os investidores. 

Nestes dois aspetos a administração de Ramaphosa ainda terá de dar provas, mas 
as perspetivas são positivas. 

De referir ainda que no artigo “Investment decisions: Why South Africa, and why 
now?” a PWC prevê 75% de probabilidade de crescimento económico melhorado 
na África do Sul nos próximos cinco anos sob a liderança do presidente Cyril 
Ramaphosa, em comparação com os anos anteriores.  

 Figura 3: Cenários para a África do Sul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PWC 
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 1.  AS RELAÇÕES 
ECONÓMICAS DA ÁFRICA DO 
SUL 

 

 

EVOLUÇÃO DAS TROCAS COMERCIAIS DE BENS E SERVIÇOS 

Entre 2016 e 2017 verificou-se uma evolução positiva da África do Sul nas trocas 
comerciais de bens, aumentando o número de exportações e importações e 
alterando-se o balanço de -4.1 biliões de euros para 1.2 biliões de euros.  

Gráfico 1: Trocas Comerciais de Bens da África do Sul com o Mundo  

Fonte:  European Commission - Directorate-General for Trade 

Relativamente aos serviços, e apesar de o número de importações se manter 
superior ao número de exportações, verifica-se uma redução do volume de trocas 
comerciais de serviços entre 2016 e 2017. 

Gráfico 2: Trocas Comerciais de Serviços da África do Sul com o Mundo  

 

Fonte:  European Commission - Directorate-General for Trade 
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EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE BENS 

Segundo os dados da Comissão Europeia, em 2017 a África do Sul exportou 79.092 
biliões de euros e importou 77.926 biliões de euros, resultando num balanço 
positivo de 1,116 biliões de euros  

A África do Sul exporta maioritariamente para a União Europeia, China, Estados 
Unidos, Japão, Índia, Botswana e Namíbia.  

Gráfico 3:  Parceiros Comerciais da África do Sul (Exportações) 

 

 Fonte:  European Commission - Directorate-General for Trade 

Ao nível das importações as zonas que mais importam para África do Sul são União 
Europeia, China, Estados Unidos, Índia, Arábia Saudita, Japão e Tailândia. 

Gráfico 4:  Parceiros Comerciais da África do Sul (Importações) 

 Fonte:  European Commission - Directorate-General for Trade 

No que diz respeito aos tipos de bens, e segundo o Observatory of Econonomic 
Complexity, em 2016 os bens mais exportados foram: ouro, platina, carros, carvão, 
e diamantes. Ao nível das importações os produtos mais importados são na 
generalidade caracterizados como produtos não específicos, petróleo, ouro, 
carros e partes de veículos.  
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Gráfico 5:  Bens mais exportados 

 

Fonte:  Observatory of Econonomic Complexity 

 

Gráfico 6:  Bens mais importados 

 

Fonte:  Observatory of Econonomic Complexity 
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De acordo com a página export.gov, o Governo da África do Sul está geralmente 
aberto ao investimento direto estrangeiro, como forma de aumentar o crescimento 
económico, melhorar a sua posição na concorrência dos mercados internacionais e 
aceder aos mercados estrangeiros. São uma exceção os setores de energia, da 
indústria mineira, da banca, de seguros e de defesa, que exigem uma aprovação 
especial do Governo para investimento.  

Os últimos dados disponíveis sobre o investimento direto na África do Sul apontam 
para um aumento nas correntes de investimento direto estrangeiro em milhões 
de dólares e em termos de ativos, bem como um aumento do stock de 
investimento direto estrangeiro entre 2015 e 2016.  

Tabela 1:  Estatísticas de Investimento Direto Estrangeiro na África do Sul 

Investimento Direto Estrangeiro 2014 2015 2016 

Correntes de Investimento Direto 
Estrangeiro (milhões de dólares) 

5,771 1,729 2,270 

Stock de Investimento Direto 
Estrangeiro (milhões de dólares) 

138,906 126,756 136,837 

Número de Investimento Direto 
Estrangeiro com a construção de 

instalações 
140 149 139 

Correntes de Investimento Direto 
Estrangeiro (em termos de ativos) 

8.0 2.7 3.9 

Stock de Investimento Direto 
Estrangeiro (% do PIB) 

39.5 40.3 46.5 

Fonte:  Portal Santander Trade 
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2.  AS RELAÇÕES 
ECONÓMICAS COM A UNIÃO 
EUROPEIA 

 

 

EVOLUÇÃO DAS TROCAS COMERCIAIS DE BENS E SERVIÇOS 

As exportações da União Europeia para a África do Sul aumentaram entre 2016 e 
2017 ao nível dos bens, mas diminuíram ao nível dos serviços.  

Em 2017 a UE exportou 24.5 biliões de euros para a África do Sul, que importou 
23.1 biliões de euros em trocas comerciais de bens.  

Gráfico 7: Trocas Comerciais de Bens da África do Sul com a Europa 

Fonte:  European Commission - Directorate-General for Trade, 2018  

Relativamente aos serviços, a UE importou 5 biliões de euros da África do Sul e 
exportou 2.8 biliões em 2016.  

Gráfico 8: Trocas Comerciais de Serviços da África do Sul 

Fonte:  European Commission - Directorate-General for Trade, 2018  

 

 

19.4

23.1 23.1
25.2

23
24.5

6.1

-…
1.4

2015 2016 2017

Bi
liõ

es
 €

EU Imports EU Exports Balance

5 5

8.1 7.8

3.2
2.8

2015 2016

Bi
liõ

es
 €

EU Imports EU Exports Balance



   
  52 |   A ECONOMIA SUL-AFRICANA E O TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS 
 

 
 

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE BENS 

A África do Sul está a passar gradualmente de um perfil de exportação de produtos 
baseados principalmente em commodities para um perfil de exportação mais 
diversificado, que inclui produtos manufaturados.  

As principais exportações da África do Sul para a UE são combustíveis e minérios, 
máquinas e equipamentos de transporte e outros produtos manufaturados. 

No papel inverso, as exportações da UE para a África do Sul são dominadas por 
máquinas e equipamentos de transporte e produtos químicos. 

Gráfico 9: Produtos importados e exportados na África do Sul 

Fonte:  European Commission - Directorate-General for Trade, 2018  

INVESTIMENTO DIRETO 

A UE representa também a fonte mais significativa de investimento direto 
estrangeiro (IDE) na África do Sul. Empresas sediadas na UE investem numa ampla 
gama de atividades económicas no país e têm sido um dos principais contribuintes 
para a Indústrialização e transformação da África do Sul.  

Gráfico 10: Balanço Investimento Direto Estrangeiro África do Sul e UE 

Fonte:  European Commission - Directorate-General for Trade, 2018 
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ACORDOS 

De acordo com a Delegation of the European Union to South Africa as relações 
comerciais entre a UE e a África do Sul têm uma base sólida desde 1999 altura em 
que foi assinado o Trade, Development and Co-operation Agreement (TDCA). Este 
acordo fomentou em grande medida as relações comerciais entre as duas áreas: 
uma grande parte das trocas comerciais realizadas entre a UE e a África do Sul 
está sujeita a taxas preferenciais, desde o ano 2000, as trocas comerciais 
aumentaram 120%, o investimento direto quintuplicou e as trocas comerciais entre 
ambas tornaram-se mais dinâmicas.  

Em junho de 2016, a UE e a África do Sul, juntamente com o Botswana, Lesoto, 
Moçambique, Namíbia e Suazilândia, assinaram o Southern African Economic 
Partnership Agreement (SADC EPA), que regula o comércio de mercadorias entre 
as duas regiões. No âmbito do denominado "APE SADC", a UE eliminou total ou 
parcialmente os direitos aduaneiros de 98,7% das importações provenientes da 
África do Sul, garantindo simultaneamente o acesso total e gratuito aos restantes 
países signatários. 

  



   
  54 |   A ECONOMIA SUL-AFRICANA E O TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS 
 

 
 

3.  AS RELAÇÕES 
ECONÓMICAS COM 
PORTUGAL 

 

 

EVOLUÇÃO DAS TROCAS COMERCIAIS DE BENS E SERVIÇOS 

A Quota da África do Sul no Comércio Internacional de Bens e Serviços como 
cliente de Portugal tem-se mantido relativamente estável. Já numa perspetiva de 
fornecedor de Portugal tem vindo a aumentar. Em 2017 os resultados da Quota 
da África do Sul no Comércio Internacional Português de Bens e Serviços indicam 
que a África do Sul representou 0,30% das exportações de Portugal e 0,31% das 
importações. 

Gráfico 11: África do Sul como cliente de Portugal 

Fonte:  Relações Económicas Bilaterais com a África do Sul 2013-2018 (janeiro a fevereiro), Aicep 2018 

 Gráfico 12: África do Sul como fornecedor de Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Relações Económicas Bilaterais com a África do Sul 2013-2018 (janeiro a fevereiro), Aicep, 2018 

O Saldo da Balança Comercial de Bens e Serviços em 2017 foi menos favorável 
para Portugal, com um coeficiente de cobertura das importações de 99,4% e uma 
diferença de 1,5 milhões de euros. Este saldo está em linha com o aumento das 
exportações da África do Sul para Portugal.  
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Gráfico 13: Balança Comercial de Bens e Serviços de Portugal com a África do Sul  

 

Fonte:  Relações Económicas Bilaterais com a África do Sul 2013-2018 (janeiro a fevereiro), Aicep, 2018 

EXPORTADORES PARA A ÁFRICA DO SUL 

O número de empresas portuguesas exportadoras para a África do Sul tem vindo 
a aumentar. Em 2016 havia 651 operadores económicos na África do Sul, de acordo 
com os dados do INE/Aicep. 

Gráfico 14: Número de empresas portuguesas exportadoras para a África do Sul 

Fonte:  Relações Económicas Bilaterais com a África do Sul 2013-2018 (janeiro a fevereiro), Aicep, 2018 

 

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE BENS 

Os grupos de produtos portugueses mais exportados para a África do Sul são 
Veículos e outro material de transporte (29,7%), Máquinas e Aparelhos (17,2%), 
Plásticos e Borracha (10,6%), Produtos Agrícolas (7,3%) e Matérias Têxteis (6,9%). 

Ao nível das importações de Portugal Provenientes de África do Sul por Grupos de 
Produtos, as categorias com maior dimensão são Produtos Agrícolas (52,6%), 
Veículos e outro material de transporte (19,7%), Metais Comuns (6,0%), 
Combustíveis Minérios (5,8%) e Bens Alimentares (5,6%). 
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Gráfico 15: Exportações de Portugal para a África do Sul em 2017 

 

Fonte:  Relações Económicas Bilaterais com a África do Sul 2013-2018 (janeiro a fevereiro), Aicep, 2018  

 

Gráfico 16: Importações da África do Sul para Portugal em 2017 

Fonte:  Relações Económicas Bilaterais com a África do Sul 2013-2018 (janeiro a fevereiro), Aicep, 2018 

 

TURISMO 

Em 2017 as receitas do Turismo da África do Sul representaram apenas 32.7 
milhões de euros. No entanto, verifica-se que este valor tem vindo a aumentar. 

Tabela:  Turismo da África do Sul em Portugal 
 

Receitas 2015 2016 2017 

Milhões €  24,6 25,5 32,7 

 
Fonte:  Relações Económicas Bilaterais com a África do Sul 2013-2018 (janeiro a fevereiro), Aicep, 
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4.  OPORTUNIDADES PARA 
EMPRESAS PORTUGUESAS 

 

 

A África do Sul é considerada, de alguma forma, a “porta de entrada de África”, o 
que significa que várias empresas estrangeiras costumam estabelecer as suas 
sedes no país antes de investir no resto do continente. A população do continente 
africano é, segundo os dados do worldometers, cerca de 17% da população 
mundial’. O tamanho do mercado e o potencial de crescimento são assim os 
fatores mais atrativos do ambiente de investimento. 

PRINCIPAIS SETORES 

No que diz respeito aos setores de oportunidade, destacam-se: 

 BPO/Call Centers: o BPESA Key Indicator Report é a publicação de 
pesquisa oficial para o setor de BPO / Contact da África do Sul e, na edição 
de 2016 do relatório, apresentou um crescimento consistente do 
emprego no setor, estimando-se que 77% dos empregos criados durante 
2016 foram resultado de investimentos internacionais na África do Sul no 
setor das tecnologias da informação. 

 Indústria: segundo a Brand South Africa, o país tem uma indústria 
diversificada e estável com potencial para competir na economia global. 
A indústria na África do Sul é dominada pelas seguintes áreas: agro-
processamento, automóvel, produtos químicos, TIC e eletrónica, metais,  
têxteis, vestuário e calçado. 

 Turismo: o setor do turismo contribuiu diretamente com 2,9% do 
Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul em 2016, de acordo com a 
última divulgação do relatório Tourism Satellite Account for South Africa 
da Statistics South Africa. Este é também um setor em crescimento e 
superou outros setores-chave em termos de criação de empregos, 
adicionando pouco mais de 40.000 novos empregos líquidos à economia 
sul-africana entre 2012 a 2016. 

 Saúde: De acordo com os dados da RH Bophelo, o setor privado fornece 
cuidados de saúde a 20% da população e representa cerca de 50% do total 
dos gastos com cuidados de saúde. Dos gastos do setor privado, segundo 
a mesma fonte, 81% são financiados por planos pré-pagos privados e cerca 
de 14% de pagamentos diretos. O setor da saúde na África do Sul tem 
assim imensa relevância económica para o país.  

 Produção de Frutas: Segundo a Farmers Weekly, a indústria da fruta é o 
maior contribuinte, em valor, para as exportações agrícolas sul-africanas. 
As exportações de frutas estão a aumentar tanto nos mercados 
desenvolvidos como nos mercados emergentes.  
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 ANÁLISE SWOT DA OFERTA PORTUGUESA 

Relativamente à oferta portuguesa na África do Sul, a CCILSA realizou uma análise 
SWOT em 2017, indicando os seus pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças 
à entrada no mercado.  

Figura 1: Análise SWOT do mercado sul-africano para a oferta portuguesa 

Fonte:  CCILSA  

OUTRAS FONTES DE INFORMAÇÃO 

Algumas oportunidades de investimento podem ainda ser encontradas nos portais 
abaixo, segundo o Santander Trade: 

South African Government Information  
SA-Tenders  
Cape Business News  
Tenders Info 
DgMarket 
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NA ÁFRICA DO SUL 
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1.  PRESENÇA PORTUGUESA 
NA ÁFRICA DO SUL 
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• Dobrado o Cabo da Boa Esperança 
• Descoberta a passagem marítima para a Índia. 

• Primeiro emigrante português, FERREIRA, desembarcou na Cidade do Cabo e entrou 
ao serviço da Companhia Holandesa das Índias Orientais.  

• Descoberta de diamantes e de ouro, junto à atual cidade de Joanesburgo atrai 
europeus para região, hoje Província do Gauteng. 

• Inicia-se o fluxo de portugueses, principalmente madeirenses, para a África do Sul, 
primeiramente para a Cidade do Cabo, atraídos pelo setor piscatório. 
Posteriormente, para a atual Província do Gauteng, atraídos pela riqueza do 
minério. 

• Promoção ativa da emigração lusa por parte das autoridades sul-africanas e início 
do conflito armado nas colónias portuguesas, aumentando a emigração para a 
África do Sul, essencialmente de origem rural, sobretudo em 1964-67. 

• Aumento do número de emigrantes continentais. 

• Influxo de portugueses vindos de Angola e Moçambique complementa perfil da 
comunidade portuguesa, essencialmente nos setores agrícola, piscatório, 
construção e retalho. Maior participação em atividades de serviços profissionais. 

• Início da redução da presença de portugueses na África do Sul, até aos dias de hoje. 

Ferreira 

Fonte: “A comunidade Lusíada em Joanesburgo”, Paulo Bessa, CEPESE Editores, 2009 
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2.  NÚMERO DE 
PORTUGUESES NA ÁFRICA 
DO SUL 

 

 

ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PORTUGUESES NA ÁFRICA DO SUL 

O número de portugueses radicados na RAS é difícil de estabelecer devido à 
emigração ilegal, aos luso-descendentes não registados como portugueses e ao 
défice dos registos estatísticos. No entanto, as estatísticas mais recentes da 
embaixada de Portugal em Pretória apontam para 200 mil portugueses e luso-
descendentes, sobretudo na zona de Joanesburgo, mas com concentrações 
significativas também em Pretória, Cabo e Durban. As Autoridades sul-africanas 
calculam, ainda hoje, um número significativamente maior (cerca de 600.000). 

De 1975 a 1985, os números referidos de portugueses na África do Sul variam entre 
300.000 e 700.000 tendo em conta fontes diversificadas. 

Tabela 1: N.º de Portugueses na África do Sul 

Ano N.º de Portugueses Fonte  

1975 280.000  Newsletter da Embaixada de África do Sul em 
Lisboa 

1976 400.000  Encarregado de Negócios da Embaixada de 
Portugal em Pretória  

1976 580.000  Jornal, Rand Daily Mail 

1978 450.000 a 600.000 
 Presidente da Câmara de Joanesburgo 
 Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 

Emigração de Portugal  

1980 e 1983 600.000  Embaixadores Sul-Africanos em Portugal 

1983 500.000 a 600.000  Cônsul de Portugal em Joanesburgo 

1983 600.000  Obra Católica Portuguesa das Migrações 

1984 600.000  Secretária de Estado das Comunidades 
Portuguesas, Portugal. 

1984 700.000  Ministro dos Negócios Estrangeiros da RAS e 
Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal 

1989 600.000 a 700.000  Departamento de Assuntos Internos da África do 
Sul 
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1991 600.000 a 700.000 
 Estruturas Consulares Portuguesas (Embaixada de 

Portugal apontava 350.000 a 400.000 nessa 
mesma altura) 

Fonte: Bessa, 2009 

Mais de 80% dos portugueses na África do Sul terão nacionalidade sul-africana ou 
dupla nacionalidade. 

Paralelamente, em 1987, estima-se que 60% dos emigrantes seriam de primeira 
geração e 40% de segunda geração. 

Tabela 2: Distribuição Geográfica e Principais Atividades Económicas 

Fonte: Bessa, 2009 

Cerca de 80% dos portugueses na África do Sul estão em Joanesburgo. 

Gráfico 4: Distribuição Geográfica dos Portugueses por Região  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição Geográfica (Aproximada) Atividades Económicas 
Predominantes 

Joanesburgo 77% 
Dos quais 45% 

são 
madeirenses 

Serviços, Comércio, Construção Civil e 
Hotelaria 

Pretória 10% 
Dos quais 45% 

são 
madeirenses 

Agricultura e Construção Civil 

Cidade do Cabo 10% 
Dos quais 85% 

são 
madeirenses 

Pesca e Hotelaria 

Durban 3% 
Dos quais 15% 

são 
madeirenses 

Agricultura 

50%
Madeirenses

50%
Continentais

45%
Madeirenses

55%
Continentais

85%
Madeirenses

15%
Continentais

15%
Madeirenses

85%
Continentais

Joanesburgo 

Pretoria 

Cidade do Cabo 

Durban 

Joanesburgo - 77%

Pretória - 10%

CIdade do Cabo - 10%

Durban -…

Gráfico 3: Proporção Continentais vs. 
Madeirenses por Região 
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3.  DISTRIBUIÇÃO POR SETOR 

 

ATIVIDADE ECONÓMICA PREDOMINANTE 

As atividades económicas dos portugueses na África do Sul foram diversificando ao 
longo dos anos. 

Tabela 3: Atividades Económicas dos Portugueses na África do Sul 

Anos Atividade Económica Predominante 

Início séc. 20 
Agrícola, Piscatória, Restauração, Pequeno retalho 

Anos 50 
Subida na cadeia de valor para pequenas propriedades e 
estabelecimentos comercias. 

Anos 60 
Incremento na construção civil e atividades técnicas (mecânica, 
carpintaria, etc.) 

Anos 70 

(Pré- 
Descolonização) 

Incremento nas atividades profissionais (médicos, advogados, 
engenheiros, arquitetos (maioritariamente de Moçambique)), 
metalomecânica, construção e serviços (maioritariamente de 
Angola)) 

Anos 70 

(Pós- 
Descolonização) 

Radiografia: 1/3 no setor Comercial, 1/3 construção civil 

Anos 80 
Radiografia: 38,9 % por conta própria 

 

Fonte: Bessa, 2009 

Atualmente, os portugueses estão presentes em vários setores, desde a agricultura 
às indústrias transformadoras e de serviços, sendo que algumas empresas fundadas 
por portugueses e luso-descendentes na África do Sul desenvolveram-se e 
chegaram mesmo a adquirir uma dimensão nacional. 
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4. EMPRESAS PORTUGUESAS 
EXPORTADORAS E EMPRESAS 
PRESENTES NA RAS 

 

EMPRESAS PORTUGUESAS EXPORTADORAS PARA A ÁFRICA DO SUL 

O número de empresas portuguesas exportadoras para África do Sul tem vindo a 
aumentar.  Em 2016 havia 651 operadores económicos na África do Sul, de acordo 
com os dados do INE/Aicep. 

Entre as principais áreas representando boas oportunidades de negócio e que têm 
sido objeto de importação pela África do Sul destacam-se os veículos e outro 
material de transporte, máquinas e aparelhos, plásticos e borracha, produtos 
agrícolas e matérias têxteis. 

Abaixo algumas empresas portuguesas que exportam para a África do Sul: 

o Amorim Cork Composites, SA 

o Ana Sousa 

o Amtro - Alfa Metalomecânica, SA 

o Bluaway - Equipamentos para o Lar e Energias Renováveis, SA 

o Cabelte - Cabos Eléctricos e Telefónicos, S.A. 

o Cabopol - Polymer Compounds, S.A. 

o Casfil - Indústria de Plásticos S.A. 

o Cerealis. Internacional - Comércio de Cereais e Derivados, SA 

o Coficab Portugal - Companhia de Fios e Cabos, Lda 

o Continental Mabor - Indústria de Pneus, SA 

o Copo Têxtil Portugal SA 

o Cork Supply Portugal, S.A. 

o Couro Azul - Indústria e Comércio de Couros, SA 

o Dan Cake (Portugal), S.A. 

o Dat-Schaub (Porto) - Indústria Alimentar, SA 

o Delta 

o Exporplás - Indústria de Exportação de Plásticos, SA 

o Famaval - Criações Metálicas Adauta S.A. 

o Faurecia - Assentos de Automóvel, Lda 

o Ferpinta - Indústrias de Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira, SA 
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o Fico Cables - Fábrica de Acessórios e Equipamentos Indústriais, Lda 

o Ivin, Lda 

o Unilever 

o FISIPE, SA 

o Gres Panaria Portugal, SA 

o Hempel (Portugal), Lda 

o Iber-Oleff - Componentes Técnicos em Plástico, SA 

o Imperial - Produtos Alimentares, S.A. 

o Inplas - Indústrias de Plásticos, S.A. 

o J.P. Group 

o LALLEMAND IBÉRIA, S.A. 

o Lankhorst Euronete Portugal, S.A. 

o Lusical - Companhia Lusitana de Cal, S.A. 

o Matutano - Sociedade de Produtos Alimentares, Unipessoal, Lda 

o Mundotextil - Indústrias Têxteis, S.A. 

o Nestlé Portugal, S.A. 

o OLIVEIRA SÁ, S.A. 

o Pavigrês - Cerâmicas, S.A. 

o Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. 

o Piedade, S.A. 

o Preh Portugal, Lda 

o Ramirez & Cia (Filhos), S.A. 

o Sakthi Portugal, S.A. 

o Sicasal 

o Sociedade de Pesca Miradouro, S.A. 

o Sonae - Indústria de Revestimentos, S.A. 

o Sugal - Alimentos, S.A. 

o Thales Portugal, S.A. 

o The Navigator Company 

o TMG - Tecidos Plastificados e Outros Revestimentos para a Indústria 
Automóvel, S.A. 

o Toyota Caetano Portugal, S.A. 

o Tupperware - Indústria Lusitana de Artigos Domésticos, Lda 

o Valmet, Lda. 



   
  67 |   A ECONOMIA SUL-AFRICANA E O TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS 
 

 
 

o Wegeuro - Indústria Elétrica, S.A. 

 

EMPRESAS PORTUGUESAS PRESENTES NA ÁFRICA DO SUL 

O investimento no estrangeiro pelas empresas portuguesas tem vindo a alterar-se 
substancialmente. Cada vez mais empresas optam pela aquisição, 
internacionalização por vezes acelerada e dependente de forte recurso ao crédito 
e “queimando etapas”, com investimento em mercados emergentes.  

Abaixo algumas das empresas portuguesas que têm presença na África do Sul: 

o Amorim 

o Bioinsight 

o Mercantile Bank 

o Cam Clothing 

o Cimpor 

o CR Moulds 

o Dercol 

o Efacec 

o Frasa 

o Frulact 

o Grupo Procme 

o Ivin 

o Leadership Business Consulting 

o Mota Engil 

o Petrotec 

o Proef Africa  

o SODECIA 

o The Navigator Company 
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 1. CARCTERIZAÇÃO GERAL  
 

 

Este capítulo sumariza as empresas portuguesas7 presentes na África do Sul e as 
empresas portuguesas exportadoras para este mercado.  

A internacionalização de uma empresa, que não seja “born global” – isto é, 
orientada para a tecnologia e que segue desde a sua conceção uma visão 
internacional, segue geralmente 4 fases: 

 exportações esporádicas 

 exportações via representantes independentes 

 criação de filiais de vendas no estrangeiro 

 e produção no estrangeiro 

No contexto da África do Sul encontramos empresas portuguesas em diferentes 
estágios de envolvimento. A maioria são exportadores esporádicos. Um grande 
número já tem representantes e filiais de venda na África do Sul, sendo que 
representam a maior parte das exportações portuguesas para este mercado. 
Um número reduzido, mas com impacto significativo, investiu na presença local, 
com relativo sucesso em alguns casos. A caracterização em “empresa portuguesa” 
ou em “empresa luso sul-africana” segue uma linha ténue.  

A internacionalização de uma empresa depende de vários fatores, designadamente 
do seu grau de compromisso com o mercado, da quantidade de recursos (empresas 
com muitos recursos podem “arriscar” mais na internacionalização), entre outros 
fatores.  

Comparativamente a outras nacionalidades, as empresas portuguesas têm uma 
menor capacidade de investimento. Em termos políticos e económicos as 
autoridades portuguesas não têm elegido o mercado sul-africano como prioridade 
e designado uma estratégia de incremento da relação económica.  

A aquisição de outras empresas tende a acelerar o processo, o perfil internacional 
de alguns empresários e diretores pode contribuir frequentemente também para 
acelerar a internacionalização, e empresas mais inovadoras em produtos, em 
processos ou em sistemas rapidamente desenvolvem estratégias para uma 
implementação muito mais rápida, saltando muitas etapas.  

                                                           
7 Por empresas portuguesas entende-se empresas originárias de Portugal e não empresas de portugueses residentes na África do 
Sul, que são designadas neste estudo por empresas Luso Sul-africanas e que são caracterizadas no capítulo 7.  
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2. EXPORTADORES DE 
DESTAQUE  

 

 

As empresas exportadoras em Portugal correspondem a 11% do tecido 
empresarial português, havendo cada vez mais abertura do tecido empresarial aos 
mercados externos, segundo os dados do Santander Advance Empresas. 

No caso de África do Sul, em específico no relacionamento bilateral, a balança 
comercial foi em 2017 ligeiramente menos favorável para Portugal, com um 
coeficiente de cobertura das importações de 99,4% e uma diferença de 1,5 milhões 
de euros. É de salientar, no entanto, que tanto o volume de exportações de 
empresas portuguesas como o número de empresas portuguesas exportadoras 
aumentaram entre 2016 e 2017.  

No capítulo 4 listam-se algumas empresas exportadoras. Apresentam-se em baixo 
exemplos de algumas destas empresas.  
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AMORIM CORK COMPOSITES 
Website 

www.amorimcorkcomposites.com  

Sede 
Mozelos, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
501-1000 funcionários 

Fundação 
1963 

Especializações 

Painéis e Compósitos, Pisos, 
Construção, Bens de Consumo, 

Aeroespacial, Calçados, 
Mobiliário, Indústria de Energia, 

Juntas e Vedações, Superfícies de 
Desporto e Automóvel 

A Amorim Cork Composites pertence à 
Corticeira Amorim, uma das maiores 
empresas portuguesas e líder mundial no 
setor da cortiça. Esta é atualmente a 
unidade de negócio tecnologicamente 
mais avançada do universo da Corticeira 
Amorim. 

Reconhecida internacionalmente nas 
áreas de inovação e desenvolvimento, a 
empresa desenvolve soluções com 
compósitos de cortiça, explorando as 
características da matéria prima num 
leque diversificado de segmentos de 
negócio, satisfazendo necessidades atuais 
e antecipando os mercados de amanhã. 

Os aglomerados compósitos são feitos a 
partir de granulado de cortiça aglutinado, 
utilizando agentes de ligação diferentes 
ou incorporando outros componentes, 
tais como borracha, fibra de carbono, 
plástico, etc. 
 

 

 
A Amorim Cork Composites em Números  

Vendas em + de 80 países | Mais de 2000 clientes 
+ de 30 Mil toneladas de cortiça consumidas / ano 

+ de 500 aplicações de produtos 

+ de 40 MIL cilindros produzidos por ano 
+ de 200 MIL blocos produzidos por ano  
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GRUPO CABELTE  
Website 

www.cabelte.pt / 

Sede 
Arcozelo, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
501 - 1000 funcionários 

O Grupo Cabelte é formado por um 
conjunto de unidades Indústriais - 
Cabelte, Cabelauto, Cabelte Incasa - 
líderes em desenvolvimento tecnológico 
no fabrico de cabos elétricos e de 
telecomunicações, cabos automóveis e 
cabos de fibra ótica. 

 

 

CONTINENTAL MABOR – INDÚSTRIA DE PNEUS, 
SA 

Website 
www.continental-

corporation.com 

Sede 
Lousado, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
1001-5000 funcionários 

Fundação 
1989-1990 

A filial portuguesa do grupo Continental 
encontra-se em Portugal há mais de 25 
anos e exporta cerca de 97% do que 
produz para todo o mundo. Para o 
mercado da África do Sul a Continental 
fabrica pneus diagonais para o setor 
agrícola em Port Elisabeth. 

 

 
FAURECIA 

Website 
www.faurecia.com / 

Sede 
Nanterre, França 

 Tamanho da Empresa 
501 - 1000 funcionários 

Fundação 
1997 

A Faurecia é um dos maiores fabricantes 
internacionais de peças automóveis do 
mundo. Em Portugal estão presentes em 
Bragança, Vouzela, Nelas, São João da 
Madeira e Palmela. 

As vendas consolidadas de valor 
agregado da Faurecia no ano fiscal de 
2017 foram 16,962 biliões de euros, 
representando um crescimento orgânico 
de 10,6% 
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DELTA CAFÉS 
Website 

http://www.deltacafes.com 

Sede 
Campo Maior, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
1.001-5.000 funcionários 

Fundação 
1961 

Especializações 

Café   

Fundada em 1961, a Delta Cafés é uma 
empresa especializada na torra e 
comercialização de café, tanto nos canais 
doméstico como fora-de-casa. O café é 
reconhecido pelo tipo de torra 
característico e pelos blends com mais de 
60 origens provenientes dos quatro 
cantos do mundo. 

Marca que há mais de 50 anos conquista a 
preferência dos portugueses e que se 
tornou líder no mercado nacional, a Delta 
Cafés está presente em mais de 35 países 
através de subsidiárias e distribuidores.  

 

 

 

Números 

+ 340 milhões de vendas 

+ 22 toneladas de café vendido 

1000 toneladas de café vendido por dia  

  



   
  75 |   A ECONOMIA SUL-AFRICANA E O TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS 
 

 
 

GRES PANARIA 
Website 

www.grespanaria.pt/ 

Sede 
Ílhavo, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
201-500 funcionários 

Fundação 
1987 

A Gres Panaria Portugal S.A. é constituída 
em 2006 aquando da aquisição da 
segunda unidade Indústrial do Panaria 
Group em Portugal. Integrada no 
prestigiado grupo italiano Panariagroup 
Industrie Ceramiche, a Gres Panaria S.A. é 
uma das empresas de cerâmica de 
referência a nível mundial. 

 

 
SAKTHI 

Website 
www.sakthiportugal.pt 

Sede 
Maia, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
501 - 1000 funcionários 

Fundação 
1998 

A Sakthi Portugal é uma empresa 
portuguesa, detida a 100% pela Sakthi 
India, desde 2007. A Sakthi desenvolve e 
produz componentes críticos de 
segurança para automóveis. 

 

 

SONAE INDÚSTRIA 
Website 

www.sonaeIndústria.com  

Sede 
Maia, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
1000 - 5000 funcionários 

Fundação 
1985 

Fundada em 1959 como parte do Grupo 
SONAE, a Sonae Indústria tornou-se 
rapidamente uma das maiores fabricantes 
portuguesas de painéis derivados de 
madeira. Localizada no Norte de Portugal, 
a empresa sofreu um processo de 
expansão através de uma combinação de 
crescimento orgânico e aquisições, e 
tornou-se uma das líderes com unidades 
de negócios na Europa, América do Norte 
e África do Sul, e uma grande variedade de 
produtos para as indústrias de móveis, 
construção e decoração, com o objetivo 
de melhorar a vida das pessoas. 
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IVIN 
Website 

http://www.ivin.pt  

Sede 
Lisboa, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
N/A 

Fundação 
N/A 

Especializações 

Vinho   

A Ivin é uma empresa de distribuição de 
vinhos com sede em Portugal, que 
distribui marcas de produtores e que 
produz as suas próprias marcas de vinhos 
para exportação e venda no mercado 
nacional. Vende transversalmente a vários 
segmentos de mercados, horeca, 
garrafeiras, distribuidores e 
supermercados em Portugal e faz 
exportação para França, Guiné Equatorial, 
Angola e Africa do Sul.  

 

 

 

 A Ivin na África do Sul 

Começaram a visitar o mercado em 2009 e a produzir vinhos nesse ano, a 
comercialização começou em 2010 e não parou desde ai. Este mercado 

permitiu a empresa entrar noutros mercados africanos. 
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RAMIREZ 
Website 

www.ramirez.pt 

Sede 
Matosinhos, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
201 - 500 funcionários 

Fundação 
1853 

Especializações 

 

Fundada em 1853, a Ramirez & Cª (Filhos), 
SA é um projeto familiar que é hoje 
simultaneamente a fábrica de conservas 
mais antiga do mundo em operação e 
também a unidade fabril mais moderna e 
ecológica do setor.  

Recentemente a empresa entrou no 
mercado dos “souvenirs” com o  “Terras 
de Portugal”, um projeto de city 
merchandising.  

 

 
Números 

21 marcas 

55 referências 

 

SUGAL GROUP 
Website 

www.sugal-group.com  

Sede 
Benavente, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
201 - 500 funcionários 

Fundação 
1957 

Especializações 

 

Fundada há mais de 50 anos, o grupo 
Sugal é hoje um dos maiores produtores 
mundiais de polpa de tomate, mas 
continua a ser uma empresa familiar. 

O Sugal Group ultrapassou as 1,7 milhões 
de toneladas de tomate colhidas na 
campanha 2017, tendo consolidado a 
posição de segundo maior produtor 
mundial. O volume de faturação superou 
os 265 milhões de euros. 

 



   
  78 |   A ECONOMIA SUL-AFRICANA E O TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS 
 

 
 

SICASAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES, S.A. 
Website 

http://www.sicasal.pt/ 

Sede 
Vila Franca do Rosário 

 Tamanho da Empresa 
501-1.000 funcionários 

Fundação 
1968 

Especializações 

Agroindústria, Produtos Frescos e 
Transformados, Carne e 

Derivados   

A Sicasal é uma indústria de carnes bem 
portuguesa e familiar, com origem na 
década de 1960. A Sicasal tem como 
atividade primordial o abate e a 
transformação de carne de suíno. 

Atualmente a Sicasal é a maior empresa 
empregadora do concelho de Mafra, e os 
seus resultados são conseguidos com o 
trabalho e dedicação de cerca de 550 
trabalhadores. 

 

 

Prémios 
 ‘Melhor Empresa do Setor da Agroindústria’, 

entre um ranking final de meia centena de 
empresas, um prémio conferido pela Revista 

Exame no âmbito de mais uma edição ‘500 
Melhores e Maiores’ em 2014 

10 Maiores Empresas Exportadoras para Angola 
em 2005, distinguida pela Câmara do Comércio e 

Indústria Portugal-Angola pelo seu empenho e 
investimento neste mercado externo. 
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THE NAVIGATOR COMPANY 

Website 
www.thenavigatorcompany.com 

Sede 
N/A 

 Tamanho da Empresa 
1.001-5.000 funcionários 

Fundação 
1953 

Especializações 

Papel de escritório, Lenço de 
Papel, Celulose e Floresta 

A Navigator Company é uma das maiores 
empresas do setor de celulose e papel do 
mundo, que mobiliza uma operação 
logística de saída para 130 países, 
representando 3.800 destinos diferentes. 
Este sucesso tornou a empresa numa 
referência na economia portuguesa, 
representando 3% de todos os bens 
exportados e um volume de negócios 
que chega perto de 1% do PIB. 

 

 

 Referências 

 + 1,6 M € de Volume de Negócios Anual 

 “Melhor Empresa da Europa” pelo European 
Business Awards na categoria “Business of the 

Year” em 2013. 

Mais de 50% do total da energia produzida em 
Portugal a partir de biomassa é gerada pela The 

Navigator Company. 
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3. DESTAQUE DE EMPRESAS 
COM PRESENÇA NO 
MERCADO 
 

 

Com a atual crise financeira, os mercados externos tradicionais da maioria das 
empresas portuguesas estão estabilizados ou em declínio. Várias empresas 
portuguesas apostaram já por este motivo na exploração de oportunidades em 
economias emergentes, e a África do Sul não é exceção.  

No capítulo 4 listam-se algumas empresas presentes. Apresentam-se em baixo 
exemplos de algumas destas empresas.  

                                                       

Mercantile Bank 
 

 

 

Website 
www.mercantile.co.za 

Sede 
Joannesburgo, África do Sul 

 
Tamanho da Empresa 

501 -1000 funcionários 

Fundação 
1965 

Especializações 

Banco 

O Mercantile Bank faz parte da CGD e é um banco sul-africano de retalho, 
com uma rede de agências concentradas nos principais polos Industriais na 
região de Joanesburgo.  

Para as empresas portuguesas a Caixa Geral de Depósitos dispõe de uma 
equipa de gestores especializados na estruturação de soluções de apoio à 
internacionalização, tanto na vertente de apoio ao comércio internacional 
como na de investimento, em articulação com a estrutura de apoio aos 
clientes (desk). Paralelamente, o Mercantile Bank oferece às empresas uma 
gama especializada de produtos e serviços de business banking seguros e 
fáceis de usar. Dispõem de empréstimos a prazo, financiamento de ativos, 
opções de seguro e financiamento imobiliário. Também têm disponível o 
BANK @ bility ™, uma plataforma de negócios bancários pela Internet. 

Em 2017, a Caixa Geral de Depósitos anunciou a intenção de vender o 
Mercantile Bank. Esta venda faz parte de um plano de reestruturação 
requisitado e aprovado pela União Europeia. 

O Dr. Durval Marques foi durante muitos anos o presidente do banco 
Mercantile. Foi um grande contributo para o financiamento dos negócios 
portugueses na África do Sul, tendo também deixado um legado social 
importante. 
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AMORIM 
Website 

www.amorim.com 

Sede 
Mozelos, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
1.001-5000 funcionários 

Fundação 
1870 

Especializações 

 

A Corticeira Amorim é o maior player do 
mundo na indústria da cortiça, com uma 
história de 148 anos. Verticalmente 
integrada e com alcance global, a 
Corticeira Amorim gera mais de 700 
milhões de euros em vendas para mais de 
100 países através de uma rede de 
dezenas de subsidiárias. 

A nível mundial a Corticeira Amorim conta 
com 30 Unidades Industriais, 47 Empresas 
de Distribuição e 254 Principais Agentes 

 

 
Números 

148 anos de liderança no setor 
50% das exportações nacionais de cortiça 

5 400 000 000 de rolhas vendidas anualmente 
702 M€ de volume de negócios anual 

25 000 clientes 

4200 colaboradores  
10 000 000 m2 capacidade de produção de 

pavimentos 

7,5M € investidos anualmente em I&D 
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Bioinsight 
Website 

www.bioinsight.com 

Sede 
Odivelas, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
10-50 funcionários 

Fundação 
2005 

Especializações 

Avaliação do Impacto Ambiental, 
Monitorização da Biodiversidade, 

Mitigação e Compensação / 
Compensações, Avaliação 

Económica da Biodiversidade e 
Serviços Ecossistémicos, 

Planeamento da Gestão da 
Biodiversidade e Programas de 

Monitorização de Aves e Búzios 

Desde 2005, como BIO3, a Bioinsight, 
percorreu já um longo trajeto. Fundada 
em Portugal, já passou algum tempo 
desde que a empresa começou a prestar 
serviços de consultoria a nível global.  

A Bioinsight é uma empresa 
internacional que presta serviços de 
consultoria a clientes que realizam 
atividades económicas que 
potencialmente têm impactos 
significativos na biodiversidade e nos 
ecossistemas. 

Atuam essencialmente nos setores/ 
indústrias da energia renovável, óleo e 
gás, marítimo, transporte, turismo, entre 
outros.  

 

 
Números 

+ de 600 projetos 

Escritórios em Portugal, África do Sul, entre outros  
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CR MOULDS 
Website 

www.crmoulds.pt 

Sede 
Marinha Grande, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
11-50 funcionários 

Fundação 
2000 

Especializações 

Moldes, Gestão de Projeto e 
Moldes, Produção 

Fundada em 2000, a CR Moulds Lda é 
uma empresa especializada na conceção, 
gestão, fabrico e otimização de moldes 
para injeção de termoplásticos e 
fundição injetada. Após atuar durante 6 
anos sob a designação Rodmolde, a CR 
Moulds Lda assume-se hoje como uma 
empresa de referência no ramo, 
caracterizada por um forte sentido de 
compromisso e responsabilidade.  

A CR Moulds comercializa moldes para os 
mais diversos ramos de negócio, sendo 
disso exemplo as indústrias automóvel, 
elétrica/eletrónica, da área médica e dos 
eletrodomésticos. De modo a garantir 
uma maior proximidade com parceiros e 
clientes, tem também escritórios não só 
em Portugal, mas também em Hong 
Kong e na África do Sul. 

Desde de fevereiro de 2018, que a CR 
MOULDS detém a certificação pelas 
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
o que vem reforçar a qualidade do seu 
trabalho no desafiante e exigente 
contexto dos mercados emergentes.   

 
 

 
Prémios 

Prémio Empresa Categoria Inovação atribuído pela 
CCILSA 
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CIMPOR 
Website 

www.cimpor.com 

Sede 
Lisboa, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
500-1000 funcionários 

Fundação 
1976 

Especializações 

Produção de Cimento 

A Cimpor - Cimentos de Portugal, SGPS, 
SA, fundada em 1976 e com sede em 
Portugal, está entre os dez maiores 
grupos cimenteiros a operar no mercado 
mundial. 

 O grupo Cimpor produz e comercializa 
também betões, agregados e 
argamassas, numa ótica de integração 
vertical dos negócios. 

Em Portugal a Cimpor detém três 
fábricas de produção de cimento com 
clínquer próprio, em Alhandra, Souselas 
e Loulé. 

A Cimpor acredita que a criação de valor 
económico é compatível com o aumento 
da qualidade de vida das pessoas e com a 
preservação do meio ambiente. Por isso, 
há muito que assumiu o compromisso de 
promover o desenvolvimento 
sustentável em todas as suas atividades e 
em todos os países. 

 

 
Números 

7.686 colaboradores 

  Trading – vendas na ordem dos 2 milhões de 
toneladas para mais de 20 países 

      40 unidades de produção  
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EFACEC 
Website 

www.efacec.com 

Sede 
Matosinhos, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
1001-5001 funcionários 

Fundação 
1948 

Especializações 

Transformadores, Transporte, 
Manutenção, Automação e 

Switchgear, Engenharia e 
Mobilidade 

A EFACEC é a maior empresa Industrial 
portuguesa do setor elétrico e eletrome-
cânico, desenvolvendo produtos, 
soluções e sistemas de elevada tecnologia 
que fazem parte do dia-a-dia de milhões 
de pessoas. Uma forte capacidade 
tecnológica, suporta a atividade da 
empresa numa cultura de inovação, 
investigação e desenvolvimento. 

A aposta no mercado internacional e o 
contínuo investimento na inovação e em 
novas tecnologias têm garantido à 
empresa um posicionamento forte e 
sustentado. Estes fatores são a base para 
o crescimento sustentável e desenvolvi-
mento da Efacec Power Solutions. 

Com uma presença em mais de 60 
países, e com 90% de tecnologia própria 
a Efacec é hoje uma empresa 
reconhecida internacionalmente.  

 

 
Destaques 

A Efacec recebeu recentemente um contrato para a 
construção e operação de uma planta solar no 
Chile. Localizada no sul da capital Santiago, espera-
se que esta infraestrutura entre em operação em 
2018 e tenha uma capacidade de produção anual 
de mais de 26GWh. 
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EAGLESTONE 
Website 

www.eaglestone.eu/pt/ 

Sede 
Londres, Reino Unido 

 Tamanho da Empresa 
11-50 funcionários 

Fundação 
2011 

Especializações 

Financiamento Estruturado, 
Project Finance, Corporate 

Finance, Consultoria Estratégica, 
Parcerias Público-Privada, Gestão 

de Ativos, Private Equity, 
Corretora, Securities and Market 

Research 

A Eaglestone foi fundada em dezembro 
de 2011 com o objetivo de ser um 
parceiro ativo no desenvolvimento de 
negócios essencialmente localizados na 
África Subsariana e apoiar projetos de 
energias renováveis de âmbito mundial. 

A Eaglestone tem três áreas de atividade 
- assessoria financeira, private equity e 
mercado de capitais - e atua a partir de 
escritórios em Amesterdão, Cidade do 
Cabo, Joanesburgo, Lisboa, Londres, 
Luanda e Maputo contando com mais de 
20 colaboradores.  

. A equipa da Eaglestone, juntamente 
com os seus parceiros de negócio, dispõe 
simultaneamente de experiência 
internacional em infraestruturas e 
conhecimento aprofundado de alguns 
dos principais mercados financeiros 
subsaarianos e do mercado mundial de 
energias renováveis. 

 

 

 
Destaques 

Extenso track record nos países de língua 
portuguesa da África Subsariana e países vizinhos 

Equipa com experiência de assessoria e/ou 
montagem de financiamento num montante 
superior a € 75 mil milhões 
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FRASA 
Website 

www.frasa.eu 

Sede 
Grijó, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
11-50 funcionários 

Fundação 
N/A 

Especializações 

Eletrodomésticos e encastráveis 
de cozinha 

Embora tendo iniciado a sua atividade 
pelo fabrico de móveis de cozinha, desde 
cedo a Frasa sentiu a necessidade, para 
corresponder aos seus clientes, de 
comercializar também eletrodomésticos 
e encastráveis para cozinha. Com o 
tempo, esta passou a ser a sua atividade 
exclusiva, abandonando definitivamente 
o fabrico de móveis.  

A Frasa selecionou um conjunto de 
marcas líderes internacionalmente em 
equipamentos para cozinha – lava louças, 
misturadoras, eletrodomésticos 
encastráveis e trituradores de resíduos 
orgânicos – de modo a dispor de uma 
oferta global com elevados padrões de 
funcionalidade e design, mas sem 
comprometer a qualidade e robustez. 
Tanto para ambientes residenciais como 
profissionais, adaptáveis às dimensões e 
requisitos mais exigentes de mercado. 

 

 

 
Média 

Em 2013 a Frasa incluiu na sua gama de exaustão 
novos modelos, que se caracterizam pelo encontro 

entre o design e a tecnologia e se afirmam como 
protagonistas da cozinha moderna 
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FRULACT 
Website 

https://frulact.com/ 

Sede 
Maia, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
501 - 1000 funcionários 

Fundação 
1987 

Especializações 

Preparados de Fruta e Vegetais, 
Preparados Funcionais, 

Preparados Especiais, Preparados 
de Cereais e Sementes, 

Preparados Salgados, 
Ingredientes sem Laticínios e 

Sabores 

A FRULACT é um grupo empresarial 
estabelecido em 1987, posicionado como 
uma empresa inovadora de topo no 
fornecimento de ingredientes de valor 
acrescentado para a indústria alimentar e 
de bebidas, nomeadamente preparações 
de fruta e legumes para laticínios, 
gelados, sobremesas, bebidas 
alternativas baseadas em vegetais. 

O grupo tem uma presença global em 
três continentes, com oito fábricas em 
cinco países (Portugal, Marrocos, França, 
África do Sul e Canadá) e está classificado 
entre as cinco principais empresas do 
setor. 

Com uma cultura de respeito pelos 
hábitos e costumes nas diferentes 
geografias, a Frulact é um bom exemplo 
de integração na África do Sul. 

 

 

 
Prémios 

Finalista Prémio de Inovação em 2017 

Empresa do Ano PwC e JN em 2013 

Líder nas Novas Tecnologias Best Leader Awards 

2012 

Ruban d’honneur – Empresa Europeia do ano 
(European Business Awards)  

 

  



   
  89 |   A ECONOMIA SUL-AFRICANA E O TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS 
 

 
 

LEADERSHIP BUSINESS CONSULTING 
Website 

www.leadership-bg.com 

Sede 
Lisboa, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
51  - 200 funcionários 

Fundação 
2001 

Especializações 

Inovação e Empreendedorismo; 
Transformação Digital e e-

Governmenent Estratégia e 
Finanças, Organização e Gestão 

da Mudança;  Operações e 
Performance; Marketing e 

Vendas. 

A Leadership Business Consulting é uma 
empresa internacional de consultoria de 
gestão. 

Presente em 8 países (Estados Unidos da 
América, Portugal, Espanha, Brasil, 
Moçambique, Angola, África do Sul e 
Cabo Verde), a empresa conta com uma 
equipa de mais de 40 consultores de 
formação e experiência diferenciada, e 
desenvolveu mais de 850 projetos, todos 
eles com elevado grau de satisfação do 
cliente. 

Numa lógica de atuação multidisciplinar, 
a empresa encontra-se organizada em 
três unidades de Negócio de negócio: 
Leadership Business Consulting, 
Leadership Business Technology, e 
Leadership Business Academy. 

A título de curiosidade, a Leadership 
Business Consulting organiza também o 
Best Leader Awards, iniciativa que visa 
distinguir as personalidades que se 
destacaram como “líderes” em vários 
domínios. 

 

 

 
Prémios 

Em 2012, a LBC foi distinguida como Melhor 
Empresa para Trabalhar em Portugal: na Atividade 

de Consultoria - Excelência no Trabalho  
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MOTA -ENGIL 
Website 

www.mota-engil.pt 

Sede 
Porto, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
+ de 10.001 funcionários 

Fundação 
1946 

Especializações 

Engenharia e Construção, 
Concessões de Transportes, 

Ambiente e Serviços, Energia e 
Mineração 

Fundado em 1946, o grupo Mota-Engil é 
hoje uma multinacional com atividade 
centrada na construção e gestão de 
infraestruturas, segmentada pelas áreas 
de Engenharia e Construção, Ambiente e 
Serviços, Concessões de Transportes, 
Energia e Mineração. 

Líder em Portugal e com uma posição 
consolidada no ranking dos 30 maiores 
grupos europeus de construção, a Mota-
Engil marca presença em 3 continentes e 
28 países, repartidos por 3 áreas 
geográficas – Europa, África e América 
Latina, mantendo em cada mercado os 
mesmos standards de rigor, qualidade e 
capacidade de execução que permitiram 
afirmar a Mota-Engil a nível internacional. 

De referir ainda que a Mota-Engil SGPS é 
uma sociedade cotada na Euronext 
Lisbon, fazendo parte do principal índice 
da bolsa portuguesa (PSI 20), com um 
capital social de 237.505.141 euros 

 

  

 
Prémios 

A Mota-Engil foi reconhecida pela revista “Institutional 
Investor” no âmbito do inquérito “All-Europe Executive 

Team 2018”, na categoria de Best Investor Relations 
Professional, classificando-se na 3.ª posição 

entre as empresas europeias do setor. 
. 
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GRUPO PROEF 
Website 

www.proefgroup.com/ 

Sede 
Porto, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
1.001-5.000 funcionários 

Fundação 
2003 

Especializações 

Eletricidade, Telecomunicações, 
TI, Energia Renovável, Seguros, 

Aluguel de Equipamentos e R&D 

Constituído por mais de 25 empresas, o 
grupo Proef está atualmente presente em 
11 países e conta com um total de 1500 
colaboradores. Desde soluções globais nas 
áreas das telecomunicações e eletrici-
dade, IT, energias renováveis e eficiência 
energética, assim como seguros ou 
aluguer de equipamentos, o Grupo aposta 
em serviços e produtos que garantem aos 
seus clientes um elevado grau de 
qualidade, diferenciação e inovação. 

O grupo Proef alinha a sua atividade em 
quatro áreas de negócio, Proef 
Engineering, Proef Partners, Proef 
Renewables e Proef Industries & Services, 
capitalizando sinergias entre as várias 
empresas e intensificando os níveis de 
eficiência nos processos internos. 

 

 

 Prémios 

15.º Lugar no Ranking de internacionalização de 
Empresas Portuguesas 2014 

"Os Nossos Heróis” empresa solidária 2012, 
atribuído pela revista Visão Solidária em parceria 

com o Banco Montepio 
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SODECIA 
Website 

www.sodecia.com  

Sede 
Maia, Portugal 

 Tamanho da Empresa 
1000 - 5000 funcionários 

Fundação 
1803 

Especializações 

Peças metálicas para automóveis 
e peças metálicas para motociclos 

A SODECIA S.A. é uma empresa Industrial 
portuguesa presente no mercado desde 
1980. 

Como fornecedor de componentes para a 
indústria automóvel, a SODECIA 
consolidou a experiência no desenvolvi-
mento e produção de pequenos e médios 
estampados, subconjuntos genéricos, 
conjuntos de soldagem, conjuntos 
estruturais, estruturas de assentos, caixas 
de pedal, freios de mão, entre outros.  

Os seus centros de investigação e 
desenvolvimento oferecem serviços 
completos de engenharia colaborativa, 
encontram soluções, utilizam software 
especializado e registam patentes. 

A empresa conta atualmente com 
unidades de negócios em 5 diferentes 
regiões do mundo: Europa, América do 
Sul, América do Norte, África e Ásia-
Pacífico. 

 

 

 
Números 

+ de 760 M€ vendas em 2017 
+ de 5000 colaboradores em 2017 
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6. EMPRESÁRIOS LUSO  

SUL-AFRICANOS 
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 1. INTRODUÇÃO 
 

  

O que têm em comum Tim Vieira, Horácio 
Roque, Joe Berardo, Dionísio Pereira e José 
Augusto Cruz?  
São todos empresários luso sul-africanos.  

Tim Vieira nasceu em Joanesburgo e viveu na África do Sul até aos 24 anos. Filho 
de um português, provavelmente lançou a primeira cerveja artesanal do país. 

Horácio Roque instalou-se na África do Sul em 1977. Frequentador da Academia do 
Bacalhau, investiu na exploração de ouro e minas e muitos outros negócios na 
África do Sul. Mais tarde fundou o BANIF em Portugal.  

Joe Berardo emigrou para a África do Sul aos 19 anos. Foi presidente do Bank of 
Lisbon na África do Sul. Empresário de sucesso e colecionador inveterado gerou o 
Museu Coleção Berardo em Portugal.   

Dionísio Pestana nasceu em Joanesburgo na África do Sul. Formou-se em Gestão e 
Administração de Empresas na Universidade do KwaZulu-Natal. Depois de salvar o 
hotel dos pais na Madeira, construiu o Pestana Hotel Group, presente em 15 países. 

Neste capítulo apresentam-se alguns dos empresários luso sul-africanos mais 
reconhecidos em Portugal.  
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2. EMPRESÁRIOS LUSO SUL 
AFRICANOS 

 

 

TIM VIEIRA  

Timothy Alexander Vieira é CEO da Brave Generation em Portugal, empresa com 
investimentos em diversas áreas da agricultura à tecnologia, e da Special Edition 
Holding em Angola, uma empresa que detém algumas das principais agências de 
publicidade, eventos, ativações de marca e planeamento de meios. Foi também 
proprietário de uma micro cervejaria em 1993, onde produziu as primeiras cervejas 
independentes na África do Sul. 

No início de 2015 fez parte da equipa de jurados da primeira temporada do Shark 
Tank, transmitido na SIC.  

 

   _ *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*   

 

HORÁCIO ROQUE 

Horácio da Silva Roque foi um empresário português, que fundou o Banco 
Internacional do Funchal (BANIF). Roque construiu a sua riqueza gradualmente a 
partir de uma série de empreendimentos comerciais em toda a África do Sul, onde 
investiu em múltiplas áreas, designadamente: seguros, imobiliário, análises 
clínicas. Adquiriu também o jornal O Século de Joanesburgo e uma empresa gráfica. 

Preocupado com as causas sociais, e com o objetivo de desenvolver atividades nas 
áreas educativa, social e cultural, em 1991 criou a Fundação Horácio Roque, à qual 
presidia. 

Recebeu, entre outros, a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique, e a 
Condecoração Nacional da Ordem de Vasco Nuñez de Balboa.  

 

Fontes: 
https://www.linkedin.com/in/timvieira/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hor%C3%A1cio_Roque 
http://www.sabado.pt/dinheiro/detalhe/as-aventuras-de-horacio-roque-em-africa 
https://sol.sapo.pt/artigo/504226/horacio-roque-o-rosto-por-detras-do- 
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JOE BERARDO 

José Manuel Rodrigues Berardo é um empresário e conhecido colecionador de arte 
português. Emigrou aos 19 anos para a África do Sul, e em 1968 ajudou a criar o 
grupo Egoli Consolidated Mines Limited, que veio a transformar-se mais tarde numa 
das 100 maiores empresas sul-africanas. 

Em 1979 recebeu o grau de Comendador. Foi condecorado pela ajuda prestada à 
comunidade portuguesa na África do Sul, durante largos anos. 

Empresário de sucesso, desenvolveu negócios nos quatro cantos do mundo, em 
diversos setores: ouro e diamantes, petróleo, mármores e granitos, 
telecomunicações, material informático (chips), papel, e até o cinema.  
Colecionador inveterado, é o presidente do Museu Coleção Berardo. 

 

   _ *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*   

 

DIONÍSIO PESTANA  

Dionísio Pestana é o maior empresário português hoteleiro. Estudou na 
Universidade de KwaZulu-Natal e constituiu em pouco mais de 40 anos o maior 
grupo multinacional de origem portuguesa. O Pestana Hotel Group conta com cerca 
7 mil colaboradores e está presente em 15 países.  

Empenhado nas causas sociais, Dionísio Pestana desenvolveu também o projeto 
“CRIAMAR”, dirigido essencialmente às crianças em risco da Região Autónoma da 
Madeira, dos 6 aos 12 anos. 

Em 2017 foi distinguido nos Prémios ACEPI Navegantes XXI com o Prémio Carreira. 
O prémio reconhece o seu contributo para o desenvolvimento da Sociedade do 
Conhecimento e da Economia Digital em Portugal. 

 

   _ *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*   

 

JOSÉ AUGUSTO CRUZ 

José Augusto Cruz é  managing director da empresa luso sul-africana Vivian Regina. 
A empresa dedica-se à produção de telas de fibra de vidro especializadas para os 
setores automóvel, naval, aeronáutico, e da construção civil, exportando para 
países da Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia, Médio Oriente e África. 

 

 

Fontes: 
https://www.berardocollection.com/?sid=31&lang=pt 
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/dionisio-pestana-recebe-premio-carreira/;  
http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noticias/grupo-sul-africano-investe-11-milhoes-em-vagos-19673 
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 1. CARACTERIZAÇÃO GERAL  
 

  

As empresas luso sul-africanas estão presentes em vários setores na África do Sul. 
Algumas empresas fundadas por portugueses e luso-descendentes na no país 
desenvolveram-se e chegaram mesmo a adquirir grande projeção internacional. 

Existem muitas empresas luso sul-africanas em Joanesburgo, mas também noutras 
cidades como Pretória e Cape Town. 

Nas próximas páginas apresentam-se alguns exemplos de empresas luso sul-
africanas.  
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3. EMPRESAS LUSO  
SUL-AFRICANAS 

ADEGA GROUP OF RESTAURANTS 
Website 

www.adegas.co.za 

Sede 
Joanesburgo, África do Sul 

 Tamanho da Empresa 
N/A 

Fundação 
N/A 

Especializações 

Restauramtes 

A história da Adega começou no final dos 
anos 90, quando o fundador Luís Ferreira 
identificou uma lacuna no mercado de 
Joanesburgo. A culinária portuguesa e a 
hospitalidade tradicional traziam uma 
nova linha de negócios. Luis abriu a 
primeira Adega em Kensington, a leste de 
Joanesburgo.  

Atualmente a Adega é uma cadeia de 
restaurantes de cozinha tradicional 
portuguesa com lojas em Durban, 
Joanesburgo, entre outras, na África do 
Sul. Paralelamente, tem franchises no 
Quénia e na Zâmbia. 

A Adega também oferece instalações 
para conferências, com espaço para 
funções privadas e de final de ano. 

 

 

 
Prémios 

 Best of Mbombela (3 anos consecutivos) 
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IMPROVON 
Website 

www.improvon.co.za 

Sede 
Joanesburgo, África do Sul 

 Tamanho da Empresa 
51 - 200 funcionários 

Fundação 
1995 

Especializações 

Peças metálicas para automóveis 
e Peças metálicas para motociclos 

A Improvon Group é uma empresa líder 
em investimentos imobiliários e 
construções Industriais e comerciais, 
especializando-se na criação de soluções 
sustentáveis e inovadoras de propriedade 
à medida, adequadas para as necessi-
dades específicas de empresas que procu-
ram espaços Industriais, comerciais ou de 
armazenagem. 

Esta empresa gere as várias fases do 
desenvolvimento de projeto, do terreno à 
construção e ao leasing, nas áreas de 
armazenamento, distribuição e logística 
na África Subsaariana. 

Numa perspetiva de sustentabilidade, a 
Improvon procura reduzir a pegada de 
carbono, bem como a conservação da 
água nos seus projetos.  

 

 

 
Números 

+ de 1 200 000 m2 de plataformas logísticas para 
empresas em toda a África do Sul  
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LUSHAKA GROUP 
Website 

www.lushaka.co.za 

Sede 
Sandton, África do Sul 

 Especializações 

Real Estate 

A Lushaka Group é constituída pela 
Lushaka Investments e pela Lushaka 
Construction.  

A Lushaka Investments é uma empresa 
líder no mercado imobiliário de Sandton. 
Desde 2004, a Lushaka Investments tem-
se concentrado principalmente na 
criação de empreendimentos de luxo de 
uso misto. Estes três projetos estão 
situados em Morningside e Sandton. O 
atual e mais ambicioso projeto da 
Lushaka Investment é o desenvolvi-
mento do uso misto do Central Square 
em Sandton. 

A Lushaka Construction realiza diversos 
projetos de construção, desde a 
construção de hospitais de última 
geração a apartamentos. É reconhecida 
como uma empresa líder em construção 
em Gauteng. 

 

 

 
Curiosidades 

Reconhecida por propriedades como o Amazonas, 
as Sunset Towers e a torre de escritórios de 20 

andares do World Trade Center em Joanesburgo. 
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LUSITÂNIA FISHERIES 
Fundação 

1967 

Especializações 

Pescado 

Fundada em 1967, a Lusitânia Fisheries, 
dedica-se à captura e processamento de 
pescado, e é hoje uma das mais 
importantes da África do Sul. A Lusitânia 
Fisheries é líder de mercado na pesca e 
exportação de várias espécies, 
designadamente a lagosta, o atum, a 
pescada e a sardinha. 

A empresa dispõe de uma frota de 19 
navios que abastecem três fábricas, 
localizadas na Cidade do Cabo, Port 
Elizabeth e em Saldanha. Nestas fábricas, 
a Lusitânia Fisheries prepara o peixe e o 
marisco para exportação (cerca de 90%) e 
para o mercado local. 

 

 

MANTECH 
Website 

http://www.mantech.co.za 

Sede 
Joanesburgo, África do Sul 

 Tamanho da Empresa 
51-200 funcionários 

Fundação 
1987 

Especializações 

Componentes Eletrónicos 

A Mantech é um comerciante inter-
nacional e distribuidor de componentes 
eletrônicos, ferramentas, consumíveis, 
equipamentos de teste e produtos 
industriais. 

A MANTECH foi fundada em 1987 e no ano 
de 2001 fundiu-se com a MOBICON – um 
grupo listado na Bolsa de Valores de Hong 
Kong. 

Sediada na África do Sul, a empresa opera 
através da sede em Joanesburgo e de uma 
rede de agências em Durban e na Cidade 
do Cabo.  

 

 
Números 

Crescimento anual de + de 10% desde 1987 
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NU-COM 
Website 

www.nucom.co.za 

Sede 
Joanesburgo, África do Sul 

 Especializações 

Tecnologias da Informação 

A NU-COM desenvolve e fornece 
soluções integradas de negócios para a 
indústria, sendo as principais áreas de 
foco: soluções integradas de negócios, 
desenvolvimento de software, 
aplicações web e consultoria. 

 

 

SÉCULO PRINTERS 
Website 

www.oseculoonline.com 

Sede 
Joanesburgo, África do Sul 

 Tamanho da Empresa 
51 – 200 funcionários 

Fundação 
1998 

Especializações 

Jornais, Impressão 

A Século-Triweb Printers (Pty) Ltd foi 
fundada em 1998. Imprime e distribui o 
jornal O Século de Joanesburgo. 

A linha de negócios da empresa inclui 
impressão comercial ou de trabalho, 
como malas, formulários comerciais, 
calendários, cartões e outros materiais 
impressos. 

 

 

TMM HOLDINGS 
Website 

www.tmm.co.za 

Sede 
Pretoria, África do Sul 

 Fundação 
2003 

Especializações 

Eletrónica e Informação   

A TMM Holdings oferece soluções 
eletrónicas integradas: monitorização 
eletrónica e sistemas de rastreamento, 
desenvolvimentos e construção e 
monitorização de segurança. Estas 
soluções estão disponíveis na África do 
Sul, na Tanzânia, na Namíbia e no Gana. 
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XLNOVOTOURS 
Website 

www.novotours.com 

Sede 
Joanesburgo, África do Sul 

 Tamanho da Empresa 
51-200 funcionários 

Fundação 
1972 

Especializações 

Turismo 

A NOVOTOURS é um operador turístico 
especializado na África Austral, com 
especial incidência na África do Sul e em 
Moçambique. Opera destinos como a 
África do Sul, Moçambique, Botswana, 
Namíbia, Zimbabwe, Tanzânia, Quénia e 
Zâmbia. 

Liderada por quatro diretores, e com uma 
equipa de mais de 20 funcionários, a 
NOVOTOURS oferece serviços de front e 
back office nas áreas de: reservas de voos, 
rent a car, reservas de hotéis nacionais e 
internacionais, inbound e outbound tours, 
reservas de grupos, incentivos para 
empresas e grupos, serviços de 
coordenação de conferências, câmbio, 
vistos e passaportes, entrega de 
documentos, relatórios de análise de 
viagens, contas corporativas e 
administração de contratos e cartões de 
alojamento. 

A NOVOTOURS foi fundada em 1972, pelo 
Sr.  Comendador Silvério da Silva que, ao 
ajudar membros da comunidade 
portuguesa a obter voos de volta para 
Portugal, viu uma oportunidade de 
negócio. Começou a reservar bilhetes 
para os amigos e demorou pouco tempo 
até negociar comissões com a TAP, a 
SABENA e outras companhias aéreas.  
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8. PROFISSIONAIS LUSO 
SUL-AFRICANOS 
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1. CARACTERIZAÇÃO GERAL  
 

De acordo com a Embaixada de Portugal em Pretória, a comunidade 

portuguesa está bem integrada na África do Sul. Embora não esteja em 
crescimento, a comunidade luso sul-africana é um dos maiores polos da diáspora 
portuguesa no mundo. 

A situação económica da comunidade portuguesa na África do Sul é geralmente 
boa, e o grau de integração na sociedade sul-africana alto. Os portugueses estão 
presentes em vários setores, desde a agricultura às indústrias transformadoras e 
de serviços, e algumas empresas fundadas por portugueses e luso-descendentes na 
África do Sul desenvolveram-se e chegaram mesmo a adquirir dimensão nacional. 
Há portugueses e luso-descendentes envolvidos na política e alguns estão 
presentes nas diversas estruturas da administração pública sul-africana. 

O país conta também com vários clubes e associações portuguesas que 
desenvolvem atividades desportivas, sociais, culturais e recreativas.  

A comunidade portuguesa e luso-descendente participa ativamente na vida 
política, económica, social e cultural da África do Sul.  
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2. PROFISSIONAIS LUSO  

SUL-AFRICANOS  
 

JORGE MAIA 

Chefe do Departamento de Pesquisa e Informação da Indústrial Development 
Corporation of South Africa 

Jorge Maia é chefe do Departamento de Pesquisa e Informação da Indústrial 
Development Corporation of South Africa e faz parte da direção da administração 
das seguintes empresas: Hans Merensky Holdings, DICAS, e South African Savings 
Institute. 

Jorge Maia tem um Bacharel em Ciências Económicas da Universidade de 
Witwatersrand e um Mestrado em Economia pela Simon Fraser University em 
Vancouver, Canadá. 

Indústrial Development Corporation of South Africa 

Fundada em 1940, a IDC é uma instituição nacional de financiamento do 
desenvolvimento criada para promover o crescimento económico e o 
desenvolvimento Industrial sob a alçada do Departamento de 
Desenvolvimento Económico do Governo sul-africano. A IDC tem como 
objetivo aumentar a capacidade Industrial da África do Sul, e financia startups 
ou empresas que desejam ampliar as operações existentes. 

 

   _ *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*   

 

MIGUEL FRAGA 

Senior Manager for Communications, Media & Technology (CMT) at Accenture 
South Africa 

Miguel Fraga é um executivo de telecomunicações com mais de 20 anos de 
experiência em telecomunicações sem fio, mercados em desenvolvimento, e 
implementação end to end de estratégias de telecomunicações. Atualmente é 
Senior Manager nas áreas de Comunicação Media e Tecnologia na Accenture na 
África do Sul. Nessa posição, realiza várias funções que incluem o desenvolvimento 
de contas-chave de clientes em mercados em desenvolvimento e a coordenação de 
iniciativas regionais na prática de telecomunicações em África.  
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MANNY DE FREITAS 

Político, Democratic Alliance 

Manuel Simão Franca de Freitas é um político sul-africano, membro do Parlamento 
com a Aliança Democrática desde 1993. 

Entre várias organizações, de Freitas esteve envolvido na Lusito School for the 
Mentally and Physically Disabled e na United Cerebral Palsy Association. Fez parte 
de diversos quadros como os da Portuguese Community Radio, do conselho de 
editores da revista internacional LIBEL e da Youth Encounter Spirit-Southern Africa. 
Faz parte do conselho do Luso-South African Business Council, do qual também é 
membro fundador. É membro do Madeiran Community Council e é o Gauteng 
Provincial Chairman da Associação CANSA.  

 

   _ *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*   

 

JOSÉ NASCIMENTO 

Advogado, Jose Nascimento Attorneys Notaries and Conveyancers. 

José Nascimento é advogado na África do Sul. Com uma especialização em Direito 
Internacional, já defendeu vários casos mediáticos que foram acompanhados pela 
comunicação social internacional.  José foi assessor oficial do Consulado Geral de 
Portugal em Joanesburgo durante alguns anos e tem sido assessor jurídico do 
Consulado Geral de Moçambique, do Alto Comissariado de Moçambique há mais 
de 24 anos, e há 28 anos assessorou o Ministério do Trabalho de Moçambique. 
Nascimento também assessora investimentos de sul-africanos em Angola e 
Moçambique e interesses desses países lusófonos na África do Sul.  

Paralelamente José Nascimento é membro da Madeiran Diaspora Council. 

Em 2007, José ganhou o prémio do Profissional Liberal do Ano da Diáspora 
Portuguesa organizado pelo Governo português. 

 

   _ *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*   

 

JORGE DA COSTA 

Presidente, Improvon 

Jorge Costa fundou a empresa Improvon e é director de fundos imobiliários cotados 
na bolsa de valores de Joanesburgo. Em 2014 venceu o Prémio Empreendedorismo 
Inovador da Diáspora Portuguesa de 2014 promovido pela COTEC Portugal. 

O grupo Improvon é líder de investimento imobiliário e construção comercial e 
Indústrial, tendo sido distinguido com os prémios “Best Indústrial Building” e “Best 
Green Building”. 
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GILBERTO MARTINS 

Diretor Geral-Adjunto, Diretor de Operações, Road Traffic Management 
Corporation 

Gilberto Martins estudou Arquitetura na University of the Witwatersrand e 
atualmente é diretor-geral adjunto da Road Traffic Management Corporation. 

A RTMC é uma agência do Departamento dos Transportes com o objetivo principal 
de reunir poderes e recursos para eliminar a fragmentação de responsabilidades 
por todos os aspetos de gestão do tráfego rodoviário nos vários níveis de Governo 
na África do Sul, e para trazer uma abordagem profissional e melhorada confiança 
em todo o sistema. 

 

   _ *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*   

 

MARIA RAMOS 

Chief Executive Officer at Barclays Africa Group 

Maria é CEO no Barclays Africa Group. Licenciada em Economia, é membro dos 
Comités de Risco e Gestão de Capital, Risco de Concentração de Crédito, Social e 
Ética, Tecnologia da Informação, e de Modelos e Supervisão de Separação. 

A contribuição de Maria Ramos foi reconhecida através de inúmeros prémios. Foi 
nomeada CNBC Africa Woman Leader of the Year (2011) e recebeu o prémio Wits 
Business School’s Management Excellence Award (2010). Foi também nomeada 
Business Leader of the Year do Sunday Times Business Times (2005) e 
Businesswoman of the Year pela SA Businesswomen’s Association (2001).  

 

O Barclays é um banco de retalho que opera em mais de 40 países e emprega 
aproximadamente 85.000 pessoas. 

 

   _ *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*   

 

JOSÉ DOS SANTOS 

Chief Executive Officer at Cell C 

José dos Santos é o CEO da Cell C, uma prestadora de serviços móvel, que desde a 
sua criação em 2001 aumentou a sua base de clientes para 19 milhões. É uma marca 
reconhecida e associada a excelentes serviços e inovação. 

José iniciou o percurso profissional como aprendiz técnico na Alcatel STC (Standard 
Telefones e Cabos) e fez carreira na área das telecomunicações, onde o trabalho 
duro e a perseverança o levaram ao topo. 
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VICKY RODRIGUES  

Advogada, Teresa Patrício e Associados Advogados 

Vicky Rodrigues nasceu na África do Sul, estudou Direito na Universidade de Lisboa 
em 1999 e qualificou-se como solicitadora na College of Law em Londres em 
2002/2003. Tem vindo a desenvolver a atividade nas áreas do Direito Civil, 
nomeadamente Direito Sucessório nacional e internacional, Direito da Família e 
Direito de Aviação. 

 

   _ *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*   

 

  ROGÉRIO VARELA AFONSO 

Diretor, O Século de Joanesburgo 
Rogério Varela Afonso é diretor d’O Século de Joanesburgo, um importante órgão 
da imprensa escrita da comunidade portuguesa na África do Sul. 

 

   _ *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*   

  

RUI MARTO 

Advogado, Lafitte & Associates Inc 

Rui Marto é advogado e cofundou a Marto Lafitte & Associates Inc em 1995. 
Atualmente, é especialista em Direito Comercial e Contencioso Civil, incluindo 
litígios, arbitragem e magistrados. Paralelamente, organiza seminários e workshops 
sobre tópicos relacionados com a sua área de especialização, e contribui para a Real 
Estate Investor Magazine e outras publicações, incluindo a Transform SA.  

 

  _ *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*   

 

ANTÓNIO DUARTE  

Chefe de Finanças no Standard Bank Group  

António Duarte é o Chefe de Finanças do Device Channel for Regional Business and 
Personal Banking no Standard Bank Group, com sede em Joanesburgo. Contabilista 
com 20 anos de experiência em serviços financeiros, trabalhou nos setores 
bancário, de seguros e bens de consumo rápido. É casado e tem dois filhos. 
Formou-se em Ciências Contabilísticas pela Universidade de Pretória, Honras em 
Contabilidade e Direito Tributário pela UNISA, Diploma Superior em Tributação e é 
membro do Instituto Sul-Africano de Contabilistas Profissionais. 
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TONY DA FONSECA 

Membro do Conselho de Administração da FASA 

Tony da Fonseca começou a carreira na indústria da publicidade, levando a DDB SA 
para o top das 20 maiores agências sul-africanas. Em 2008 os diretores da OBC 
Chicken, um dos clientes da DDB SA, ofereceram-lhe o cargo de diretor 
administrativo. A rede tem uma presença quase nacional de mais de 50 lojas, com 
previsão de aumentar para mais de 80 até o ano 2020. Paralelamente, pertence ao 
Conselho de Administração da FASA desde 2012, durante 2017 e 2018 como seu 
presidente. 

 

NATÉRCIA FAUSTINO 

Managing Partner na Synchroniciti  

Natércia Faustino é proprietária da Synchroniciti, uma consultora focada em 
estratégia, liderança, coaching e desenvolvimento de competências. Anterior-
mente foi diretora de Processamento e Garantia de Qualidade da Finance and 
Accounting Services Setor Education Training Authority (FASSET). Possui um 
mestrado em Relações Internacionais e Psicologia Industrial. 

Fontes: 
https://conference2017.csir.co.za/jorge-maia 
https://www.idc.co.za/about-the-idc.html 
https://www.tips.org.za/about-tips/board/item/1379-jorge-maia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Freitas 
https://www.linkedin.com/in/gilberto-martins-7939b792/#experience-section; 
https://www.linkedin.com/company/road-traffic-management-corporation/ 
https://www.linkedin.com/in/miguel-fraga-16b474/ 
http://diasporaportuguesa.org/index.php/component/content/article/55-conselheirosall/conselheiros/economia/383-jorge-da-
costa-pt 
https://mybroadband.co.za/news/business/250601-never-ever-give-up.html 
https://www.portugalexportador.pt/portfolio-items/vicky-rodrigues/ 
https://www.mundoportugues.pt/61410/ 
https://www.barclaysafrica.com/about-us/board-and-management/executive-committee/maria-ramos/ 
https://www.attorneys.co.za/AttorneyHomePage.asp?AttorneyID=3376&CompanyID=964 
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9. RECOMENDAÇÕES – 
DOING BUSINESS IN 
SOUTH AFRICA 



   
  116 |   A ECONOMIA SUL-AFRICANA E O TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS 
 

 
 

Índice 
 

As Vantagens das Empresas Portuguesas  

Guias de Acesso ao Mercado   

Recomendações para Negócios no Mercado  

Feiras e Missões  

  

  



   
  117 |   A ECONOMIA SUL-AFRICANA E O TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS 
 

 
 

1. AS VANTAGENS DAS 
EMPRESAS PORTUGUESAS 

 

 

PESSOAS 

Os nomes Cristiano Ronaldo, Mourinho e Mariza são provavelmente os mais 
reconhecidos a nível internacional, no entanto Portugal tem muitas pessoas com 
talento. É um conjunto de soft skills e hard skills que nos torna bastante especiais. 
Várias universidades portuguesas são já reconhecidas internacionalmente, 
preparando os jovens portugueses com distinção para o mercado de trabalho. 
Paralelamente, o povo português tem muita predisposição para acolher novas 
culturas, bem como grande capacidade linguística, nomeadamente no inglês, 
idioma dos negócios na África do Sul.  

Portugal é um país de inúmeros talentos, desde 
vencedores do Prémio Nobel (José Saramago) a 
vencedores do Prémio Pritzker (Siza Vieira) 
PRODUTOS 

De acordo com os dados do Portugal Global, Portugal está a crescer em vários 

setores, designadamente o dos moldes, farmacêutica, software de alta tecnologia, 
soluções biométricas, energias renováveis, etc. Paralelamente, também somos 
reconhecidos por produtos mais tradicionais como o vinho, o azeite, o calçado e os 
têxteis. 

As exportações portuguesas representam cerca de 
40% do PIB 

TECNOLOGIA  

Segundo a Computer World, Portugal é um país dotado de uma boa 

infraestrutura tecnológica, e detém mão de obra qualificada com um custo 
competitivo comparativamente com outros países da Europa, apresentando 
grandes vantagens competitivas no fornecimento de serviços IT nearshore. 
Paralelamente, ao manter uma ligação permanente com os mercados externos, 
facilmente as empresas desta área conseguem aumentar as suas margens.  
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2. GUIAS DE ACESSO AO ME 
RCADO 

 

Estão disponíveis na internet várias páginas online com informação sobre como 
aceder ao mercado. Destaque abaixo para algumas fontes.  

South Africa Country Commercial Guide –  uma visão geral do Governo dos EUA 

sobre os negócios na África do Sul, incluindo temas como: fazer negócios na África 
do Sul, ambiente económico e político, vender produtos e serviços, melhores 
setores para exportar e investir, alfândega, regulações e standards, clima de 
investimento, trocas comerciais e financiamento do projeto, e viagens de negócio.  

Estabelcerse en el extranjero /Sudáfrica –  um guia do banco Santander com 

informações sobre como gerir uma Empresa na África do Sul, e recursos para 
expatriados no país. Inclui temas como gerir uma empresa, fiscalidade, ambiente 
legal, investimento estrangeiro, prática de negócio, requisitos de entrada, 
informação prática e viver na África do Sul.  

Mercados Externos África do Sul –  vários documentos da Aicep com informação 

sobre o mercado, designadamente acordos bilaterais, condições legais de acesso, 
guias práticos, oportunidades e dificuldades do mercado.  

Taxation and Investment South Africa 2017  –  relatório da Delloitte com 
informações relevantes sobre impostos tanto para indivíduos como 
empresas.  

Doing Business Economy Profile 2017 : South Africa – relatório do World Bank 

com indicadores de negócio apresentando os fatores que facilitam e dificultam a 
realização de negócios.  

South Africa: Market Profile 2018 – relatório do Hong Kong Trade Development 
Council com informação relativamente a dados gerais, perspetiva política  
indicadores económicos, política de trocas comerciais, acordos de cooperação 
lateral, investimento direto, requisitos para obtenção de vistos de trabalho e riscos.  
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3. RECOMENDAÇÕES PARA 
NEGÓCIOS COM O MERCADO 
SUL-AFRICANO 
ANTES DE INVESTIR 

O mercado sul-africano é bastante sofisticado. As diferentes províncias têm 
estruturas produtivas diferenciadas e especializadas, e os seus próprios pontos 
logísticos. Dependendo do setor, a concorrência pode ser bastante elevada, 
especialmente nos setores de retalho, alimentar, financeiro e turismo, entre 
outros. Adicionando estes fatores à diversidade da população e às complexidades 
das regulamentações e procedimentos dos órgãos do Governo, torna-se essencial 
para qualquer nova empresa neste mercado reunir o máximo de informações 
possível.  

Além disso, o mercado sul-africano é relativamente conservador e tem redes muito 
bem estabelecidas, por isso é necessário definir uma estratégia sustentável e 
avaliar o investimento na promoção. Idealmente, o objetivo principal a curto prazo 
deve ser o estabelecimento de uma boa aliança com um importador ou parceiro 
local, com o objetivo de obter mais conhecimento sobre o ambiente legal e os 
regulamentos aduaneiros.  

 

PRINCIPAIS ASPETOS A TER EM CONSIDERAÇÃO   

     RECOLHA DE INFORMAÇÕES 

     FOCO NUMA ESTRATÉGIA SUSTENTÁVEL 

     INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO 

     ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS LOCAIS 

 

A página export.gov salienta também algumas considerações prévias ao 

estabelecimento de uma estratégia no mercado sul-africano. De salientar: 

 a natureza sensível dos preços do consumidor; 

 a taxa de câmbio potencialmente volátil; 

 a rede de fornecimento de eletricidade não é confiável; 

 a forma de distribuição, uma vez que os grandes centros de retalho estão 
concentrados em cinco regiões metropolitanas; 

 proteção do consumidor bem desenvolvida; 

 e a posição da África do Sul como um salto para o desenvolvimento de 
oportunidades de mercado na África Subsaariana (dado que o marketing 
mix deve antecipar essa opção de médio prazo). 
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NORMAS DE PROTOCOLO EM REUNIÕES DE NEGÓCIOS 

 
A África do Sul é um país muito cosmopolita em termos de regras de protocolo que 
regem os negócios, no entanto, há algumas diferenças de acordo com a origem 
étnica e o setor que é convenientes explorar.  

De forma geral, e relativamente aos agendamentos, os sul-africanos preferem 
realizar reuniões de trabalho no início da manhã, dado que almoçam cedo, às 
12:00, e geralmente trabalham até as 17:00. É importante agendar as reuniões com 
bastante antecedência e evitar o agendamento de reuniões nos feriados e dias 
seguintes. De salientar ainda que dezembro é o mês de temporada alta nas férias 
de verão, e, portanto, também devem ser evitados compromissos nesse período.  

A pontualidade é uma qualidade muito apreciada no negócio aquando das visitas 
estrangeiras, e tem como consequência o conhecimento dos tempos de 
deslocação, já que os congestionamentos são muito frequentes.  

Culturalmente, analogias desportivas no mundo dos negócios são também comuns 
(a África do Sul é provavelmente o único país que foi anfitrião do Mundial de Rugby, 
Cricket e Futebol), e é aconselhável convidar os interlocutores para almoçar ou 
jantar, porque é um gesto que facilita o estabelecimento de relações mais diretas 
e um relacionamento mais fluido num país onde as redes são muito importantes. 

Também o Portal Santader Trade disponibiliza informações bastante úteis sobre 

as relações de negócios. Abaixo síntese das recomendações referidas: 

 A confiança é um fator muito importante na cultura de negócios 

 Relativamente às saudações, o aperto de mão é o mais comum 

 Em geral não são utilizados os títulos 

 O dress code habitual é clássico 

 Os cartões de apresentação são utilizados com frequência   
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4. FEIRAS E MISSÕES 
 

 

FEIRAS 

A AICEP, no relatório África do Sul - Guia Prático de Acesso ao Mercado 

disponibiliza uma listagem das principais feiras do país.  

 

Aeronáutica, Espaço e Defesa 

 

 

Automóvel  

  

 

 

 

 

  Indústrias Criativas  

 

 

Máquinas e Ferramentas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFRICA AEROSPACE & DEFENSE  

19 - 23 setembro 2018 | Pretória  

www.aadexpo.co.za/  

NAACAM Show  

Abril 2019 | Itinerante  

www.naacamshow.co.za/  

AUTOMECHANIKA  

Setembro 2019 | Joanesburgo 

www.automechanikasa.co.za/  

SOUTH AFRICAN BOOK FAIR  

Setembro 2019 | Joanesburgo  

www.southafricanbookfair.co.za/  

TCSD AFRICA  

Setembro 2018 | Cidade do Cabo  

www.eventseye.com/fairs/f-tcsd-africa-19355-1.html  

AFRICA PRINT EXPO  

12 - 14 setembro 2018 | Joanesburgo 

 www.africaprintexpo.com  

AGRIWORKS STELLENBOSCH  

Novembro 2018 | Stellenbosch  

http://agriworks.co.za/?page_id=459  

PROPAK AFRICA  

12 - 15 março 2019 | Joanesburgo 

www.propakafrica.co.za/  

PRO-PLAS EXPO  
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 Mar 
 

 
 Saúde e Lifesciences  

 

TIC  

  

 

 

12 - 15 março 2019 | Joanesburgo 

www.propakafrica.co.za/colocated.php#colocated-
pro-plas 

MARITIME AND OFFSHORE MARINE AFRICA setembro 2018 

| Cidade do Cabo www.eventseye.com/fairs/f-maritime-
and-offshore-marine-africa-4128-1.html  

LAB AFRICA agosto 2019  

www.labafrica.co.za  

AFRICA COM  

07 - 09 novembro 2018 | Cidade do Cabo novembro 2018 |  

www.tmt.knect365.com/africacom/  

 

MISSÕES  

A CCILSA organiza missões empresariais para o mercado sul-africano.  

As entidades que desejem participar numa missão deverão entrar em contacto 
com a CCILSA indicando as suas preferências. 

As missões empresariais realizadas pela CCILSA incluem sempre o envolvimento 
das embaixadas dos países e das agências de investimento das províncias 
visitadas, sendo que uma parte do programa se encontra pré organizada e outra 
poderá ser customizada de acordo com os interesses dos participantes.  
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10. O PAPEL DA CCILSA 
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A CCILSA  
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 1. A CCILSA 
 

  

A Câmara de Comércio Luso sul-africana é uma associação privada sem fins 
lucrativos, fundada em 1980, que visa fomentar as relações económicas entre 
Portugal e a República da África do Sul, numa base de interesse mútuo.  

 

 

O apoio da Câmara aos seus associados desenvolve-se principalmente nas 
seguintes áreas: desenvolvimento do volume de negócios, serviços de apoio, 
networking, publicações e website. 

 

 

ALGUNS NÚMEROS 
 

     + de 60 associados 

     + de 5 Missões Comerciais realizadas desde 2016 

     + de 10 Eventos de Networking por ano 

 

O Pólo da CCILSA na África do Sul, recentemente reestabelecido em Joanesburgo, 
e o Conselho Executivo têm trabalhado conjuntamente na criação de benefícios 
para os associados, tais como, levantamento de oportunidades comerciais e de 
investimento, aquisição de diversos serviços a preços preferenciais, organização de 
diversas atividades de convívio e interação empresarial, entre outros. 

 
Website: http://www.ccilsa.org/ 

 

  

MISSÃO 

1) promover a dinâmica económica entre Portugal e África do Sul na 
base do interesse mútuo 
2) promover e apoiar os negócios dos seus associados. 
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2. SERVIÇOS 
 

 

INFORMAÇÃO DE NEGÓCIOS 

 Gratuito para Sócios:  

o Envio de informação regular aos sócios: notícias, eventos, feiras, estudos, 
concursos, legislação    

o Recolha de informação  

o Eventos temáticos  

 Remunerado (desconto p/sócios)  

o Recolha de informação aprofundada  

o Estudos de mercado  

o Eventos temáticos  

o Formação especializada 

 

NETWORKING & BUSINESS MATCHING 

 Gratuito para Sócios:  

o Eventos de networking  

o Referências ocasionais  

 Remunerado (desconto p/sócios)  

o Eventos de networking  

o Referências estruturadas  

o Parceiros BBBEE – Broad Based Black Economic Empowerment 

 

SERVIÇOS DE SUPORTE A NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS 

o Descontos em hotéis e rent a car  

o Organização de viagens  

Pago (com descontos para associados)  

o Apoio jurídico, contabilístico, administrativo e de consultoria na 
montagem de negócios e investimentos  

o Sedeação e endereço de correio  

o Consultoria de negócio  

o Sales & marketing outsourcing local  
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o Candidaturas a fundos  

o Business matching 

 

MISSÕES COMERCIAIS 

o Apoio a missões comerciais  

o Missão de negócios à África do Sul  

o Missão de negócios a Portugal  

o Visita de empreendedorismo e à Web Summit  

 

INTERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES E GOVERNOS 

o Coordenação com Embaixadas de ambos os países  

o Encontros regulares com entidades dos Governos da África do Sul e 
Portugal e Comissão Europeia  

o Recomendações sobre a promoção de laços económicos e comerciais 

 

PROMOVER O NEGÓCIO DOS ASSOCIADOS 

o Eventos de networking com associados e potenciais associados 

o Referências ocasionais  

 Remunerado (desconto p/ associados) 

o Eventos de networking 

o Referências estruturadas 

o Parceiros BBBEE – Broad Based Black Economic Empowerment 

 

 

 

 


