
ASYCUDA eCITES Versão Standard 
Acesso online para gestão electrónica de Autorizações



2  O sistema foi lançado na CoP18 e pode ser disponibilizado para demonstração às Partes interessadas.

1  Igualmente designado por Autoridade Administrativa.

Gestão Electrónica de Licenças – Versão Standard vs Versão Avançada Versão 
Standard

Versão 
Avançada

eCITES - Requisitos funcionais, fluxos de informações, Funcionalidades e Capacidades do Sistema

• Informatização dos procedimentos básicos de licenciamento CITES: Pedidos online de licenças; 
Notificação electrónica dos operadores económicos; Gestão dos documentos de suporte; Pré-
pagamento de taxas e multas; Controlo do processo interno de aprovação de licenças; gestão 
de quotas, dos documentos de suporte e das suspensões das operações; Emissão de licenças; 
Criação automática de relatórios anuais sobre o comércio de espécies previstas na CITES

• Transparência e responsabilidade no processo de licenciamento: quem, o quê, quando, onde

• Acesso simultâneo a todas as licenças CITES, tanto as emitidas, como as em espera de 
processamento

• Interação online e formal, entre os operadores económicos e os funcionários governamentais. 
Registo de todas as operações

• Processos de licenciamento mais expeditos e melhor controlados, rastreabilidade de todas as 
decisões. Reduzidas oportunidades para procedimentos informais

• Garantia de conformidade com as disposições da Convenção CITES, melhoria do monitoramento 
do comércio internacional legal e redução da incidência do comércio ilegal de espécies da vida 
selvagem

• Dados eletrônicos fiáveis para a produção de relatórios anuais consistentes

• Possibilidade de adopção de medidas internas mais rigorosas e inclusão de algumas espécies 
não CITES

• Acesso ao sistema a partir de qualquer dispositivo com browser de internet

• Troca electrónica de licenças entre os Serviços aduaneiros e os Serviços que operam nas 
fronteiras, incluindo a integração com o sistema da Janela Único do Comércio Externo -

• Troca e verificação electrónicas, transfronteiriças dos dados das licenças CITES, de forma 
segura e confiável, entre as Autoridades Administrativas CITES: Ponto a ponto; Através de um 
Hub regional

-
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No âmbito de um MdE assinado entre o Secretariado da Convenção CITES e a UNCTAD e, um projeto financiado 
pelo Governo Suíço, as duas Instituições desenvolveram um sistema de licenciamento electrónico baseado na nuvem 
(cloud-based). Este sistema permite, submissão online de pedidos, processamento e emissão de licenças, bem como 
elaboração de relatórios. A infraestrutura tecnológica do principal serviço deve ser inicialmente hospedada e, mantida 
pela UNCTAD.

Esta solução tecnológica para o licenciamento da importação e exportação de espécies animais e vegetais ameaçadas 
de extinção, destina-se principalmente às 183 Partes na Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de 
Fauna e Flora Selvagem ameaçadas de Extinção (CITES), designadamente aquelas que não têm acesso a sistemas 
informáticos para gestão de licenças de importação e exportação. A versão standard do sistema eCITES (BaseSolution), 
como é chamada, dispensa manutenção pela Autoridade de Gestão (AG)1 e, não requer conhecimentos técnicos 
avançados, nem tão pouco, a existência de sistemas informáticos nas Autoridades de Gestão.

A Versão Standard do eCITES destina-se particularmente às Partes na Convenção CITES, com volume reduzido 
ou médio de licenças e pelos Países que, sendo Partes na Convenção, pertencem ao grupo de países menos 
desenvolvidos ou em desenvolvimento. Tendo em conta que este sistema já foi desenvolvido e, é acessível via 
Internet2, pode ser implementado num determinado País, num curto espaço de tempo.  

O sistema está a ser implementado, em alguns países, nomeadamente no Departamento de Conservação da Vida 
Selvagem do Sri Lanka (DWC). A eCITES foi desenvolvida para melhorar a capacidade das Autoridades de Gestão, no 
controlo do comércio de espécies listadas na Convenção CITES e, ameaçadas de extinção.



Suporte móvel
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Standard

Versão 
Avançada

eCITES - Requisitos funcionais, fluxos de informações, Funcionalidades e Capacidades do Sistema

• Gestão Informatizada dos Riscos Aduaneiros para espécies listadas na Convenção CITES, 
incluindo controlos direcionados -

• Reforço dos mecanismos legais de Aquisição, incluindo Aviso de Comércio Não Prejudicial 
(NDF): Controlo avançado de quotas; Traçabilidade; Integração com a Autoridade Científica;  
Distribuição de tarefas; Gestão electrónica de riscos na altura da avaliação dos pedidos de 
licenças; Reforço da Aquisição Jurídica e Aviso de Comércio Não Prejudicial (NDF): controlo 
avançado de quotas, rastreabilidade, integração com a Autoridade Científica, atribuição de 
tarefas, gestão eletrónica de riscos na análise dos pedidos de licenças

-

• Reutilização dos dados eCITES para o rastreio, controlo em toda a cadeia, bem como o rastreio 
e visibilidade de toda a cadeia logística do comércio -

• Integração de espécime de assinaturas e carimbos das Autoridades Administrativas -

• Integração e manutenção das bases de dados dos Serviços autorizados -

• Extensão dos relatórios nacionais do eCITES: Relatório das quantidades exportadas; Relatórios 
padronizados e análises estatísticas para reforçar os Avisos do Comércio Não Prejudicial (NDFs). 

-

• Automatização da gestão das isenções e dos regimes especiais -

• Utilização de procedimentos simplificados para emissão de licenças e certificados, para 
simplificar e agilizar as operações comerciais com nenhum ou pouco impacto na conservação 
das espécies ameaçadas de extinção 

-

• Permitir às Alfândegas e os outros Serviços de Fiscalização que operam nas fronteiras, o 
cumprimento das suas tarefas através do uso de dispositivos móveis -

• Automatização dos outros procedimentos para gestão dos diversos modelos de negócios, 
bem como  das outras legislações nacionais -

Princípios-orientadores e determinantes para a escolha da solução eCITES: Maximização, reforço dos controlos 
e melhoria operacional da gestão das espécies ameaçadas de extinção; Manutenção da eficiência dos custos (‘valor 
financeiro’); Garantia da transição perfeita dos actuais procedimentos para o novo sistema, sem a interrupção das 
transações; Implementação da solução tecnológica através de um contrato de assistência técnica entre a UNCTAD e 
o pais beneficiário; Sistema desenvolvido para funcionar em suportes móveis.

Ecrã de login

Painel principal

Formulário de pedido electrónico
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UNCTAD / ASYCUDA
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 

@AsycudaProgram
ecites@asycuda.org
asycuda.org

CITES Secretariat
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 

@Cites
info@cites.org
cites.org

Implementação

eCITES@ASYCUDA.org  implementação no país:                113k USD

Avaliação das necessidades e análise dos procedimentos de emissão de licenças; Missões de 
lançamento do sistema; Missões de implementação (rol out), incluindo a configuração nacional, 
formação dos funcionários e dos operadores económicos, apoio on-line pós-implementação e 
resolução dos problemas. 

Custo do suporte anual

eCITES@ASYCUDA.org  principais custos da assistência técnica: 105k USD p.a.

Disponibilização do sistema eCITES BaseSolution 24 horas por dia, 7 dias por semana; 
Monitoramento da segurança e dos serviços, manutenção; Implementação do sistema a nível 
nacional; Resolução expedita de problemas; Implementação de novas versões; Actualização das 
listas de códigos após as Conferência das Partes na CITES; Disponibilização de licenças (DB, SO, 
Cloud Service). 

eCITES@ASYCUDA.org  custos da assistência técnica:          40k USD p.a.

Apoio online; Testes e resolução de problemas; Formação e capacitação dos novos funcionários; 
Alterações e ajustes da configuração nacional; Configuração em função da adopção de nova 
legislação; Realização de cópias de segurança; Restauração de cópias; Workshops e ações de 
acompanhamento da implementação.

Os custos aqui descriminados dizem respeito à implementação do eCITES (custos únicos para implementação da 
solução por país), bem como os custos anuais da assistência técnica da UNCTAD são descriminados como custos 
de apoio básico (custos dos serviços acessíveis por todos os países) e custos específicos da assistência técnica 
para um determinado país (custos dos serviços prestados directamente ao Pais). 

Todos os custos relativos aos serviços fornecidos são suportados pelo país beneficiário, nomeadamente formação do 
pessoal, configuração nacional, acesso aos serviços, apoio e resolução de problemas). 

O desenvolvimento da versão Standard já foi pago e, consequente, não pode ser cobrado à Parte. Os países são 
proprietários do sistema eCITES@ASYCUDA.org, incluindo os códigos-fonte do sistema. O Pais pode optar por uma 
das três opções, a seguir descriminadas, para implementar o sistema eCITES:

• Implementação nacional, por exemplo nas instalações da Autoridade Administrativa;

• Implementação regional, num Centro Regional do Programa ASYCUDA;

• Solução de hospedagem, no Data Center da UNCTAD.
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