
 

 

 
 
 
 
 
 

IATA Cargo-XML & ASYCUDA 
Impulsionando a Adoção Internacional de Mensagens 

Padronizadas para gestão do Manifesto de Carga Aérea 
 

 

  

 
O que é Manifesto de Carga IATA C-XML no ASYCUDA? 

É o resultado da cooperação em curso entre a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) e o Sistema 
Automatizado de Processamento dos Dados Aduaneiros (ASYCUDA), do Programa da Conferência das Nações 
Unidas Sobre o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), traduzida na incorporação dos standards do Manifesto 
de Carga IATA formato XML (IATA Cargo XML) no módulo de processamento do manifesto de carga do sistema 
ASYCUDAWorld, através de um mecanismo dinâmico. As companhias aéreas, operadores de frete e agentes 
poderão usar padrões globais para envio às Alfandegas, de informações do manifesto de carga em formato 
eletrónico  graças ao sistema AW. 

 

Benefícios 
 

 

Porquê adotar Manifesto de Carga IATA C-XML no ASYCUDA? 

Com o manifesto de carga em formato IATA C-XML, o processo fica facilitado e simplificado para as companhias 
aéreas, operadores de frete e agentes e, garante que as informações enviadas às Autoridades aduaneiras é 
tecnicamente corretas e alinhada com os standards e padrões internacionais, estabelecidos, nomeadamente, pela 
Organização Mundial das Alfandegas (OMA) e as Nações Unidas. Por outro lado, facilita as Autoridades aduaneiras 
na analise e gestão de riscos, para as mercadorias enviadas pela via aérea e melhora o cumprimento dos padrões 
e normas de segurança. 

Tipos ficheiros IATA Cargo-XML no AW 

 

 

Para as Alfandegas: 

 Modernização das operações aduaneiras graças à 

eliminação da circulação de documentos e formato papel 

 Reforço da segurança através da melhoria dos 

mecanismos de analise e gestão de risco 

 Facilitação do cumprimento integral das Normas e 

Regulamentos aduaneiros. 

Para os Operadores Económicos: 

 Companhias aéreas, operadores de frete, agentes e 

transitários espalhados em mais de 90 países poderão 

falar mesma linguagem digital 

 Redução da duplicação de mensagens   

 Respeito da Integridade dos Dados 

 Simplificação da comunicação ao longo da cadeia 

logística do comercio internacional 

 Error and Acknowledgement handling is improved         

 

 

 

Manifesto de Carga modelo IATA C-XML integrado no sistema ASYCUDA World permite, 

aumentar a eficacia, impulsionar o crescimentoe controlo das transacçoes e potenciar a 

maximização da segurança em mais de 90 paises 
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Como o Manifesto de Carga Formato IATA Cargo-XML ê implementado no ASYCUDA?  Pré-requisitos:                                                                                        
 Nomeação de Membros da Equipa do Projeto provenientes das Unidades Técnicas e Funcionais do Projeto ASYCUDA 
 Disponibilização da Versão 4.3.2 do Sistema ou superior 
 IATA Cargo-XML Toolkit 5ª edição 5 ou superior                                      

Disponibilização de equipamentos e infraestruturas 

Estratégia de Desenvolvimento  

 
Nota: Para cadastrar pª formação no Cargo-XML visita http://www.iata.org/training/courses/Pages/cargo-xml-tcgg06.aspx  
Para mais informações contacta: 

  
  

INTEGRAÇÃO 

Parceiros
Institucionais

•Interacção com 
Parceiros
Instituiçoes, 
Sessoes de 
formação e 
divulgação para 
reforçar a  parceria
ao longo da 
implementação

IMPLEMENTAÇÃO 

UNCTAD 
Implementaçã
o  da  Solução

•Missões de 
Assistencia tecnica
de Peritos da 
UNCTAD para 
formação e 
implementação

OBTENÇAO

Manual de

Integração do 
ASYCUDA 

(XML) Manual 
de Cargo-XML 

IATA

•Formação e 
Disponibilização 
dos Manuais de 
Integração do 
Manifesto de Carga
XML-IATA A e 
Ferramentas pª 
implementação

PLANIFICAÇAO

Preparação do  
Ambiente & 

Prototipo

•UNCTAD efectua
missõestécnicas, 
avalia as condições
locais e prepara o 
Prototipo do 
sistema

ANALISE

Alfandegas 
contacta 

UNCTAD e 
IATA

•Alfandegas através
dos canais do
Programa ASYCUDA
entra em contacto
com UNCTAD &
IATA
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http://www.iata.org/publications/store/Pages/cargo-xml-tookit.aspx
http://www.iata.org/training/courses/Pages/cargo-xml-tcgg06.aspx



